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BOLSAS
O Ibovespa: +0,3% Pontos: 
86.022,82 Máxima de +0,47% 
: 86.165 pontos Mínima de 
-0,83% : 85.053 pontos Vo-
lume: 10,12 bilhões Variação 
em 2018: 12,59% Variação no 
mês: 0,78% Dow Jones: +1,37% 
Pontos: 24.874,76 Nasdaq: 
+1% Pontos: 7.330,70 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2470 Venda: R$ 3,2475 
Variação: -0,11% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43 
Variação: -0,19% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2576 Venda: R$ 
3,2582 Variação: -0,1% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,2970 
Venda: R$ 3,3930 Variação: 
-0,21% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,56% ao 
ano. - Capital de giro, 9,64% ao ano. 
- Hot money, 1,11% ao mês. - CDI, 
6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.319,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,3% - Ouro BM&F 
(à vista) Cotação: 139,560 Variação: 
+0,4%.

Cotação: R$ 3,2515 Variação: 
-0,31% - Euro (18h35) Compra: 
US$ 1,2335  Venda: US$ 1,2335  
Variação: +0,15% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0000 Venda: R$ 
4,0020 Variação: -0,1% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9670 Ven-
da: R$ 4,1600 Variação: estável.

Futuro: +0,01% Pontos: 86.520 
Máxima (pontos): 86.910 Míni-
ma (pontos): 85.685. Global 40 
Cotação: 882,958 centavos de 
dólar Variação: +0,02%.

“O cofre do banco 
contém apenas 
dinheiro; frusta-se 
quem pensar que lá 
encontrará riqueza”.
Carlos Drummond de Andrade 
(1902/1897)
Poeta brasileiro

cluiu que o controle é “insatis-
fatório” e que, mesmo depois 
da Operação Carne Fraca, o 
governo não implementou o 
que havia prometido (AE). 

A Europa pede escla-
recimentos ao Brasil 
sobre as novas desco-

bertas reveladas pela ope-
ração que fez novas prisões 
relacionadas com o comércio 
de carnes. Bruxelas não des-
carta aplicar novas medidas 
restritivas contra os produtos 
nacionais, caso considere que 
seja necessário. Ontem (5), 
a Polícia Federal realizou 
uma nova fase da Operação 
Carne Fraca, revelando que 
Pedro de Andrade Faria, 
ex-presidente da BRF, sabia 
de falsidade ideológica e pos-
síveis problemas sanitários 
na venda dos produtos. Mas 
omitiu dados do Ministério da 

Diante de nova operação, UE 
pode adotar novas barreiras 
contra carne brasileira

Agricultura e ordenou oculta-
ção de ilícitos. 

Foram cumpridos 91 man-
dados decretados pela Justiça 
Federal, do Paraná. Batizada de 
Operação Trapaça, 11 pessoas 
estão com ordem de prisão 
temporária e 27 de condução 
coercitiva. Os policiais cum-
priram ainda 53 mandados de 
busca e apreensão em unida-
des da BRF - dona da Sadia e 
Perdigão. Numa carta às auto-
ridades brasileiras, a Europa 
quer esclarecimentos sobre a 
dimensão do novo escândalo. 
“A Comissão Europeia foi in-
formada desse problema por 
meio da delegação da UE em 
Brasília”, apontou Bruxelas, 

em um comunicado enviado 
por email. 

“A delegação foi solicitada 
a questionar e obter das au-
toridades brasileiras todas 
as informações relacionadas 
a esse caso e que possam 
afetar a importação para a 
UE”, disse. Por enquanto, a 
Comissão Europeia indica que 
as certifi cações exigidas depois 
da primeira fase da Operação 
Carne Fraca continuam em 
vigor. Também estão mantidos 
os controles reforçados em 
todas as fronteiras da Europa 
para garantir “a segurança do 
produto importado para a UE”. 

Mas Bruxelas deixa claro que 
“a Comissão poderia tomar me-

A Operação Trapaça defl agrada ontem (5), mira fraudes laboratoriais perante o Ministério

da Agricultura. Na foto, O ex-presidente da BRF, Pedro de Andrade Faria,

deixa a Superintendência da PF, em São Paulo, rumo à cidade de Curitiba. 

didas adicionais consideradas 
como necessárias à luz das 
informações que recebamos”. 
“As atuais condições de impor-
tação de carne do Brasil apenas 

permitem a importação de um 
número limitado de estabeleci-
mentos”, explicou. A auditoria, 
realizada em maio em fazendas 
e frigorífi cos brasileiros, con-

Chile vence Oscar
Pela primeira vez na história, 

uma produção chilena venceu o 
Oscar de melhor fi lme estrangeiro. 
“Uma mulher fantástica”, do dire-
tor Sebastián Lelio, foi escolhido 
pelos eleitores da Academia de 
Artes e Ciências Cinematográ-
fi cas na 90ª edição da principal 
premiação do cinema mundial. O 
fi lme, estrelado por Daniela Vega, 
dá vida à garçonete transexual 
Marina, que sonha em ser uma 
cantora de sucesso.

O secretário estadual de 
Saúde de São Paulo, David Uip, 
disse ontem (5) que não há re-
gistros de que o vírus da febre 
amarela circule por meio do 
mosquito Aedes aegypti, o que 
poderia fazer com que a doença 
migrasse para área urbana. 
Segundo ele, a possibilidade é 
constantemente checada pelos 
especialistas do estado. “Há 
uma vigilância no estado inteiro 
para saber se o Aedes aegypti, 
que é o transmissor da febre 
amarela urbana, está infectado 
ou não. Nesse momento, não 
encontramos nenhum caso”, 
ressaltou após participar da 
abertura de um simpósio sobre 
a doença. 

A meta é imunizar toda a 
população do estado contra a 
febre amarela. Em janeiro e fe-
vereiro, 6,6 milhões de paulistas 
tomaram a vacina. Ao longo do 
ano passado, 7,4 milhões de 
pessoas foram imunizadas. O 
governo estadual estuda, agora, 
estratégias para fazer a imuniza-
ção em áreas de litoral como a 
Baixada Santista. A região é um 

O nível de utilização da ca-
pacidade instalada da indústria 
de transformação subiu para 
78,1% em janeiro, na série 
livre de infl uências sazonais. 
Com isso, a ociosidade do setor 
caiu para 21,9%, a menor desde 
julho de 2015, informam os 
Indicadores Industriais, divul-
gados ontem (5), pela Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI). “A pesquisa mostra a 
continuidade da recuperação 
da atividade industrial. O au-
mento do consumo está aos 
poucos estimulando a atividade 
industrial”, diz o economista da 
CNI Marcelo Azevedo.

O faturamento da indústria 
fi cou estável, com leve queda 
de 0,1% em janeiro em relação 
a dezembro na série dessa-
zonalizada. Mesmo assim, o 
faturamento de janeiro fi cou 
7,7% acima do registrado no 
mesmo mês do ano passado. As 
horas trabalhadas na produção 
aumentaram 0,4% em janeiro 
frente a dezembro, na série 
livre de infl uências sazonais. 
Foi o terceiro mês consecutivo 
de alta do indicador. Na compa-
ração com janeiro de 2017, as 
horas trabalhadas na produção 
cresceram 1,1%.

A pesquisa informa ainda 
que, depois de dois meses 
consecutivos de queda, a massa 

Secretário estadual de Saúde, 

David Uip.

O diretor-geral da Organi-
zação Mundial do Comércio 
(OMC), o brasileiro Roberto 
Azevêdo, alertou ontem (5) que 
responder com “olho por olho” é 
muito perigoso e que uma guer-
ra comercial como consequên-
cia de decisões protecionistas 
poderia levar o mundo a uma 
“profunda recessão”. 

“À luz dos recentes anún-
cios sobre medidas de política 
comercial, é claro que agora 
vemos um risco muito maior e 
real de se desencadear uma es-
calada de barreiras comerciais 
em todo o mundo”, afi rmou 
Azevêdo, em uma reunião 
especial para tratar sobre as re-
centes tensões comerciais após 
a decisão dos Estados Unidos 
de anunciar um aumento nas 
tarifas de importação de aço 
e alumínio.

“Não podemos ignorar este 
risco e peço a todas as partes 
que considerem e reflitam 
profundamente sobre esta si-
tuação. Uma vez que tomarmos 
esse caminho, será muito difícil 
mudar de direção. [A política 
do] olho por olho nos deixará 
todos cegos e o mundo em pro-
funda recessão”, acrescentou o 
diplomata brasileiro.

Após a decisão protecionis-
ta do governo do presidente 

Diretor-geral da OMC, o 

brasileiro Roberto Azevêdo.
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Rio - A Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) recebeu 
20 inscrições de empresas para 
participação na 15ª Rodada, 
17 para concorrer por blocos 
marítimos e quatro, para blocos 
terrestres. A Petrobras está 
habilitada a participar das duas 
disputas. Na semana passada, 
14 já tinham sido aprovadas. 
Ontem (5), foram mais seis - 
CNOCC, Ecopetrol, Petrogal, 
Queiroz Galvão, Statoil e Win-
tershall.

Além delas, foram habilitadas 
a participar da concorrência 
por blocos marítimos a BP, 
Chevron, Exxomobil, Murphy, 
Petronas, Premier Oil, QPI, 
Repsol, Shell e Total. Para a 
disputa de áreas em terra, 
estão habilitadas a Cobra, 
Parnaíba, Rosneft e Petrobras. 
A brasileira Ouro Petro teve a 
inscrição reprovada por falta 
de documentos e por não ter 
pagado taxa de participação.

“Cumpridas as exigências 
estabelecidas no edital, e tendo 
a inscrição julgada e aprovada 
pela Comissão Especial de 
Licitação, a empresa poderá 
apresentar ofertas somente 

Plataforma P-61 em atividade 

na Bacia de Campos.
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Marcelo Chello/CJPress/Estadão Conteúdo

Natal/Rio - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
negou que tenha se aproximado 
do governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, para discutir a 
candidatura enquanto vice numa 
possível chapa à Presidência da 
República encabeçada por Al-
ckmin. Meirelles confi rmou que 
irá se posicionar sobre mudança 
de partido e disputa eleitoral em 
abril, quando fi nda o prazo da 
janela partidária. “Em um mês, 
eu anuncio essa decisão e apre-
sento meus projetos. Depende 
de uma série de avaliações que 
estou fazendo, incluindo sobre 
eleitorado”, declarou. 

O ministro é cogitado pelo 
MDB, partido do presidente 
Michel Temer, a ingressar na 
legenda para disputar a candi-
datura como vice-presidente na 
chapa que poderá ser formada 
com o PSDB. “A eleição deste 
ano defi nirá quais os caminhos 

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.
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Enquanto Meirelles nega, Maia confi rma 
pré-candidatura à Presidência

-feira (8). E que construção da 
sua candidatura vem aconte-
cendo ao longo dos meses e só 
depende agora do aval formal 
da cúpula do partido. “Muitos 
colegas, parte da sociedade 
civil, alguns empresários estão 
vendo nossa gestão na Câmara, 
essa coragem de enfrentar temas 
de muitos anos atrás. Agora é 
esperar a convenção”, afi rmou 
em entrevista ao programa 90 Mi-
nutos, do apresentador José Luiz 
Datena, na Rádio Bandeirantes.

Para ele, a população está 
cansada da polarização entre PT 
e PSDB, que desde a redemocra-
tização se revezam na Presidên-
cia. “As pesquisas mostram uma 
rejeição contra esses partidos”, 
declarou. Maia também afi rmou 
que o próximo presidente terá 
que ter “coragem” para enfrentar 
temas com pouco apelo popular, 
como a reforma da Previdência 
(AE).

o Brasil irá tomar a partir do 
próximo ano”, afi rmou o minis-
tro, que esteve em Natal ontem 
(5), onde participou do evento 
Motores do Desenvolvimento, 
promovido pela Fecomércio/
RN em parceria com o Grupo 

Guararapes, que administra as 
Lojas Riachuelo. 

Já o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, confi rmou que o 
DEM deve lançar o seu nome ao 
Palácio do Planalto na convenção 
do partido marcada para quinta-

SP: monitoramento descarta 
febre amarela urbana

dos locais para os quais o vírus 
está se deslocando. “A Baixada 
Santista é complexa, há uma 
população fl utuante de fi m de 
semanas, feriado e férias. Então, 
é uma estratégia especial, que 
tem que ser particularizada”, 
enfatizou Uip.

O maior número de ocorrên-
cias foi em Mairiporã (46,5%) 
e Atibaia (17%), municípios 
que respondem por quase 
dois terços dos casos de febre 
amarela silvestre no estado. De 
acordo com a secretaria, ações 
de vacinação estão em curso 
desde o ano passado nos dois 
municípios (ABr).Guerra comercial pode levar 

à uma profunda recessão

Donald Trump, vários países 
anunciaram que não fi cariam 
com os braços cruzados e que 
estabeleceriam tarifas e bar-
reiras comerciais a produtos 
dos EUA, o que fez crescer 
o medo generalizado de uma 
guerra comercial mundial. 
Trump respondeu dizendo que 
as guerras comerciais “são boas 
e fáceis de vencer”.

“Temos que fazer um esforço 
para evitar a queda das primei-
ras peças desse dominó. Ainda 
temos tempo”, comentou Aze-
vêdo, mostrando a profunda 
preocupação da OMC, o órgão 
que rege o comércio mundial  
(ABr/EFE).

Ociosidade na indústria é a 
menor desde julho de 2015

real de salários e o rendimento 
médio real dos trabalhadores 
aumentaram em janeiro. A 
massa real de salários subiu 
0,5% e o rendimento médio 
real dos trabalhadores cres-
ceu 0,2% na comparação com 
dezembro, na série de dados 
dessazonalizados. No mesmo 
período, o emprego caiu 0,5%. 
“É o recuo mais intenso desde 
setembro de 2016”, observa a 
CNI. “A queda chama à atenção, 
mas o emprego vinha crescen-
do, e, com a recuperação da 
atividade, a expectativa é que o 
resultado de janeiro se reverta 
nos próximos meses”, afi rma 
Azevedo (SJ/CNI).
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As horas trabalhadas na 

produção aumentaram 0,4%.

ANP recebe 20 inscrições para 
participação na 15ª rodada

para os blocos localizados nos 
setores para os quais tenha 
efetuado o pagamento de taxa 
de participação e aportado 
garantia de oferta”, informou 
a ANP em nota.

Ao todo, serão oferecidos 70 
blocos nas bacias sedimentares 
marítimas do Ceará, Potiguar, 
Sergipe-Alagoas, Campos e 
Santos e nas bacias terrestres 
do Parnaíba e do Paraná, tota-
lizando 95,5 mil km2 de área. 
A oferta de áreas em mar e em 
terra ocorrerá separadamente 
pela primeira vez (AE).



Página 2

Geral
São Paulo, terça-feira, 06 de março de 2018 

www.netjen.com.br
OPINIÃO

Antissemitismo na 
Polônia: não se pode 

apagar a história

A primeira vez que 

visitei a Polônia foi em 

2007, estava junto a um 

grupo de estudantes da 

comunidade judaica do 

Brasil, em específi co de 

São Paulo

Era perceptível na visita 
o clima não simpático 
para com a nossa pre-

sença, e os próprios seguran-
ças que acompanhavam nosso 
grupo, pessoas do país, nos 
alertaram sobre andar sozinho 
na região, que havia um olhar 
de certa antipatia a presença 
de judeus. Na ocasião, visitá-
vamos os guetos de Varsóvia 
e os campos da segunda 
guerra mundial espalhados 
em solo polonês. E sentíamos 
o desafeto da parte de alguns 
poloneses. 

Recentemente, o Parlamen-
to Polonês sancionou uma lei 
que criminaliza a afi rmação de 
que a Polônia foi responsável 
pelos campos de concentração 
que assassinaram 6 milhões 
de judeus, e em especial em 
campos poloneses, em que 
dados apontam para três 
milhões assassinados nesses 
locais. A posição do governo 
atual é dizer que o país não 
foi espectador complacente 
do nazismo, e tão pouco cúm-
plice da matança que chocou 
o mundo pela crueldade e pela 
quantidade de seres humanos 
que perderam a vida, os isen-
tando do holocausto. Mas como 
apagar um fato historico?

A verdade é que os fatos, 
a história e a memória não 
podem ser apagados por um 
simples decreto que poderá 
ser sancionado pelo presiden-
te da Polônia. É audaciosa e 
lamentável essa iniciativa do 
governo polonês, que contra-
ria um episódio histórico de 
extrema relevância. Pode até 
ser que o país não tenha apoia-
do o nazismo, mas a própria 
história mostra que a relação 
de antissemitismo é um fenô-
meno independente na região. 
Vejamos no exemplo abaixo.

Em 4 de julho de 1946, 
ocorreu na cidade de Kielce, 
na Polônia, mais um Pogrom. 
Segundo registros, a população 
civil do local apedrejou e de-
predou a sede da comunidade 
judaica na região. Além disso, 

42 judeus foram massacrados 
e mais de 100 foram feridos 
no triste episódio. Esse fato é 
importante para o debate sobre 
a lei sancionada pelo governo 
polonês, já que mostra que 
um caso de antissemitismo 
ocorreu praticamente um ano 
depois do fi m da segunda gran-
de guerra, em um momento em 
que não havia mais nazismo e 
a Alemanha não ocupava mais 
o país.    

Como quer propor o par-
lamento polonês que, uma 
vez que acabou a guerra, não 
haveria mais perseguições a 
qualquer outro povo? Dá para 
explicar o que houve em Kiel-
ce, em 1946? É possível afi rmar 
que a Polônia foi apenas vítima 
do nazismo?

Agora é importante dizer 
que, embora os campos de 
concentração e de extermí-
nio não foram uma iniciativa 
polonesa, e isso nós sabemos, 
não quer dizer que não havia 
no país um clima antissemita. 
Assim como também sabemos 
que não podemos generalizar 
tudo. Se sabe que haviam mui-
tos poloneses que arriscaram 
suas vidas para salvar judeus. 
No museu Yad Vashem, em 
Jerusalém, que recolhe docu-
mentos, fotos para construir 
a memória da história judaica 
no capítulo da segunda grande 
guerra, tem uma homenagem a 
7 mil poloneses. É um espaço 
para aqueles que seriam ‘os 
justos entre as nações’.

A verdade histórica é que 
a Polônia quer se livrar de 
uma herança maldita da Se-
gunda Grande Guerra e do 
Holocausto. Esse episódio do 
governo polonês trata-se de 
um revisionismo na história, 
tendo como alvo os judeus. 
Essa lei que criminaliza e con-
dena quem afi rmar que o país 
foi responsável pelos campos 
de concentração mostra que 
o antissemitismo continua na 
Europa e em diversos países, 
com características especifi -
cas. Infelizmente o antissemi-
tismo ainda está vivo.

(*) - Formado em Ciências 
Econômicas, se especializou em 

educação na Universidade Bar-llan, 
em Israel. Foi diretor do Colégio 
Iavne, por 22 anos. É diplomado 

Rabino pelo Rabinato chefe de Israel, 
e responde pela sinagoga Ohel 

Yaacov, também conhecida como 
sinagoga da Abolição.

Samy Pinto (*)
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Complexo Solar Pirapora, em Minas Gerais.

O diretor-executivo do Fundo 
Verde do Clima, Howard Bamsey, 
anunciou ontem (5), em Bogotá,  
que aprovou cerca de US$ 350 
milhões para “financiamento 
climático” em países latino-ame-
ricanos. O GCF é uma entidade 
criada pela Convenção Marco das 
Nações Unidas para a Mudança 
Climática para apoiar os países 
na transição para investimentos 
limpos e resilientes nesta área. 
“A junta tomou a decisão de 
aprovar quase US$ 350 milhões 
em fi nanciamento climático para 
os países latino-americanos e 
isso alavanca mais de US$ 1 
bilhão em co-fi nanciamiento de 
outros projetos”, disse Bamsey 
na capital da Colômbia, durante 
o Primeiro Diálogo Estrutural do 
Fundo Verde do Clima.

Segundo ele, os projetos que 
serão fi nanciados impulsionarão 
os mercados para que haja uma 
maior efi ciência energética “a 
nível de pequenas empresas 
e em escala industrial. Isto é 

Menos pessimistas, a maioria dos paulistanos está mais

segura no seu emprego.

No mês de fevereiro, o Ín-
dice de Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF) chegou 
aos 94,3 pontos, maior pa-
tamar desde abril de 2015. 
Em comparação a janeiro, o 
indicador teve alta de 5,5%, 
o maior avanço mensal desde 
dezembro de 2012. Em relação 
ao mesmo período do ano 
passado, a elevação foi ainda 
maior – de 21,5%, quando o 
ICF marcava 77,6 pontos.

O ICF é apurado mensal-
mente pela FecomercioSP e 
varia de zero a 200 pontos, 
sendo que abaixo de 100 
pontos signifi ca insatisfação 
e acima de 100, satisfação 
em relação às condições de 
consumo. Pelo terceiro mês 
seguido, todos os sete itens 
que compõem o ICF cresce-
ram na comparação mensal. 
O destaque fi cou por conta 
do item Renda atual, que 
apresentou o maior ganho 
em pontos, passando de 98,5 
pontos em janeiro para 104,9 
pontos em fevereiro. As altas 
mensais foram de 6,5%, em 
comparação a janeiro, e de 
23,7%, no contraponto anual. 

Segundo a FecomercioSP, 
a última vez que esse item 
fi cou acima dos 100 pontos 

A BRF, uma das maiores empresas de alimento do mundo, dona 

de marcas como Sadia, Perdigão e Qualy, é o principal alvo da 

3ª fase da Operação Carne Fraca, defl agrada ontem (5) pela 

Polícia Federal.

O grupo é investigado por 
fraudar resultados de 
análises laboratoriais 

relacionados à contaminação 
pela bactérias Salmonella 
pullorum. As fraudes foram 
constatadas entre 2012 e 2015. 
Onze pessoas tiveram mandado 
de prisão decretado, entre elas 
ex-executivos do grupo.

Segundo o delegado da PF, 
Maurício Boscardi Grillo, as pla-
nilhas e laudos técnicos eram 
modifi cados e os resultados 
fi nais adulterados eram entre-
gues ao Serviço de Inspeção 
Federal (SIF), para impedir 
que o Ministério da Agricultu-
ra fi scalizasse a qualidade do 
processo industrial das plantas 
(frigrorífi co ou abatedouro) da 
BRF. A presença e quantidade 
real da salmonela foram omiti-
das em alguns casos. A ração 
oferecida ao frango antes do 
abate também era objeto de 
fraude. 

Grillo conta que muitas 
provas surgiram após as fases 
anteriores da Carne Fraca e 

Mulher faz 
comercial na 
Arábia Saudita

Uma mulher com o cabelo 
descoberto, sem o tradicional 
niqab - veste parecida com 
a burca, mas que tem a área 
dos olhos descoberta - e se-
gurando o volante do carro. 
Esta é a imagem vista em uma 
nova campanha publicitária na 
Arábia Saudita. Segundo um 
jornal local, o designer saudita 
Hatem Al Akeel escolheu uma 
mulher para protagonizar uma 
propaganda da grife “Toby”.

A mulher escolhida não é co-
nhecida e nem modelo. Bayan 
Linjawi é uma empresária, e 
está no vídeo para mostrar o 
nível de excelência, luxo e sofi s-
ticação das mulheres sauditas. 
“O conceito de gestão é muito 
simbólico”, disse Al Akeel. 
“As mulheres agora têm mais 
poder e estão avançando em 
relação à cultura e às tradições”, 
acrescentou. Esta é mais uma 
novidade no país, que está ten-
tando realizar um programa de 
modernização na nação. 

Entre as mudanças estão a 
autorização para dirigir, que en-
trará em vigor em junho deste 
ano, a permissão para assistir a 
jogos de futebol no estádio e o 
direito de abrir empresas sem 
autorização de um homem da 
família (ANSA).

No próximo dia 18, os russos 
vão às urnas. Com oito candi-
datos, o atual chefe de Estado, 
Vladimir Putin, é o grande 
favorito para ser eleito ao seu 
quarto mandato. Há 18 anos no 
comando da Rússia e com mais 
de 70% das intenções de voto, 
Putin está encaminhado para 
vencer as eleições presidênciais 
e permanecer no poder - apesar 
das contestações de fraude. 

O caminho para Putin se ree-
leger fi cou mais fácil após o seu 
grande opositor, o ativista Ale-
xei Navalny, ter sido impedido 
de disputar as eleições ao ser 
detido pelas autoridades russas 
por organizar protestos ilegais. 
Em uma de suas promessas de 
campanha, Putin afi rmou que 
irá melhorar o nível de vida 
da população russa e reduzir 
o nível de pobreza no país. Na 
ocasião, o atual chefe de Estado 
apresentou um novo armamen-
to, o qual ele chamou de “in-
vencível”. O míssil hipersônico 
intercontinental é 20 vezes mais 
rápido que a velocidade do som 
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Grupo BRF é investigado por omitir 
presença de salmonela em carnes

A BRF, uma das maiores empresas de alimento do mundo, dona de marcas como Sadia, Perdigão e Qualy, é 
o principal alvo da 3ª fase da Operação Carne Fraca, defl agrada ontem (5) pela Polícia Federal (PF)

para a saúde animal e duas de 
saúde pública. Por isso, as em-
presas devem adotar medidas 
específi cas dentro das granjas 
e nos produtos positivos para 
a bactéria, para reduzir os ris-
cos ao consumidor. Segundo o 
coordenador-geral de Inspeção, 
Alexandre Campos da Silva, o 
risco à saúde pública não está 
“devidamente configurado”, 
pois a salmonela, por si só, 
não caracteriza risco à saúde 
pública, pois depende da forma 
do consumo.

Estão sendo cumpridas 91 
ordens judiciais no Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Goiás e São Paulo. São 11 
mandados de prisão temporá-
ria, 27 de condução coercitiva 
e 53 de busca e apreensão. Os 
investigados poderão respon-
der pelos crimes de falsidade 
documental, estelionato quali-
fi cado e formação de quadrilha, 
além de crimes contra a saúde 
pública. Os presos temporários 
serão levados à Superintendên-
cia da PF em Curitiba (ABr).

trocas de e-mails bastante 
consistentes entre executivos 
e funcionários do controle de 
qualidade comprovam o esque-
ma de fraude, que era parte da 
“estratégia da empresa”. “Exis-
te um cronograma da operação 
que começa nas granjas dos 
cooperados da empresa, onde 
existe a contaminação. Passa-

-se, então, para as plantas fri-
gorífi cas e depois para a análise 
laboratorial”, disse Grillo.

Equipes do Ministério da 
Agricultura também estão tra-
balhando em conjunto com a 
PF. Em nota, o ministério expli-
cou que dentre as mais de duas 
mil variedades de salmonela, 
existem duas de preocupação 

Intenção de consumo das famílias 
cresce pelo oitavo mês consecutivo

foi em maio de 2015. Houve 
um aumento de oito pontos 
porcentuais, de 25% para 33%, 
dos paulistanos que disseram 
que a renda de sua família está 
melhor do que há um ano. O item 
Emprego atual apontou alta de 
4,8%, ao atingir 112,4 pontos em 
fevereiro. Além de mais seguros 
no cargo em que ocupam no 
momento, os paulistanos (55%) 
também projetam um cenário 
de mais oportunidades para o 
responsável pelo domicílio nos 
próximos seis meses. O item 
Perspectiva profi ssional subiu 
4,4%, chegou aos 116,8 pontos 
e fi cou como o item de melhor 

avaliação do ICF no mês.
Segundo análise da Fecomer-

cioSP, os paulistanos parecem 
ter proveitado as oportuni-
dades que surgiram com as 
liquidações de início de ano, 
principalmente em relação aos 
bens duráveis. O item Momento 
para duráveis avançou 8,4% e 
chegou aos 74,6 pontos. Na 
comparação anual, o aumento 
foi de 31%. Ainda tem uma 
maioria (59%) que diz que é um 
mau momento para compras 
de produtos como TV, carro, 
geladeira etc. No entanto, em 
fevereiro do ano passado, esse 
porcentual estava em 69%.

Fundo Verde da ONU aprova verba 
para energia limpa na A. Latina

muito importante para remover 
obstáculos e ter uma maior 
absorção comercial da forma 
mais econômica de energia”. 
Além disso, ele disse que a 
junta do GCF “comprometeu” 
recursos, sem precisar a cifra, 
para melhorar “a resiliência dos 
casos vulneráveis no Paraguai, 
o que vai ser feito promovendo 
práticas sustentáveis de terras, 
para poder ter uma produção 
bioenergética”, apontou.

Bamsey acrescentou que 
após uma junta realizada na 
semana passada, o Fundo Ver-
de do Clima se comprometeu 
a fortalecer projetos em nove 

países da América Latina: Peru, 
México, Guatemala, Equador, 
El Salvador, Argentina, Chile, 
Brasil e Paraguai. Por sua vez, o 
presidente colombiano, Juan Ma-
nuel Santos, avaliou o GCF como 
um “aliado determinante” para 
que os países latino-americanos 
possam mobilizar recursos adi-
cionais para fi nanciar projetos. 
O encontro, que começou hoje 
em Bogotá e prossegue até o 
próximo dia 8 de março, tem 170 
convidados de 19 países, entre 
eles altos funcionários da Costa 
Rica, Honduras, Nicarágua, Re-
pública Dominicana e Colômbia 
(ABr/ EFE).

Com Putin como favorito, 
Rússia vai às urnas no 

próximo dia 18
e atingiria seu alvo “como uma 
bola de fogo”. 

Os outros candidatos que vão 
concorrer contra são: Pavel Gru-
dinin, Sergey Baburin, Vladimir 
Zhirinovsky, Ksenia Sobchak, 
Maxim Suraykin, Boris Titov e 
Grigory Yavlinsky. Sem grandes 
chances de vencer, os oposito-
res de Putin participaram de 
um debate - que acabou mal. O 
direitista Zhirinovsky mandou a 
jornalista e única mulher can-
didata, Ksenia, calar a boca, e 
levou dela um copo d’água na 
cara. Mesmo com as confusões, 
Zhirinovsky aparece em terceiro 
nas intenções de voto, com 5,9%. 
Em segundo, com 7,8%, está o 
líder do Partido Comunista, Gru-
dinin, e disparado na liderança 
está Putin, com quase 70%.

Apesar de Putin já estar com 
a vitória garantida, a população 
russa aparecerá em massa nas 
votações. De acordo com uma 
pesquisa realizada no fi m de 
fevereiro, mais de 80% dos 
russos afi rmaram que vão votar 
nas eleições (ANSA).

Liderança feminina 
na comunicação

De acordo com uma pesquisa 
realizada pela Federação Nacional 
dos Jornalistas (Fenaj), as mu-
lheres representam 64% da força 
de trabalho na comunicação no 
Brasil. Apesar de serem maioria 
-- especialmente na comunicação 
empresarial --, no entanto, muitas 
de suas reivindicações, como a 
equiparação salarial, o equilíbrio 
entre as tarefas domésticas e profi s-
sionais, oportunidades de ascensão 
na carreira e o respeito de gênero 
muitas vezes não são atendidas.

Com o objetivo de discutir o ce-
nário atual e as perspectivas para 
o futuro das mulheres na comuni-
cação, a Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial (Aber-
je) promove nesta quinta-feira (8), 
"Dia da Mulher Aberje", evento 
oferecido pela Bayer e com o apoio 
da Natura, que reunirá algumas das 
principais lideranças femininas no 
mercado de comunicação do país.

As profi ssionais falarão sobre 
as suas experiências profi ssionais 
e contarão como, apesar das ad-
versidades, alcançaram posições 
executivas de destaque em suas 
áreas de atuação. As inscrições 
para o evento são gratuitas, sendo 
limitadas de acordo com disponi-
bilidade do auditório (http://bit.
ly/2F97ayF).
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As empresas e a 
imagem do país

Ao defi nir suas 

estratégias, 

normalmente, as 

organizações se 

preocupam com 

orçamento, plano de 

metas e ações que 

garantirão os resultados 

esperados

São poucas as que se pre-
ocupam com a cultura 
organizacional. Isso se 

refl ete no ambiente das normas 
vivenciado hoje no país, em 
que diversas empresas viram 
notícia por serem investigadas 
e vinculadas a práticas de cor-
rupção e atitudes antiéticas. O 
que é patológico do ponto de 
vista de sociedade, em algum 
momento, foi convencionado 
como normal.

Quando se observa a quan-
tidade de empresas em recu-
peração judicial por conta de 
modelos de negócios pautados 
nessas práticas, nota-se a ur-
gência de se rever e mudar a 
nossa cultura, não somente sob 
o ponto de vista de processos e 
políticas, mas principalmente 
no campo de atitudes e valores 
das corporações, o que passa 
pela defi nição e prática de uma 
cultura organizacional.

Para se desenvolver uma 
cultura de governança corpo-
rativa é fundamental perguntar 
“Quem Somos?”. A cultura 
deve descrever a maneira como 
cada indivíduo se comportará 
na empresa. Sua concepção 
surge da visão dos acionistas, 
modelo de governança, par-
ceiros de negócios, cultura 
do país, concorrência, órgãos 
reguladores e demais stakehol-
ders. 

A empresa deve deixar 
claro para todos os stakehol-
ders o que ela valoriza, o que 

espera de seus funcionários 
e com base no que os recom-
pensará, como as decisões 
serão tomadas e os critérios 
que as embasarão. Não pode 
haver somente “o resultado a 
qualquer custo”. A coerência 
nesses quesitos deve permear 
a organização para que haja um 
ambiente de trabalho alinhado 
com a estratégia de negócios e 
que dê sustentação à entrega 
de resultados.

A cultura baseada em valores 
propicia a identifi cação do co-
laborador com a organização. 
Ela é o tecido que compõe a for-
ma como se espera que colegas 
se comuniquem e trabalhem 
uns com os outros. É assim que 
se obtém engajamento, o que 
gera um envolvimento racional 
e emocional e com o trabalho.

A gestão deve ser avaliada 
no curto, médio e longo prazo. 
O último, porém, é constan-
temente negligenciado. É 
comum observar executivos 
mudando constantemente de 
emprego, muitas vezes, a cada 
dois anos. Seria este o período 
necessário para a consolidação 
de uma ação de gestão bem-
-sucedida?

A remuneração de execu-
tivos é outro aspecto a ser 
considerado.  

Quando baseada nos resul-
tados do ano em exercício, 
estimula um tipo de atuação 
voltada apenas à obtenção 
do bônus e não a resultados 
empresariais que sustentam 
a empresa ao longo do tempo. 
As empresas precisam prestar 
atenção à cultura instalada em 
seus ambientes de trabalho. 
Isso pode ser o diferencial para 
manter a sua perenidade do ne-
gócio e resgatar a credibilidade 
empresarial e social no Brasil.

 
(*) - É vice-presidente de Orchestra 

Soluções Empresariais.

Susana Falchi (*)

A - Estágio no Governo 
O CIEE abriu inscrições para processo seletivo unifi cado destinado ao 
preenchimento de 796 vagas de estágio e formação de cadastro reser-
va para órgãos do Governo do Estado de São Paulo, na capital e 207 
municípios do estado. Podem se candidatar estudantes do primeiro ao 
penúltimo semestre do ensino médio, da educação profi ssional de nível 
médio e do ensino superior de diferentes cursos. Os estágios terão duração 
de 12 meses, podendo ser prorrogados até 24 meses.  Os interessados 
devem se inscrever no site (www.ciee.org.br), na opção Estudantes e 
clicando no logo do Governo do Estado de São Paulo e, na sequência, 
na opção Inscreva-se já. 

B - Novas Tecnologias
No próximo dia 15, das 9h às 11h30, a Associação Nacional de Editores 
de Revistas (ANER) promove um encontro entre o presidente do IBGE, 
Roberto Luis Olinto Ramos, e o mercado editorial, com o intuito de 
aprofundar o conhecimento destes profi ssionais sobre a abrangência do 
acervo, serviços e produtos oferecidos pelo órgão, suas peculiaridades 
e oportunidades na obtenção de dados qualitativos, considerando a 
revolução digital e a inserção de novas tecnologias e formatos. Edito-
res, jornalistas, executivos das áreas comerciais e demais profi ssionais 
ligados à área de comunicação terão a oportunidade, de conhecer o 
funcionamento e as novidades do maior provedor de informações do 
Brasil para conhecimento interno e internacional. Inscrições, gratuitas 
no tel. (11) 3030-9395 ou e-mail (aner@aner.org.br).

C - Rally Minas Brasil
Motos, quadriciclos, UTVs e carros estarão alinhados no próximo fi nal 
de semana, 9 a 11, na cidade de Conceição do Mato Dentro/MG. O Rally 
Minas Brasil levará para terras mineiras as emoções da abertura da 
temporada 2018 dos campeonatos Brasileiro de Rally Cross Country 
e Brasileiro de Rally Baja, bem como o Campeonato Mineiro de Rally. 
Organizada pela Rallymakers, a prova promete superar as expectativas 
dos participantes, a começar pelo prólogo – tomada de tempo que defi nirá 
a ordem de largada. Com 150 km, o roteiro da competição explorará os 
caminhos e as belezas das regiões  de  Itacolomi, Ouro Fino, Córregos, 
Santo Antonio do Cruzeiro, Tapera e também Congonhas do Norte. As 
inscrições até quarta (7), pelo site (www.rallymakers.com.br).

D - Ciclovia Musical 
O Espaço Cultural Porto Seguro (Al. Barão de Piracicaba, 610) integra 
o Ciclovia Musical, o roteiro ciclístico que passa por diversos pontos 
da cidade apresentando concertos de música. O evento acontece no 
próximo dia 10 (sábado), às 10h30 e dá início ao concerto do quinteto 
de clarinetes Sujeito a Guincho. A proposta é levar ao público uma ex-
periência completa e inovadora de arte por meio de diversas atividades. 
Para participar do trajeto ciclístico é necessário inscrever-se em (www.
cicloviamusical.com.br). O concerto no Espaço Cultural Porto Seguro tem 
entrada gratuita, sem necessidade de inscrição ou retirada de ingressos.

E - Encontro de Provedoras
Nesta quinta-feira (8), das 9h às 16h, no Novotel Morumbi, acontece a 
primeira edição do Encontro de Provedoras, iniciativa da Associação 
Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint) 
cujo objetivo é estimular as melhores práticas de gestão e fortalecer a 
participação feminina no setor de Telecomunicações, e abordará temas 
como as oportunidades para mulheres no mercado ISP (de pequenos 
provedores de internet), os desafi os para um relacionamento inclusivo 
e apresentação de carreiras de sucesso no meio, entre outros assuntos. 
A participação é aberta a mulheres e homens interessados em participar 
desse movimento, parte de uma tendência mundial. Entrada gratuita, 
credenciamento na entrada ou pelo link (https://credencial.imasters.
com.br/abrint-
mulher--encontro-de-provedoras-em-sao-paulo).

F - Inovação Social 
Foi lançada a 1ª edição dos Prêmios Fundación Mapfre à Inovação Social 
com o objetivo de apoiar e promover soluções inovadoras em três áreas: 
Saúde, Seguros e Mobilidade e Segurança Viária. Serão distribuídos 90 mil 
euros destinados a fi nanciar os investimentos nos projetos vencedores. 
Os prêmios serão realizados, com o apoio da IE Business School, em 
três grandes regiões: Brasil, América Latina e Europa. Os selecionados 
terão orientação e ajuda para desenvolver e comunicar, da forma mais 
efetiva, suas propostas por meio de mentoring para os semifi nalistas e 
coaching para os fi nalistas. A fi nal entre todas as regiões será realizada 
em outubro, na Espanha. Mais informações, acesse: (http://premiosin-
novacion.fundacionmapfre.org). 

G - Bens Culturais
O Ministério da Cultura acaba de lançar o primeiro Manual de Exportação 
de Bens e Serviços Culturais do Brasil. O objetivo é estimular empreende-
dores culturais a expandir seus negócios para o mercado global. Contempla 
cinco segmentos da indústria criativa: TV e mídias digitais, cinema, música, 
games e publicidade. Foram reunidas informações que estão dispersas em 
diversas órgãos para facilitar o procedimento do empreendedor cultural. 
Acesso a mercados, exigência de visto, regimes tributários, cobrança de 
taxas, documentos necessários, prazos de tramitação, modelos de con-
tratos, feiras de negócios são algumas dos pontos detalhados no manual. 
Estão disponíveis os links de instituições públicas e privadas envolvidas 
no processo de exportação. Saiba mais em (http://www.cultura.gov.br/). 

H - Pedras de Luxo 
A Polo Mármores, empresa especializada na importação e comercialização 
das principais pedras ornamentais do mundo, traz em seu portfólio rochas 
de extrema beleza e sofi sticação, com pedras que encantam pela beleza 
imponente e se destacam nos projetos de interiores pela personalidade 
que imprimem. Com veios de ouro naturalmente inseridos nas chapas, 
mármores e ônix ganham aspecto de objetos únicos de luxo, como verda-
deiras obras de arte arquitetônicas. Indicadas para bancadas, paredes e 
painéis de destaque nos projetos, estas rochas trazem sofi sticação, design 
e luxo aos ambientes. Saiba mais em: (www.polomarmores.com.br).

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está promovendo um 
concurso de monografi as para estimular a pesquisa e ampliar e disseminar 
o conhecimento em saúde suplementar no Brasil. A iniciativa irá premiar 
os melhores trabalhos desenvolvidos sobre os seguintes temas: regulação 
econômico-fi nanceira na saúde suplementar, regulação assistencial na saúde 
suplementar e direito em saúde suplementar. A monografi a deve ser redigida 
em língua portuguesa e ter de 30 a 80 páginas, incluindo os anexos. Em 
caso de dúvida sobre o processo de inscrição, os interessados podem entrar 
em contato por meio eletrônico: (premioans@enap.gov.br). As inscrições 
estão abertas e devem ser feitas pelo site (www.inscricao.enap.gov.br). 

J - Incontinência Urinária
Com o intuito de mobilizar a opinião pública e a sociedade civil, no mês 
em que é lembrado o Dia Mundial da Incontinência Urinária, a Sociedade 
Brasileira de Urologia promove campanha educativa na mídia e caminhada 
no Parque do Ibirapuera, marcada para o próximo dia 17, sábado, às 10h. 
O evento, que contará com a presença de autoridades públicas, objetiva 
chamar a atenção para o diagnóstico e tratamento do problema, que atinge 
35% das mulheres com mais de 40 anos, após a menopausa e em 40% das 
gestantes. No mundo, o problema afeta aproximadamente 5% das pessoas. 
O simples fato de espirrar, tossir, correr, rir, pular ou levantar peso pode 
intensifi car o distúrbio. Para mais informações, acesse: (www.sbu-sp.org.br).  

A AIE prevê um aumento da produção de petróleo no Brasil, 

Canadá, na Noruega e sobretudo nos Estados Unidos.

No relatório anual sobre os mercados do petróleo, apresen-
tado como parte da conferência energética IHS CERA-
Week em Houston, no Texas, a AIE garantiu que a partir 

de 2020 “será necessário mais investimento para impulsionar a 
produção” mundial.

“A indústria do petróleo ainda não se recuperou dos dois anos 
de queda sem precedentes do investimento, registrada em 2015 
e 2016”, acrescenta o relatório. Para 2017 e este ano, a entidade 
vê um investimento “muito baixo ou nulo” fora dos EUA. Nos 
próximos três anos, só os aumentos (de produção) dos Estados 
Unidos cobrirão 80% do crescimento da demanda mundial, en-
quanto o Brasil, Canadá e a Noruega serão capazes de cobrir o 
restante”, segundo o relatório anual da AIE.

“Os Estados Unidos estão prontos para deixar a sua marca 
nos mercados de petróleo mundiais durante os próximos cinco 
anos”, disse, na abertura do relatório para o quinquênio, o diretor 
executivo da AIE, o turco Fatih Birol, que se mostrou preocu-
pado com o “fraco investimento global”. Além de satisfazer o 
“sólido crescimento” da demanda previsto, “o mundo necessita 
substituir 3 milhões de barris diários de queda a cada ano (pelo 

O mercado fi nanceiro reduziu 
pela quinta semana seguida a 
estimativa para a infl ação este 
ano. A expectativa de bancos 
e outras instituições para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
passou de 3,73% para 3,70%, 
de acordo com o boletim Focus, 
publicação semanal do Banco 
Central (BC) sobre os princi-
pais indicadores econômicos.

A projeção segue abaixo do 
centro da meta de 4,5%, mas 
acima do limite inferior de 3%. 
Para 2019, a estimativa para a 
infl ação foi levemente reduzida 
do centro da meta (4,25%) para 
4,24%. Para alcançar a meta, 
o banco usa como principal 
instrumento a taxa básica de 
juros, a Selic, atualmente em 
6,75% ao ano. Quando o Co-

Os pedidos de falência caíram 
19,8% no acumulado 12 meses 
(março de 2017/fevereiro de 
2018 comparado aos 12 meses 
antecedentes), segundo dados 
com abrangência nacional da Boa 
Vista SCPC. Mantida a base de 
comparação, as falências decreta-
das subiram 7,9%, enquanto para 
os pedidos de recuperação judicial 
e recuperações judiciais deferidas1 
foram observadas quedas de 14,3% 
e 14,5%, respectivamente.

Na comparação mensal os pedi-
dos de falência cresceram 31,8% 
em relação a janeiro de 2018. As 
falências decretadas caíram 32,4%, 
enquanto houve avanço em pedidos 

de recuperação judicial (81,9%) 
e recuperação judicial deferidas 
(39,0%). Como evidenciado pelos 
resultados acumulados em 12 me-
ses, apenas as falências decretadas 
cresceram, enquanto os outros 
indicadores permanecem caindo. 

Passado o período de intensa 
retração da atividade econômica, 
redução do consumo, restrição 
e encarecimento do crédito, en-
tre outros fatores, as empresas 
apresentam sinais mais sólidos 
dos indicadores de solvência, fato 
que deve continuar, uma vez que o 
cenário econômico tem mostrado 
recuperação em diversos setores 
produtivos (Boa Vista SCPC).
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Agência prevê que demanda de 
petróleo está garantida até 2020
A Agência Internacional de Energia (AIE) anunciou ontem (5) que prevê um aumento da produção de 
petróleo no Brasil, Canadá, na Noruega e sobretudo nos Estados Unidos, o que bastará para atender à 
demanda mundial nos próximos dois anos

esgotamento de campos de petróleo), o equivalente à produção 
do Mar do Norte”, acrescentou.

“Esperamos que a demanda cresça a uma taxa média anual de 
1,2 milhão de barris diários. Para 2023, a demanda de petróleo 
alcançará os 104,7 milhões de barris diários, com aumento de 6,9 
milhões desde 2018”, diz o relatório. A AIE prevê que a China e 
a Índia somarão quase a metade da demanda mundial de petró-
leo, e se o aumento da demanda chinesa desacelerar, a indiana 
“aumentará ligeiramente” (ABr/EFE).

Pedidos de falência caem 19,8% 
no acumulado em 12 meses

pom aumenta a Selic, a meta é 
conter a demanda aquecida, e 
isso gera refl exos nos preços, 
porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam 
a poupança.

Quando o Copom diminui 
os juros básicos, a tendência é 
que o crédito fi que mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a infl ação. De acordo 
com a previsão das instituições 
fi nanceiras, a Selic encerrará 
2018 no atual patamar e subirá 
ao longo de 2019, encerrando 
o período em 8% ao ano. A 
estimativa para o crescimento 
do PIB, subiu pela terceira vez 
seguida, ao passar de 2,89% 
para 2,90%.  Para 2019, a pro-
jeção é mantida em 3% há cinco 
semanas consecutivas (ABr).

Em 8 de março é celebrado o Dia internacional da 
Mulher, uma data para lembrarmos as conquistas femininas e a 
importância da igualdade de gêneros na sociedade.  

A participação da mulher no mercado de trabalho, o 
acesso ao ensino superior e a presença feminina em cargos de 
liderança são assuntos recorrentes nesta época, mas, pelo 
menos na Contabilidade, a diferença de oportunidades entre 
homens e mulheres vem diminuindo. 

Dos 150 mil profissionais registrados no CRCSP, 61 
mil (40% do total) são mulheres, que desempenham suas 
funções com ética, dedicação e compromisso. 

Também nas universidades, a presença das mulheres 
é cada vez maior. Hoje elas ocupam 60% das vagas nos 
cursos de Ciências Contábeis, segundo dados do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC).  

Esta procura crescente por qualificação é responsável 
também por diminuir a desigualdade no meio contábil. 
Estimativas do CFC dizem que, em menos de dez anos, o 
número de contadoras será superior ao de homens na 
profissão, se a tendência continuar a mesma. 

A presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar, destaca 
que a equidade de gêneros é uma das preocupações do 
Conselho. “Nós promovemos diversas ações para que todos 
possam desempenhar plenamente a profissão contábil”. 

CONTABILIDADE AMPLIA PRESENÇA 
FEMININA NO MERCADO DE TRABALHO 

Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019 
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 

MARÇO TEM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DO CRCSP 
E a data não poderia deixar de ser lembrada pelo 

CRCSP, que preparou um mês inteiro de atividades, com 
palestras e workshops sobre temas técnicos e de gestão. 

De 6 a 21 de março, o CRCSP promove o workshop 
“Um Olhar Especial: Gestão com Foco em Resultados - 
Contabilidade e Controles Internos para Tomada de Decisão”.  

Aberta a todos os profissionais da contabilidade, a 
atividade acontece em diversas cidades e são coordenadas 
pelas delegadas do Conselho. 

No portal do CRCSP (www.crcsp.org.br) estão 
disponíveis os dias e locais das atividades. 

É o CRCSP promovendo a qualificação profissional da 
mulher no mercado. 



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

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

A vitimização
de Lula

A taxa de racionalidade 

no processo decisório 

da sociedade tem se 

expandido na esteira da 

contrariedade contra os 

políticos

Pesquisas mostram uma 
expressão dura – che-
gando ao baixo calão – 

por parte de grupos de todas as 
idades e classes. Impressiona 
o alto índice de votos em “ne-
nhum” candidato nos pleitos 
estaduais. A indignação até 
pode indicar “emoção” nas res-
postas, mas o fato é que o voto 
sai cada vez mais do coração 
para subir à cabeça. O eleitor 
quer decidir de maneira autô-
noma, livre de ondas emotivas. 

Vejamos o caso de Lula. 
Em entrevista ao jornal FSP 
(1/3/2017), diz que sua conde-
nação pelo juiz Sérgio Moro e 
pela 2ª Instância produzirá uma 
vítima “desnecessária”. Lula 
vai vestir por inteiro a fantasia 
de perseguido por um juiz que, 
para ele, deveria “ser exonera-
do a bem do serviço público”. 
O cenário com o petista conde-
nado está desenhado. O povo 
não foi chamado a ir às ruas, 
disse, mas poderá fazê-lo, o que 
criaria imensa balbúrdia pelo 
fato de que pode “ganhar até 
no primeiro turno”.  

Luiz Inácio é, sem dúvida, 
um líder carismático. Escolhe 
o discurso adequado aos mo-
mentos, usa o timbre rouco de 
voz, movimenta-se no palan-
que como nenhum outro para 
gerar empatia com plateias. 
Essa é a síntese do que se 
tem dito sobre as qualidades 
de Lula, também conhecido 
por “esponja” e “tefl on”, pois 
absorve tudo (números, infor-
mações, contexto) sem deixar 
que nada negativo cole nele. 

Há, porém, uma dúvida a ser 
respondida ao longo do ano: 
essa é a moldura atual ou uma 
fotografi a antiga?

A verdade é que o PT e seus 
líderes não são mais pregoeiros 
da verdade. Desde o mensalão, 
descem a ladeira do precipício. 
José Dirceu, preso, vê seus 
bens indo a leilão; João Vac-
cari, ex-tesoureiro, continua 
preso; o ex-poderoso ministro 
Palocci está preso e, segundo 
Lula, “quem faz delação quer 
fi car com uma parte daquilo 
que se apoderou” (sobre seu 
ex-braço direito). O próprio 
ex-presidente tem seu nome 
envolvido diariamente na fo-
gueira da Lava Jato. Será que 
nada cola nele? 

Ou será que o petismo ainda 
acredita ser o partido ético, 
revolucionário e distante da 
roubalheira na Petrobrás? 
Seria uma conspiração norte-
-americana para se apropriar 
do nosso petróleo? É o que 
garante Lula, quando diz que 
interessa a eles “o fi m da lei que 
regula o petróleo”.  É fato que 
o ex-metalúrgico é líder nas 
pesquisas. A campanha nem 
começou, mas ele e Bolsonaro 
já iniciaram sua perambulação 
eleitoral. Pouco provável que 
mantenham os bons índices 
ante o bombardeio que virá. 

Mas as ruas poderão ser 
inundadas com bandeiras 
vermelhas se houver barreira 
à candidatura de seu ícone. 
Que poderá tentar acender o 
pavio de fogueiras nos Esta-
dos. Atenção: o carisma não é 
uma fonte inesgotável. Pode 
ser corroído pela otina de 
escândalos.   

O Brasil está mudando.
 
(*) - Jornalista, professor titular da 

USP é consultor político
e de comunicação.

Twitter: @gaudtorquato. 

Gaudêncio Torquato (*)
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O resultado da eleição re-
alizada ontem (4) na Itália é 
importante não apenas para o 
país, mas também para o futu-
ro da União Europeia. Os votos 
ainda não foram totalmente 
apurados, mas o resultado 
parcial, que indica vitória do 
Movimento 5 Estrelas, não tira 
o país da instabilidade política 
em que está mergulhado. Os 
italianos foram às urnas para 
escolher 630 deputados e 315 
senadores, em uma votação 
complexa, que mistura políti-
cos eleitos por maioria simples 
e pelo sistema proporcional.

Mais votado, o Movimento 
5 Estrelas tem o jovem líder 
Luigi Di Maio como principal 
representante. Apesar de ter 
conquistado o maior número 
de assentos, o partido não 
obteve maioria e não conse-
guirá formar governo sozinho. 
Outro grupo que conquistou 
grande número de votos foi a 
coligação de direita e extrema-
-direita que une quatro parti-
dos, entre eles o Força Itália, 
de Silvio Berlusconi. 

Mais votado, o Movimento 5 Estrelas tem o jovem líder Luigi Di 

Maio como principal representante.

Após as Olimpíadas de Inverno 
impulsionar uma reaproximação 
entre as Coreias do Norte e do 
Sul, uma delegação sul-coreana 
desembarcou ontem (5) em 
Pyongyang para uma visita his-
tórica. A viagem da delegação 
enviada por Seul durará dois 
dias e terá como principal obje-
tivo promover o diálogo entre a 
Coreia do Norte e os Estados Uni-
dos, além de tentar impedir que 
os norte-coreanos continuem 
produzindo armas nucleares.

De acordo com a emissora 
CNN, a comitiva da Coreia do 
Sul é formada por 10 pessoas, 
estando entre eles Suh Hoon, 
chefe do Serviço de Intenligên-
cia Nacional (NIS), e Chung 
Eui-yong, conselheiro de se-
gurança. Na Coreia do Norte, 
a delegação sul-coreana realiza 
um encontro histórico com o 
líder norte-coreano, Kim Jong-
-un, e depois partirá para Wa-
shington, onde se reunirá com o 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, para falar sobre 

Visita é a primeira de delegação de alto escalão em 10 anos.

O Conselho de Comunicação 
Social do Congresso Nacional 
criou ontem (5) uma comissão 
de relatoria destinada a analisar 
os projetos que tramitam na 
Câmara e no Senado sobre o 
combate às fake news (notí-
cias falsas). Após negar que 
elaborariam uma nova proposta 
sobre o tema, os conselheiros 
aprovaram o nome de seis mem-
bros da comissão, que deverá 
apresentar um relatório após 
ouvir os autores das propostas.

A reunião iniciou-se em meio 
à expectativa de que o conse-
lho elaboraria um anteprojeto 
sobre o tema, a ser submetido 
aos parlamentares. Devido 
a controvérsias em torno da 
competência do conselho para 
elaborar propostas legislativas, 
o presidente do colegiado, 
Murillo de Aragão, negou a in-
tenção de formular um projeto. 
“Qualquer iniciativa que traga 
ameaça à liberdade de imprensa 
será plenamente refutada por 
este conselho. Não cabe [a nós] 
a iniciativa de projetos de lei, 
mas sim o exame e a opinião 
sobre temas que estão em de-

bate”, disse o cientista político.
De acordo com o conselhei-

ro José Francisco de Araújo 
Lima, porém, uma versão da 
proposta chegou a ser enviada 
aos membros do conselho. 
“Temos uma comunicação que 
fazemos através de mensagem 
de texto no grupo dos conse-
lheiros, onde manifestei minha 
surpresa e meu inconformismo 
diante da forma que foi feita”, 
afi rmou. Durante a reunião, as 
organizações que fazem parte 
da Coalizão Direitos na Rede di-
vulgaram nota contra projetos 
que visem remover conteúdos 
da internet e de aplicativos sem 
uma decisão judicial prévia. 

Atualmente, há no Congres-
so oito projetos sobre o tema. 
Geralmente as comissões do 
Conselho de Comunicação So-
cial são formada por apenas três 
membros, mas, como o tema 
é complexo, os conselheiros 
aprovaram a designação de seis 
integrantes: dois representan-
tes das empresas de comunica-
ção, dois trabalhadores da área 
e dois indicados pela sociedade 
civil (ABr).

Reprodução/internet

Entre os projetos, poderá 
ser votado aquele que 
aumenta a pena para o 

crime de estupro coletivo. Pau-
tado para amanhã (7), o projeto 
conta com um substitutivo da 
relatora, deputada Laura Car-
neiro (PMDB-RJ), passando o 
agravante para esse caso de um 
1/4 da pena para 2/3. 

Igual aumento é estipula-
do para estupro “corretivo”, 
caracterizado como aquele 
feito para controlar o compor-
tamento social ou sexual da 
vítima. O texto também tipi-
fi ca o crime de divulgação de 
cenas de estupro. Poderá ser 
apenado com reclusão de 1 a 
5 anos, se o fato não constituir 
crime mais grave, aquele que 
oferecer, vender ou divulgar, 
por qualquer meio, fotografi a, 
vídeo ou outro tipo de registro 
audiovisual que contenha cena 
de estupro ou de estupro de 
vulnerável.

Outros quatro projetos tam-
bém estão pautados, mas 
pendentes de apresentação 
de requerimento de urgência 
para acelerar a sua análise em 

Deputados poderão votar proposta que, entre outros pontos, prevê reclusão de 1 a 5 anos para a 

divulgação de cenas de estupro.

O senador Sérgio de Castro (PDT-ES) 
defendeu o aperfeiçoamento da atuação das 
agências reguladoras, de modo a dar a essas 
entidades maior autonomia funcional, trans-
parência na gestão e efi ciência na fi scalização 
dos diversos setores regulados. Lembrou que 
um projeto, já aprovado pelo Senado, aguarda 
votação na Câmara e prevê maior autonomia 
às agências reguladoras, vinculando qualquer 
alteração relacionada a pessoal apenas ao 

Ministério do Planejamento.
Outro ponto sensível que a proposta en-

frenta é o relacionado à escolha dos diretores 
das agências, disse o senador. Sérgio de Cas-
tro explicou que, pela medida, os diretores 
passarão a ser indicados pelo presidente 
da República a partir de uma lista tríplice 
elaborada por meio de um processo seletivo 
simplifi cado que avaliará a capacidade técnica 
do indicado. Assim, o senador acredita que 

estará afastada qualquer escolha baseada em 
critério político.

“Saudamos também a estipulação de impe-
dimentos legais e casos de confl ito para essas 
nomeações, assim como foi recentemente 
dispostos pela lei das estatais. a necessidade 
de fi cha limpa e a vedação para quem tem a 
participação direta ou indireta no setor regu-
lado são alguns dos importantes exemplos que 
podemos ressaltar”, afi rmou (Ag.Senado).

Legalização dos 
jogos de azar 
está na pauta 
da CCJ

A legalização dos jogos de 
azar e a reabertura dos cassi-
nos no país voltam ao debate 
amanhã (7) na Comissão de 
Constituição e Justiça do Se-
nado. O projeto, do senador 
Ciro Nogueira (PP-PI), que 
autoriza a exploração de “jogos 
de fortuna”, sejam on-line ou 
presenciais, em todo o terri-
tório nacional, é o primeiro 
item da pauta da reunião. A 
proposta em análise é um texto 
alternativo apresentado pelo 
relator, senador Benedito de 
Lira (PP-AL). 

De acordo com ela, o cre-
denciamento para exploração 
do jogo de bingo e vídeo-
-bingo terá prazo de 20 anos, 
renovável por igual período, e 
será de responsabilidade dos 
estados. Já o credenciamento 
dos cassinos terá validade por 
30 anos, podendo ser renovado 
por sucessivos períodos. Pela 
proposta, também será exigida 
a inclusão das empresas autori-
zadas a explorar jogos de azar 
na Lei de Lavagem de Dinheiro, 
obrigando-as a cadastrar os 
clientes e informar operações 
ao Coafi .

O projeto recebeu dois vo-
tos em separado, ambos pela 
rejeição da legalização dos 
jogos de azar no país. Um deles 
foi apresentado pelo senador 
Magno Malta (PR-ES) e con-
clui que “não há motivos nem 
argumentos que demonstram 
que legalizar a exploração dos 
jogos de azar no Brasil é decisão 
acertada”. No voto, Malta alerta 
para a especial vulnerabilidade 
de idosos frente à jogatina.

O outro foi elaborado pelo 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP). Ele sustenta que a 
exploração de jogos de azar in-
centiva a lavagem de dinheiro; 
tem “nefasto” impacto psíquico 
e sociofamiliar sobre o jogador 
contumaz; e não deverá produ-
zir aumento de receita tributá-
ria nem fomentar o turismo no 
Brasil. A pauta da reunião da 
CCJ conta com outros 27 itens, 
entre eles o projeto do senador 
Aécio Neves (PSDB-MG), que 
prolonga a guarda provisória 
em casos de adoção por prazo 
indeterminado e com validade 
até o anúncio da sentença sobre 
o processo (Ag.Senado).
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Câmara vai analisar projetos da 
pauta feminina na Semana da Mulher
Projetos de parlamentares relacionados aos direitos das mulheres são o destaque do Plenário da 
Câmara dos Deputados nesta primeira semana de março, a Semana da Mulher

Plenário. Um deles,  também de 
Laura Carneiro, prevê a perda 
do poder familiar (do pai ou 
da mãe) por parte daquele que 
praticar contra cônjuge, fi lho ou 
outro descendente os crimes 
de assassinato, lesão corporal 
grave, estupro ou outro crime 
contra a dignidade sexual su-
jeito à pena de reclusão.

Outro projeto que pode ser 
votado, de autoria do deputado 
Jean Wyllys (Psol-RJ), garante 
o regime de exercícios domi-
ciliares à estudante gestante 
em período de afastamento a 
ser determinado por atestado 
médico dentro do intervalo do 
oitavo mês de gestação até os 
seis meses após o nascimento 

da criança. Hoje (6), o Plenário 
poderá votar o projeto do Se-
nado, que disciplina a possibi-
lidade de coleta de assinaturas 
eletrônicas de eleitores para a 
apresentação de projetos de 
lei de iniciativa popular. Atual-
mente, só é possível a coleta de 
assinaturas manuscritas (Ag.
Câmara).

Instabilidade política continua 
na Itália após eleições

Contrariando as pesquisas 
anteriores, que apontavam o 
partido de Berlusconi com maior 
intenção de voto dentro da coli-
gação, o mais votado foi o Liga, 
um partido anti-Europa e anti-
-imigração, liderado por Matteo 
Salvani. No país, que é a terceira 
economia da zona do euro e que 
recebeu 600 mil imigrantes nos 
últimos cinco anos, o movimento 
de extrema-direita, considerado 
por muitos como xenófobo, 

tem se mostrado crescente e 
assusta os defensores da União 
Europeia. 

A coligação tem cerca de 
37% dos votos e também não 
conquistou maioria, deixando 
o Parlamento em suspenso. 
Com a conclusão da apuração, 
é possível que a Itália continue 
sem conseguir formar gover-
no. O impasse, que pode levar 
meses, poderia até acabar em 
novas eleições (ABr).

Comitiva sul-coreana vai à 
Pyongyang para diálogo com Kim

os resultados da visita.
Após o término dos Jogos 

Olímpicos de Inverno, a relação 
entre as duas Coreias melhora-
ram. Na cerimônia de abertura 
da competição, sob a liderança 
de Kim Yo-jung, a Coreia do 
Norte enviou uma delegação do 
país para PyeongChang.

Por sua vez, na abertura 
dos Jogos, os Estados Unidos 
mandou uma comitiva sob a 
liderança do vice-presidente 
do país, Mike Pence. Já na ceri-
mônia de encerramento, a fi lha 
do presidente Donald Trump, 
Ivanka, liderou a delegação 
norte-americana  (ANSA).

Conselho de Comunicação 
cria comissão para avaliar 

fake news

Aperfeiçoamento na atuação das agências reguladoras



Sempre pensei que “comprar” e “fazer compras” 

fossem a mesma coisa. Afi nal ambas as formas 

exprimem o sentido de adquirir alguma coisa

Mas aí eu li na Folha de São Paulo, seção “Mercado”, 
do último dia de fevereiro, este primoroso texto “do 
enviado de Barcelona”:

“‘comprar’ e ‘fazer compras’ serão ações de diferen-

ça cada vez mais nítida por causa   da tecnologia. 

É o que dizem executivos que trabalham diretamente 
no varejo ou em áreas relacionadas a ele. Segundo 
essa defi nição, comprar envolve, por exemplo, o ato de 
adquirir produtos necessários para a vida no dia a dia, 
um processo com o qual o consumidor gostaria de perder 
o menor tempo possível. 
Já ‘fazer compras’ é um processo mais longo, de 

escolha, tentativa e erro, e também prazeroso. ‘Gos-

taríamos que algo que nos faz felizes fosse totalmente 

automatizado?’, pergunta Ann-Sofi e Isakson, espe-

cialista em marketing do Ikea.

‘Comprar pode ser algo automatizado’, diz Pernilla 

Jonsson, que encabeça o laboratório de pesquisa ao 

consumidor da Ericsson, fabricante sueca de apa-

relhos de telefonia. ‘Já no caso de fazer compras, a 

tecnologia entra para melhorar a experiência do 

consumidor.’

A partir daí, pode-se perceber claramente a diferença entre 
os verbos “comprar” e “fazer compras”, e, mais do que isso, 
qual dos cônjuges “conjuga” um ou outro! Vamos lá, repetindo 
os conceitos acima: “comprar envolve, por exemplo, o ato de 

adquirir produtos necessários para a vida no dia a dia, 

um processo com o qual o consumidor gostaria de perder 

o menor tempo possível”!

“Já ‘fazer compras’ é um processo mais longo, de escolha, 

tentativa e erro, e também prazeroso’... ‘Gostaríamos que 

algo que nos faz felizes fosse totalmente automatizado?’
Aí está, com todas as letras: “comprar” é descrito como o ato 

de adquirir produtos necessários, em que se procura perder 
(ou gastar, não importa) o menor tempo possível. 

Por sua vez, “fazer compras” é um processo mais longo, de 

escolha, tentativa e erro, e também prazeroso...

A conclusão obrigatória e indiscutível é esta: o homem com-
pra. Em princípio, exclusivamente o necessário e no menor 
espaço de tempo possível. Se vai comprar uma camisa, ele não 
traz duas. Se é um par de sapatos, é um par e acabou. Além disso, 
segue diretamente para a loja que vende o artigo – geralmente 
a mesma em que ele compra há séculos – adquire-o e volta tão 
diretamente quanto foi...

A mulher não. Ela não compra. Faz compras (assim mesmo, no 
plural!). Daquele jeitinho que o texto descreve: em um processo 
longo, de escolha, tentativa e erro: desce todo o estoque, prova 
artigos de modelos, cores, cortes, complementos e acessórios 
e até tamanhos diferentes, demorando nisso um tempo tão 
extenso que marido algum aguenta... Por fi m, frente à dúvida 
cruel que se instala em razão disso, acaba comprando mais de 
uma peça... para satisfação da “amiga” vendedora! O detalhe 
está no fi nal da frase transcrita: o processo lhe é prazeroso!

Por isso, não há tristeza, estresse, mágoa, depressão que não 
se cure com uma boa “shoppinterapia”.

Também não há melhor forma de o casal manter-se em 
harmonia do que participar de 
workshop!

Ele “work”.
Ela “shop”!

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, 
Professor Universitário, Advogado e 

Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 
é Bem Fácil”, e membro da Academia 

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

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Verbos 
diferentes 
para seres 

diferentes... 
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Aços Tamura S.A. - Indústria e Comércio
CNPJ (MF) Nº 08.503.611/0001-64 - NIRE Nº 35300200675
Assembleia Geral Ordinária 2018 - Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas da empresa Aços Tamura S.A. - Indústria e
Comércio para se reunirem em A.G.O., a ser realizada em 1ª convocação às 08hs do
dia 07/04/2018 e em 2ª convocação às 09hs do mesmo dia, com qualquer número de
acionistas presentes, na sede da Companhia sito na Travessa Esparta, 60, Parque das
Nações, Santo André/SP; a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras, referente ao ano findo de 2017; 2) Deliberar sobre a destinação do resulta-
do do exercício 2017; 3) Outros assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos
que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os docu-
mentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº
10.303/2001, referente ao exercício encerrado em 31/12/2017. Santo André, 22 de
fevereiro de 2018. Toioco Shimoishi - Diretora Presidente.                     (02, 03 e 06)

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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ADIANTAMENTO EM EXCESSO
Empresa efetuou adiantamento de salário de alguns funcionários, 
sendo que ao final do mês, o saldo ficou negativo, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTAGIÁRIO COM 01 ANO DE CONTRATO TEM DIREITO AS 
FÉRIAS REMUNERADAS?

A lei 11788/2008 não prevê férias remuneradas para estagiário. 
Somente há previsão para o recesso remunerado, conforme artigo 13 
da Lei 11788/11. Assim, caso o departamento entre em férias remu-
neradas, recomenda-se conceder o recesso ao estagiário que poderá 
ser concedido a qualquer tempo.

RECONTRATAR POR MEIO DE TERCEIRIZADAS
Empresa pode contratar funcionários desligados que prestaram serviços 
por meio de empresas terceirizadas após quanto tempo, depois da 
demissão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

MOTIVOS PARA DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA
Empresa já efetuou 03 advertências, cabe quantas suspensões para 
mandar embora por justa causa e quais os motivos para esse tipo de 
demissão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA QUE PAGA AO FUNCIONÁRIO UM PRÊMIO MENSAL, ESSE 
VALOR INCIDIRÁ SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO?

Somente o prêmio pago até duas vezes no ano, para o empregado que 
teve desempenho superior ao ordinariamente esperado, não integra o 
contrato para fins décimo terceiro e férias e não incorpora ao contrato 
para nenhum efeito legal, nos termos do artigo 457, § 2º e 22º da 
CLT, com redação dada pela MP 808/2017. Portanto, o prêmio pago 
de forma mensal incidirá sobre férias e décimo terceiro.

FÉRIAS FRACIONADAS
Conforme a reforma trabalhista (férias fracionadas), o funcionário 
pode gozar 14 dias de férias e vender 10 dias? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
“O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar
os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não
regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na
suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais
pendências, favor ligar para (11) 3293-1512 Ramais 1761 / 4089.” Empresa: V.D.S.S - CNPJ: **.*76.663/
0001-** - Contrato: 4500014832; Empresa: N.D.N.S - CNPJ: **.*70.479/0001-** - Contrato: 4500017857;
Empresa: L.G.C - CNPJ: **.*81.639/0001-** - Contrato: 4500018943; Empresa: M.R.D.P LTDA.ME -
CNPJ: **.*38.381/0001-** - Contrato: 4500016148; Empresa: N.T. LTDA-EPP - CNPJ: **.*21.709/0001-
** - Contrato: 4500009897; Empresa: L.S.D.S - CNPJ: **.*50.654/0001-** - Contrato: 4500013885;
Empresa: D.O.LTDA.ME - CNPJ: **.*58.150/0001-** Contrato: 4500014304; Empresa: P.R.D.O.F -
CNPJ: **.*59.123/0001-** - Contrato: 4500012181; Empresa: J.E.G - CNPJ: **.*80.580/0001-** -
Contrato: 4500012153; Empresa: M.L.D.N - CNPJ: **.*73.786/0001-** - Contrato: 4500016757.

Citação Prazo 20 dias. Proc. 0163033-80.2011.8.26.0100. A Drª Paula Da Rocha E Silva Formoso,
Juíza de Direito da 16ª VC do Foro da Capital /SP. Faz Saber a Geraldo Marcio da Silva Rosa RG Nº
39103201, CPF/MF Nº 058.652.316-26 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da
quantia de R$ 8.347,21, 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. São Paulo, 25 de Maio de 2017.

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1003245-97.2016.8.26. 0565 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª VC, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de SP, Dr(a). Daniela Anholeto Valbão
Pinheiro Lima, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Constantino Georges Georgiadis, RG 12691699,
CPF 050.707.578-14, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de União Social Camiliana, da
quantia de R$ 4.090,15 (abril/2016), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais
firmado entre as partes e que não foi cumprido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua Citação, por Edital, para no prazo de quinze (15) dias, proceder ao pagamento
da quantia especificada e honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa ou
apresentar embargos ao mandado monitório, nos termos do art. 701 do CPC. O prazo de 15 dias,
fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul,
aos 10 de janeiro de 2018.                                                                                                              (06 e 07)

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E
CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEPACO

CNPJ/MF nº 60.961.422/0001-55 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Pelo presente Edital fi cam convocados os senhores representantes das entidades associadas mencionadas no 
artigo 4º do Estatuto Social do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – SEPACO, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no 
próximo dia 21 de março de 2018, à Rua Vergueiro nº 4210, an  teatro (S2), Vila Mariana, São Paulo/
SP, às 11h (onze horas), em primeira convocação, com a presença das associadas que representem, no mínimo, 
metade mais um do total de votos, e, em segunda convocação, com qualquer número dos presentes, havendo entre 
uma e outra o prazo de 30 (trinta) minutos, consoante disposição contida no artigo 11º, inciso I, letra b, do Estatuto 
Social, devendo ser observada a seguinte ordem do dia: A) Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao 
Balanço Patrimonial do Exercício de 2017; B) Aprovação do Balanço referente ao exercício de 2017 apresentado 
pelo Conselho de Administração, C) Destinação do Resultado. São Paulo, 02 de março de 2018. 

SYNÉSIO BATISTA DA COSTA - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Metalúrgica Aricanduva S.A. - CNPJ/MF nº 
61.340.071/0001-28 - NIRE nº 353.0001775-7 - Convo-
cação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 
13.04.18 - Ficam convocados os senhores acionistas da 
Metalúrgica Aricanduva S.A. a se reunirem em assembleia 
geral e ordinária, no dia 13 de abril de 2018, às 09:00hs, na 
sede social, na Avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 115, 
nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e contas 
do exercício social findo em 31.12.17; 2.- fixação dos hono-
rários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 03 de março de 2018. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

de confi ança, ou 
ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Na recente solicitação 
orçamentária, que ainda 
deve ser aprovada pelo 

Congresso americano, o Pen-
tágono destinou US$ 68,96 mi-
lhões para a construção de um 
novo presídio de alta segurança 
nesta base, situada em Cuba.

A função desta nova infra-
estrutura será substituir a 
prisão de segurança máxima 
que as autoridades mantêm 
no campo 7 da base, da qual 
se sabe muito pouco, apenas 
que entre os seus reclusos 
estão alguns dos supostos 
líderes dos atentados de 11 
de setembro de 2001.

“Existe uma proposta para 
construir um centro de deten-
ção de alto valor, já que o atual 
está em estado de deterioração. 
Foi destinada uma verba no 
orçamento de 2019 do Exército 
para o seu planejamento e pro-
jeto”, disse a comandante Sarah 
Higgins, porta-voz do Departa-
mento de Defesa. Essa decisão 
parece enterrar defi nitivamen-
te um dos grandes desejos do 
ex-presidente Barack Obama: 
fechar as instalações que des-
de que foram inauguradas são 
criticadas.

“Manter estas instalações 
abertas vai contra os nossos 
valores e prejudica nossa po-

O novo presídio incluirá uma série de “características de segu-

rança máxima de acordo com a detenção de terroristas”.

Longe de ser fechada, prisão de 
Guantânamo será modernizada

Ficaram para trás os tempos em que a prisão de Guantânamo parecia viver os seus últimos dias. A 
mudança de governo nos Estados Unidos, há pouco mais de um ano, deu uma sobrevida à polêmica 
penitenciária que agora, em vez encarar a demolição, recebe recursos para a modernização das instalações

qual chegaram os primeiros de-
tidos naquela época, era com-
posto por celas de apenas um 
metro e meio quadrado, coladas 
umas às outras, e com a única 
proteção de um teto precário 
cuja “virtude” era fazer sombra. 
Apesar da clara deterioração 
em algumas instalações, fontes 
do Pentágono disseram ter se 
surpreendido com o projeto da 
nova prisão e asseguraram que, 
de qualquer forma, a constru-
ção não se devia a nenhuma 
diretriz específi ca por parte da 
Casa Branca.

O novo presídio incluirá uma 
série de “características de 
segurança máxima de acordo 
com a detenção de terroristas”, 
afi rma o documento no qual se 
detalham os custos do projeto. 
Entre as características se 
encontram o uso de “alicerces 
especiais, medidas de ciberse-
gurança e um sistema de ener-
gia redundante”, para as quais 
será necessário transportar os 
materiais requeridos dos EUA 
até a ilha.  “Se este projeto 
não for realizado, os detidos 
continuarão hospedados em 
instalações que se degradarão 
até o ponto de não cumprirem 
com as exigências sanitárias e 
de segurança”, detalha o pro-
jeto (ABr/EFE).

sição perante o mundo. É vista 
como uma mancha em nosso 
amplo expediente do mais alto 
respeito às leis”, insistiu Obama 
no início de seu último ano de 
mandato, em fevereiro de 2016. 
No entanto, quase dois anos 
depois, o seu sucessor no cargo, 
Donald Trump, deu um giro de 
180 graus na postura ofi cial da 
Casa Branca ao fazer uma fer-
renha defesa de Guantânamo 
durante o seu discurso sobre 
o Estado da União.

“No passado, libertamos 
tontamente centenas de pe-
rigosos terroristas e depois 
os encontramos de novo no 

campo de batalha. Acabo de 
assinar uma ordem pedindo 
ao secretário de Defesa, Jim 
Mattis, para reavaliar nossa 
política de detenção militar 
e manter aberto o centro de 
detenção da baía de Guantâna-
mo”, disse Trump. O auge do 
jihadismo no início do século, 
e, em particular, os atentados 
de 11 de setembro, foram o 
principal motivo que levou o 
então presidente George W. 
Bush a habilitar esse presí-
dio, pelo qual ofi cialmente 
passaram 779 reclusos e que 
na atualmente abriga 41 réus.

O chamado Campo X-Ray, ao 
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Os turistas estrangeiros 
injetaram US$ 779 milhões 
na economia brasileira em 
janeiro. Esse é o maior valor 
para o primeiro mês do ano em 
toda a série histórica, iniciada 
em 1990. Comparado com os 
demais meses, a receita com 
o turismo internacional só não 
foi maior que junho e julho 
de 2014, meses da Copa do 
Mundo, quando o montante 
foi de US$ 793 milhões e US$ 
785 milhões respectivamente. 
Exatamente em janeiro foi 
o mês passou a valer o visto 
eletrônico para Japão, Canadá 
e Estados Unidos.

“É só o começo! Tenho 
certeza de que a abertura 
internacional do Brasil com o 
visto eletrônico vai movimen-
tar a economia nacional, gerar 
emprego e renda para o país”, 
comentou o ministro do Turis-
mo, Marx Beltrão. De acordo 
com a Organização Mundial do 
Turismo, medidas de facilitação 
da entrada do turista estrangei-
ro gera um incremento de fl uxo 
até 25% entre os países benefi -

ciados. Pela projeção do MTur, 
o visto eletrônico pode injetar 
até R$ 1,4 bilhão na economia 
brasileira em dois anos.

Na comparação entre janeiro 
de 2018 e o mesmo mês de 2017, 
o salto na receita com o turismo 
internacional foi de 17,86%. No 
primeiro mês do último ano, 
os estrangeiros injetaram US$ 
661 milhões contra os US$ 779 
deste ano. O presidente da 
Embratur, Vinicius Lummertz, 
defende o reforço na promoção 
e a modernização da autarquia 
como forma de ampliar ainda 
mais o faturamento do país 
com os visitantes internacionais 
e reduzir o défi cit na balança 
comercial do turismo.

Apesar do aumento da recei-
ta, como o gasto dos turistas 
brasileiros no exterior aumen-
tou 26,79%, o défi cit na receita 
cambial do turismo cresceu de 
US$ 918 milhões para US$ 1,22 
bilhão. Em janeiro de 2018, os 
brasileiros gastaram US$ 2 bi-
lhões. No mesmo mês do último 
ano, o montante foi US$ 1,579 
bilhão (MTur).

Turismo: Brasil 
registrou o melhor 
janeiro da história

O Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro 
(TJRJ) retirou da pauta ontem 
(5) o julgamento do mandado 
de segurança impetrado pela 
bancada do PSOL na Assem-
bleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj) contra a 
Mesa Diretora, sobre o processo 
de impeachment do governador 
Luiz Fernando Pezão. Não há 
previsão para o tema voltar à 
pauta do órgão.

O PSOL pediu o impeach-
ment em fevereiro de 2017, 
alegando, entre outros motivos, 
crime de responsabilidade pelo 
descumprimento da aplicação 
do mínimo constitucional na 
área de saúde, descumprimento 
de decisões judiciais, crime 
contra a guarda e o emprego 
do dinheiro público na conser-
vação do patrimônio do Fundo 
de Previdência dos Servidores 
Estaduais, o Rioprevidência.

A modernização da legisla-
ção empresarial será debatida 
amanhã (7), pela Comissão 
Temporária para Reforma do 
Código Comercial. A discussão 
será direcionada para a pers-
pectiva do comércio eletrônico 
e das condutas parasitárias. A 
intenção é debater as formas 
de adequação das leis às possi-
bilidades de comércio no meio 
digital e às punições para os 
tipos de parasitismo existentes 
no mercado. O pedido de rea-
lização da audiência pública é 
do relator da comissão, senador 
Pedro Chaves (PSC-MS).

A conduta parasitária e os 
padrões de comércio eletrônico 
estão previstos no projeto que 
propõem o novo Código Comer-
cial e está sendo analisado pelo 
colegiado. O texto traz como 
uma das defi nições de parasi-
tismo a “utilização de qualquer 

elemento de estabelecimento 
empresarial de outro empresá-
rio, concorrente ou não”. Para 
participar do debate, foram 
convidados o presidente do Fó-
rum Nacional Contra a Pirataria 
(FNCP) e do Instituto Brasileiro 
de Ética Concorrencial (ETCO), 
Edson Vismona, o jurista Felipe 
Fabro e a professora Maria Eu-
gênia Finkelstein.

O novo código deverá ser 
apresentado e votado até julho. 
A reunião faz parte de uma 
série de debates que ocorrerão 
durante o primeiro semestre 
deste ano para a discussão 
dos principais eixos da nova 
legislação comercial proposta. 
A comissão é presidida pelo 
senador Fernando Bezerra Co-
elho (PMDB-PE). A discussão 
terá caráter interativo, com a 
possibilidade de participação 
da sociedade (Ag.Senado).

Justiça adia decisão sobre 
impeachment de Pezão
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Governador do Rio de Janeiro, 

Luiz Fernando Pezão.

Na ocasião, o então presi-
dente da Casa deputado Jorge 
Picciani (MDB), do mesmo 
partido do governador, arqui-
vou o processo sem nenhuma 
análise por órgão da Alerj. No 
ano passado, a Comissão de 
Direito Constitucional da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
seccional Rio de Janeiro (OAB-
-RJ) também aprovou pedido de 
impeachment do governador, 
pela “situação de calamidade 
no estado” (ABr).

Começa debate sobre 
a modernização da 

legislação empresarial
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Especial

E laborado com base em sugestões de empresários, o 
Mapa Estratégico da Indústria 2018–2022 pretende 
apresentar uma agenda para o próximo governo, que 

será eleito em outubro. O documento listou 11 fatores-
-chave para aumentar a competitividade e promover 
o crescimento sustentado da economia nos próximos 
quatro anos.

De acordo com a CNI, se as ações forem implemen-
tadas, o Produto Interno Bruto brasileiro pode crescer, 
em média, 4% ao ano a partir de 2023. O PIB per capita 
aumentaria 3,5% ao ano em média, caso a população 
cresça 0,5% ao ano. Nas projeções da entidade, a renda 
média do brasileiro dobraria em 24 anos e passaria de 
cerca de US$ 14 mil em 2016 para US$ 30 mil em 2040.

Eixos - Esses fatores se concentram em dois eixos, 
segundo a CNI. O primeiro consiste na superação de 
gargalos que encarecem a produção e impactam a pro-
dutividade. O segundo eixo é representado por medidas 
que desenvolvem competências para aumentar a com-
petitividade, como os investimentos em inovação, na 
Indústria 4.0 (que usa a internet direta entre objetos e 
a inteligência artifi cial para aumentar a automação) e 
na economia de baixo carbono.

Ambiente de negócios - As três primeiras ações 
consistem na melhoria do ambiente de negócios, defi nidos 
como fatores externos às empresas, relativos ao Estado, 
mas com impacto nas decisões empresariais. O primeiro 
passo é o reforço da segurança jurídica. De acordo com a 
CNI, as leis precisam ser claras, estáveis e com aplicação 
inequívoca para assegurar o cumprimento dos contratos.

A segunda etapa consiste na estabilidade macroeco-
nômica, por meio do reequilíbrio das contas públicas 
que melhore a confi ança nos investimentos. A entidade 
defende a manutenção do teto de gastos federais e a 
aprovação da reforma da Previdência. Em terceiro lu-
gar, a CNI defende a melhoria da gestão do Estado, por 
meio da desburocratização, do controle de gastos, do 

CNI recomenda desburocratização, 
educação e pesquisa para indústria crescer

O equilíbrio fi scal, a redução da carga tributária e da burocracia e o investimento em educação, pesquisa e 
inovação são os principais caminhos para a indústria brasileira crescer de forma sustentável nos próximos anos. 

As conclusões constam do relatório da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que apresentou ontem (5) 
sugestões para os candidatos às próximas eleições presidenciais.

aumento da transparência 
e do combate à corrupção.

Fatores de produção 
- Após a reformulação do 
Estado, a CNI considera 
necessária a melhoria dos 
fatores de produção – ca-
pital, recursos naturais e 
trabalho qualificado. Ape-
sar de diretamente ligados 
às empresas, esses fatores 
dependem do governo, 
que provê e regulamenta a 
oferta e o uso dos recursos. 
Nesse grupo de ações, a 
entidade defende a melho-
ria da educação em todos 
os níveis, a ampliação do 
acesso das empresas ao 
financiamento – tanto dos 
bancos privados e como por 
meio do desenvolvimento 
de novos mecanismos den-
tro do mercado financeiro.

A CNI defende a ampliação do crédito do BNDES para 
micro e pequenas empresas, para exportações e inova-
ções. Em relação ao meio ambiente, a entidade estipulou 
como metas o aumento em 10% da produtividade da 
indústria no uso de energia, o aumento da reciclagem 
de plásticos, a melhoria na gestão dos recursos hídricos 
e a ampliação do uso econômico e sustentável da bio-
diversidade. 

O governo regulamentaria 
os instrumentos econômi-
cos da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, a 
recuperação energética de 
resíduos sólidos urbanos e a 
cobrança pelo uso da água, 
incluindo mecanismo de 
aplicação reembolsável de 
arrecadação. As mudanças 
na legislação teriam como 
objetivo oferecer incentivos 
aos empresários com boas 
práticas ambientais.

Custos de produção - O 
terceiro grupo de medidas, 
apontou a CNI, consiste na 
melhoria do ambiente de negócios por meio da redução 
de custos de produção. A entidade defende uma reforma 
tributária que simplifi que a cobrança e reduza o peso 
dos impostos na economia. Entre as sugestões, estão a 
redução, de oito para dois, do número de tributos sobre 

a circulação de mercadorias 
e serviços, desonerar os 
investimentos e eliminar 
a tributação em cascata 
(quando um tributo incide 
sobre todas as etapas da 
cadeia produtiva, encare-
cendo o produto fi nal).

Mesmo considerando 
como avanço a reforma 
trabalhista aprovada no 
ano passado, a CNI defen-
de medidas adicionais de 
fl exibilização do emprego, 
como a redução de encargos 
trabalhistas e a eliminação 
de “lacunas” na legislação 
atual que, na visão da 
indústria, trazem insegu-
rança jurídica. Em troca, 
a entidade apoia o aperfei-
çoamento dos benefícios 

sociais e trabalhistas e dos sistemas de cotas para menor 
defi ciente e menor aprendiz para melhorar a segurança 
econômico-fi nanceira do trabalhador.

Outras reivindicações - A CNI reivindica a ampliação 
e a melhoria da infraestrutura do país, para eliminar a 
perda de competitividade. A recuperação, segundo a 
entidade, pode ser acelerada com qualidade regulatória 
e ampliação da participação privada nos investimentos 
e na prestação dos serviços. Os empresários também 
pedem uma política industrial consistente e integrada, 

que estimule a inovação e 
as exportações.

Por fi m, o relatório des-
taca medidas que depen-
dem exclusivamente das 
próprias empresas, como 
a melhoria da gestão em-
presarial, a intensifi cação 
das atividades de inovação 
e a maior integração com 
a cadeia internacional de 
produção. Entre as metas, 
estão a elevação da nota 
do Brasil em qualidade da 
gestão de 5,3 para 7,5, a 
mudança da taxa de ino-
vação de 36,4% para 45%, 

o aumento do número de empresas que qualifi cam os 
trabalhadores e a elevação da quantidade de empresas 
industriais que atuam no comércio exterior, de 13.057 
para 15 mil.

Urgência - Segundo a entidade, as medidas para refor-
mular a economia brasileira são necessárias e urgentes. 
O relatório citou dados do Fórum Econômico Mundial 
(grupo de empresários e líderes políticos que se reúne 
todos os anos na Suíça) segundo os quais o Brasil caiu da 
48ª posição em 2013 para o 80º lugar em 2017 no ranking 
global de competitividade. Um estudo da própria CNI 
mostra que, de 2006 a 2016, a produtividade brasileira 
cresceu apenas 5,5%, contra 11,2% na Argentina e 16,2% 
nos Estados Unidos (ABr).
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A inovação tecnológica 

está transformando 

todos os setores da 

economia e da sociedade

Da mídia às finanças, 
passando pela saúde, 
educação e varejo, não 

há atividade que escape das 
mudanças provocadas pela 
tecnologia. Depois de vários 
outros mercados serem sa-
codidos pela transformação 
digital, agora é a vez do campo. 
A agricultura está entrando 
numa nova etapa. Nessa fase, 
os algoritmos chegam às fazen-
das para elevar a produtividade 
a níveis inimagináveis há até 
alguns anos. 

Na revolução digital agrícola 
em curso, a Inteligência Artifi -
cial (AI) promete ocupar papel 
de destaque, com impacto em 
toda a cadeia do agronegócio. 
Mas como os robôs e sistemas 
inteligentes se inserem na 
agricultura? Que parte desse 
admirável mundo novo já é 
realidade e o que os cérebros 
eletrônicos devem fazer pelos 
empresários rurais num futuro 
não muito distante?

Como sempre acontece 
quando surge alguma inovação 
fantástica, há muito entusias-
mo e grande expectativa no 
mercado. Por isso, um bom 
ponto de partida é entender 
do que estamos falando e deli-
mitar o terreno. A Inteligência 
Artifi cial é um ramo da ciência 
da computação que se propõe 
a elaborar máquinas e sistemas 
inteligentes, ou seja, que sejam 
capazes de raciocinar, apren-
der, tomar decisões e resolver 
problemas. 

O termo foi cunhado em 1955 
por John McCarthy, professor 
de matemática em Dartmouth, 
que organizou uma conferên-
cia sobre o tema que hoje é 
considerada um marco pelos 
estudiosos do assunto. Muita 
água rolou de lá até agora. A AI 
tem sido alvo de pesquisas du-
rante todo esse tempo, mas só 
mais recentemente ela chegou 
até nós por meio de serviços de 
uma série de empresas, como 
as de comércio eletrônico, se-
tor aéreo, bancos e streaming 
de vídeo - as recomendações de 
fi lmes na Netfl ix, por exemplo, 
trabalham com AI. O Google e 
a Amazon também. 

Da Netfl ix ao campo

E como a agricultura entra 
nessa história? O primeiro 
passo é observar que a cada dia 
a tecnologia avança um talhão 
na busca por sistemas que 
permitam trabalhar e tomar 
decisões por conta própria. Por 
conta disso, o nível de automa-
ção do agronegócio brasileiro 
é expressivo. Hoje, muitas 
usinas e fazendas já estão 
conectadas por meio de redes 
instaladas no campo. Com isso, 
das operações mecanizadas até 
a quantidade de chuva que cai 
em cada talhão, tudo pode ser 
monitorado em tempo real. Já 
é possível até mesmo ter toda 
a rastreabilidade da produção, 
sem nenhuma interferência 
humana. É cada vez mais 
comum encontrarmos opera-
ções agrícolas com centrais 
de monitoramento parecidas 
com as que vemos em fi lmes. 
O objetivo é gerir a operação 
em tempo real, antevendo des-
vios e reagindo rapidamente, 
porém, ao mesmo um tempo, 
quantidades massivas de dados 

estão sendo geradas.    
Na área de máquinas agríco-

las, já existem protótipos de 
tratores que funcionam sem a 
necessidade de um operador 
de carne e osso.  O sistema 
de autodireção (telemática) 
já estão disponíveis nas má-
quinas agrícolas atuais, mas 
as tecnologias autônomas 
levarão esses recursos a um 
nível muito superior. Com o uso 
de Inteligência Artifi cial, esses 
veículos poderão, sozinhos, 
decidir parar o que estiverem 
fazendo caso comece a chover 
e mudar de rota, indo para uma 
área seca.  Todo esse proces-
so poderá ser acompanhado 
remotamente pelo produtor 
rural ou um funcionário por 
meio de um smartphone. 

Aqui e agora

Um dos recursos de Inteli-
gência Artifi cial que já podem 
ser usados no agronegócio é a 
Alice. Estamos falando de um 
assistente virtual com quem 
o agricultor pode conversar e 
tirar dúvidas sobre o desempe-
nho de qualquer processo no 
campo. A Alice utiliza como 
suporte o Watson, da IBM, 
sistema baseado em redes 
neurais e numa tecnologia de 
aprendizagem chamada deep 
learning.

A Alice também está sendo 
treinada para analisar grandes 
massas de dados, visto que 
é capaz de detectar padrões 
que escapam ao olho huma-
no. O objetivo é melhorar o 
rendimento das operações e 
da produção, indicar quais 
seriam as melhores práticas, 
comparar, alertar e ajudar a 
programar as atividades da 
forma mais efi ciente possível, 
sempre em tempo real. Tudo 
isso ainda neste ano

Todo esse mundo de inova-
ção já está de alguma maneira 
presente no agronegócio, em 
maior ou menor grau. Ainda 
que os avanços dos últimos 
anos tenham sido notáveis, 
no entanto, a verdade é que 
as maiores oportunidades 
ainda estão por vir, como 
bem mostraram Erik Brynjol-
fsson e Andrew McAfee em 
artigo publicado na Harvard 
Business Review.  Segundo os 
dois autores, o gargalo hoje 
está no gerenciamento e na 
implementação dos sistemas 
de Inteligência Artifi cial na 
operação das empresas. E 
nas fazendas? Também. Afi -
nal, estamos falando de uma 
face novíssima da inovação, 
com refl exos ainda difíceis de 
calcular. 

Uma coisa é certa: o que 
vamos ver nos próximos anos 
é o aperfeiçoamento dessas 
tecnologias a um ritmo extre-
mamente veloz, e isso vai exigir 
dos players da agricultura 
digital investimentos elevados 
em tecnologia, inovação e 
preparação de equipes, além 
da capacidade de antecipar 
cenários e agilidade para se 
adaptar a eles. Não é um jogo 
para qualquer um. O ponto im-
portante é que o Brasil, como 
potência agrícola e histórico de 
inovação no agronegócio, pos-
sui todas as credenciais para 
ser protagonista dessa nova 
fronteira do mercado AgTech. 

(*) É presidente, CTO e sócio-
fundador da Solinftec, empresa 
brasileira de agricultura digital 

que recebeu aporte do TPG, um 
dos maiores fundos globais de 

investimento.

Como a Inteligência 
Artifi cial vai transformar 

o agronegócio
Britaldo Hernandez Fernandez (*)

News@TI
Zia Voice, primeira Inteligência Artifi cial 
com voz interativa e chat

@O Zoho CRM expande suas capacidades de inteligência artifi cial 
com o lançamento do Zia Voice para equipes de vendas com 

informações sobre quando é o melhor momento para entrar em 
contato com seu potencial cliente, criar processos escaláveis e dar 
sinais em tempo real, fazendo com que as equipes de vendas sejam 
mais inteligentes, mais rápidas e melhores. "Com a Zia Voice, estamos 
entregando o primeiro AI conversacional do mundo para o CRM, com 
capacidades aprimoradas de inteligência artifi cial que ajudarão os 
vendedores a venderem mais inteligentes, com assistência contextual 
e acesso à informação do cliente através de uma poderosa interface 
de usuário, voz e conversa ", explica Raju Vegesna; evangelista da 
Zoho Corp (www.zoho.com/crm).

Com a expectativa de elevar 
os investimentos em TI, che-
gando a marca de R$ 80 bilhões, 
segundo pesquisa divulgada 
pela IT Data, as empresas 
planejam retomar os gastos 
com equipamento, software 
e hardware para se tornarem 
mais competitivas. Em meio 
às investidas de tecnologia, 
uma rede rápida e efi ciente é 
quesito essencial para organi-
zações de qualquer tamanho 
continuarem sempre à frente.

Nesta realidade, uma das apostas para sua empresa neste 
ano envolve o monitoramento remoto, que se apresenta como 
uma solução efi caz, principalmente, para o mercado atacadista 
distribuidor alcançar os resultados desejados e, mais importante, 
reduzir o tempo custoso de inatividade da rede.

Se as falhas na tecnologia são prejudiciais para negócios de 
qualquer porte, a situação é agravante para as pequenas e médias 
empresas, que são particularmente mais vulneráveis. A realidade 
de alguns centros de distribuição, armazéns e outros comércios 
menores é que muitas dessas operações não têm departamentos 
de TI dedicados para operar no caos ou mesmo profi ssionais a dis-
poníveis 24horas por dia a fi m de solucionarem problemas de rede, 
que, por sinal, reduzem (e muito) a produtividade dos negócios.

A saída, para muitas empresas menores, é o monitoramento 
remoto porque proporciona a essas organizações a capacidade de 
solucionar diversas questões de maneira efi ciente, independen-
temente de onde estiverem. Em linha gerais, o monitoramento 
remoto possibilita às empresas competitividade integral e, com 
isso, mais presença ativa na economia.

Uma das palavras que fazem parte do monitoramento remoto 
é pró-atividade. Por ser realizado numa escala 24x7, o procedi-

mento tem a capacidade de 
enviar um alerta a qualquer 
hora do dia, de modo que as 
irregularidades na rede possam 
ser resolvidas imediatamente. 
Como alerta, algumas irre-
gularidades e erros comuns 
são: atualizações do Windows 
desligadas; software do antiví-
rus desatualizado e fi rewall do 
Windows desativado.

Quando alguns destes pro-
blemas surgem, o monitora-
mento remoto envia um alerta 

para que os administradores de TI tomem medidas imediatas e 
necessárias para garantir que o problema não resulte em dimi-
nuição da produtividade, tempo de inatividade e, até mesmo, 
vulnerabilidade num possível ciberataque. Sem monitoramento 
remoto, um problema pode passar despercebido por dias ou 
semanas, resultando em um problema caro e de grande escala 
para a empresa. Imagina a dor de cabeça de uma parada brusca 
em pleno dia de pico do centro de distribuição?

Vale ressaltar que nenhuma rede é perfeita e, quando um 
problema surge, ele precisa ser tratado imediatamente e da 
maneira correta. O tempo de inatividade pode custar milhares 
de reais por dia. Mesmo que o monitoramento remoto possa 
ser aplicado a muitas indústrias de qualquer tamanho, é uma 
solução particularmente efi caz para pequenas e médias em-
presas. E, para a segurança e a saúde geral de seu sistema de 
TI, o modelo garante que até mesmo o menor problema seja 
detectado e corrigido imediatamente. Vale a aposta para não 
precisar pagar uma conta alta de possíveis prejuízos.

(Fonte: Leonardo Barros é diretor executivo da Reposit Tecnologia, provedora 
de soluções completas em gerenciamento de dados, especializada no atacado 

distribuidor e varejo).

O monitoramento online a favor do 
mercado atacado distribuidor

Estudos realizados pela 
Michael Page com 300 
executivos ao redor do 

mundo apontam que as corpo-
rações entendem que não têm 
capacidades para realizar essa 
tão sonhado processo, e essa 
conclusão vem justamente dos 
funcionários de alto escalão. 
Um dos motivos? Falta de pro-
fi ssionais aptos a realizarem 
esse papel.

Alguns dados sobre o setor:

- Segundo uma pesquisa 
do Massachusetts Institute of 
Technology(MIT) e da Deloitte com 3700 executivos em 131 
países, apenas 10% das companhias em estado inicial conseguem 
atrair os funcionários que desejam;

- A Revelo, startup de recrutamento online com 140.000 candi-
datos cadastrados viu a caça por desenvolvedores e programado-
res de software mais que dobrar no primeiro trimestre de 2017;

Case:  a Kanamobi é uma empresa de tecnologia criativa com 
foco em mobilidade que tem um plano ambicioso de crescimen-
to. Mudou sua sede para um escritório maior na região da Barra 
Funda, em São Paulo, com o objetivo de dobrar o número de 
funcionários até o fi m de 2018. Porém, há meses busca profi s-
sionais para preencher vagas em cargos como Backend, Quality 
Assurance, Arquiteto de Solução, entre outros (no fi m do ano 
passado eram cerca de 35 vagas em aberto, hoje ainda há 12 
vagas) “O aumento da nossa demanda é exponencial, mas esta-
mos com difi culdades para encontrar profi ssionais que tenham 
o perfi l para ocupar as vagas. Isso é curioso diante do cenário 
de desemprego que o Brasil tem enfrentado”, observa Cristiano 
Kanashiro, CEO na Kanamobi, que tem em sua equipe diversos 
cases de profi ssionais autodidatas.

Com remunerações mínimas de R$ 4 mil reais e benefícios 
como participação nos lucros, convênio saúde e possibilidade de 
home offi ce, a empresa aposta nas habilidades socioemocionais 
dos candidatos, como capacidade de empatia e de trabalhar em 
grupo.  Curso superior não é exigido como uma característica 

A carência de mão de 
obra no mercado digital
Cenário: A transformação digital é uma necessidade urgente para as empresas de todos os segmentos

classifi catória, a empresa atua hoje com 65% de profi ssionais 
autodidatas.

Autodidatismo: tecnologia na prática

Personagem 1: Bruno Delorence estudava Tecnologia de Foto-
grafi a e já havia feito curso de Adobe quando começou a estagiar 
na área. Após um ano, migrou para o setor de e-commerce assu-
mindo como webdesigner pleno. Foi nessa empresa que conheceu 
a área de UX desgin. “Percebi que era o cargo que mais crescia 
nas empresas internacionais e fui atrás desse conhecimento, 
comecei a ler artigos de designers do Google e a estudar por 
conta”, detalha. Em seguida, Bruno começou a fazer redesign 
de projetos já feitos - como projeções de tela do Uber e Airbnb. 
Seus projetos ganharam destaque no mercado e, por conta deles, 
Bruno conquistou a vaga na Kanamobi.

Personagem 2: Taynã Bonaldo iniciou na área ainda na ado-
lescência. Depois de dar aulas de informática e cursar três anos 
da graduação de Ciências de Computação, ele entendeu que 
aprenderia mais fora da faculdade. Na mesma época em que optou 
por trancar a graduação, o profi ssional conquistou também uma 
oportunidade na área mobile e se dedicou a aprender mais sobre 
o setor com vídeos e cursos online. Após de um ano e meio no 
segmento, ele passou a desenvolver aplicativos para empresas 
como Blackberry, Credicard e revista Contigo.  Em seguida, apri-
morou seus estudos para avançar na área de desenvolvimento 
mobile e mais uma vez conseguiu aprender pela Internet. Há 
três anos, Taynã atua como líder do time de desenvolvimento 
Android da Kanamobi.

Evolução tecnológica e a educação

Se está constatado que há a ausência de profi ssionais com 
os quesitos para ocupar cargos relacionados à transformação 
digital nas empresas, o grande desafi o está em como prepará-
-los para esse mercado. A formação acadêmica leva, em média, 
4 anos, e, nesse período, surgem inúmeros avanços tecnológicos. 
Além disso, o mercado procura profi ssionais com habilidade 
específi cas, para muitas das quais ainda não há formação. Para 
atender essa demanda e tornar esse processo de formação mais 
dinâmico e ajustado às necessidades do mercado, tem surgido 
cada vez mais cursos de curta duração, como a escola Tera e a 
SP Digital School, que realizam a capacitação de profi ssionais 
para o mercado digital.

- Um estudo realizado pela Mckinsey aponta que apenas 36% 
das empresas acreditam que os profi ssionais recém graduados 
estão aptos a exercerem um papel no mercado. O Brasil é o 
terceiro pior na percepção dos empregadores.

Headset Bluetooth Max Freedom FM proporciona liberdade, conforto e estilo
Sensação de liberdade, conforto e 

estilo são alguns dos aspectos mais 
valorizados por consumidores em um 
headset. Com a proposta de reunir 
estas características em um único pro-
duto, a Maxprint lança no mercado o 
Headset Bluetooth Max Freedom FM.

O lançamento concilia som de alta 
qualidade, design e praticidade.  Sem 
fi os e equipado com Bluetooth 2.1, o 

headset tem excelente sintonia a até 
10m da fonte do som, permitindo ouvir 
música e atender chamadas com total 
liberdade de movimentos nas horas de 
diversão, entretenimento e prática de 
esportes. Outro atrativo do modelo é a 
entrada para cartão de memória micro 
SD, ideal para transformar o headset 
em um MP3 Player portátil.

Prático e dobrável, o lançamento pos-

sui fones almofadados na medida certa 
e está disponível em três belas opções 
de cores (preto, azul e vermelho). Já 
a bateria interna recarregável garante 
em média 4 horas de reprodução, além 
de 300 horas no modo stand by.

Preço sugerido de R$ 119,00 (valor 
médio para o consumidor e válido 
até o fi nal de março de 2018) (www.
maxprint.com.br).
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Esta terça é o décimo nono dia da lunação. Mercúrio passa a transitar em Áries e a comunicação fi cará mais rápida e direta. 

Não vai adiantar ter muita pressa para resolver as pendências, por isso deve usar de calma e ponderação. A Lua em bom aspecto 

com Netuno melhora a sensibilidade e a intuição. No fi nal da tarde haverá uma boa vitalidade e compreensão. A Lua em aspecto 

positivo com o Sol dá força e entusiasmo. Às 20h47 Vênus ingressa em Áries e até o fi nal de março fi cará mais ousado e sensual. 

A sexualidade estará a fl or da pele. Haverá maior estimulo para os romances. A Lua em Escorpião num bom aspecto com Vênus 

nos deixa mais amorosos.
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Mercúrio passa a transitar em 
Áries e a comunicação fi cará mais 
rápida e direta. Não vai adiantar 
ter muita pressa para resolver as 
pendências, por isso deve usar de 
calma e ponderação. A refl exão e a 
meditação são fundamentais para 
saber o que deseja e preparar o que 
pretende fazer. 78/478 – Branco.

O seu bem-estar estará associado ao 
dever cumprido. Por isso faça tudo 
corretamente. Com o Sol em Peixes 
aguarde para tomar decisões e seja 
bem prático no modo de pensar e 
agir. Na parte emocional, analise 
friamente a situação, corte excessos. 
83/383 – Azul.

Muita habilidade nas negociações e 
nas relações de negócios. Cuidado 
para que suas ambições não 
escondam a realidade. É hora de 
usar de sabedoria e maturidade. Bom 
momento para lidar com as fi nanças 
e resolver assuntos pendentes. 
Seja mais ousado nos assuntos 
sentimentais. 52/352 – Amarelo.

A Lua em bom aspecto com Netuno 
melhora a sensibilidade e a intuição. 
No final da tarde haverá uma 
boa vitalidade e compreensão. 
Algum atrito ou rompimento 
pode acontecer na relação com as 
outras pessoas, podendo acarretar 
desentendimentos e será melhor 
tentar evitar isso. 44/544 – Verde.  

Melhoria da situação material e 
fi nanceira virá através de mudanças 
na rotina e no trabalho. Se continuar 
fazendo a mesma coisa nada irá 
mudar. As pessoas devem ser ouvidas 
antes de agir, pois podem ajudar 
muito na tentativa de encontrar 
soluções. 92/592 – Amarelo.

Pode enfrentar confl itos pessoais 
por suas atitudes e acabar sendo 
prejudicada. Atente a saúde e 
a recupere bem. No final da 
tarde haverá uma boa vitalidade e 
compreensão. A Lua em aspecto 
positivo com o Sol dá força e 
entusiasmo.  42/142 – Verde.

Aproxime-se de alguém que dê 
conselhos úteis. Uma decisão 
importante precisará ser tomada, e 
algo irá mudar na sua rotina nesta 
terça, que é o seu dia favorável 
da semana. Uma fase de intensas 
emoções, em que irá demonstrar 
tudo o que se passa no seu íntimo. 
33/433 – Verde.

Muito entusiasmo nas relações, 
levando-o a encantar as pessoas 
próximas e atrair atenção de todos a 
sua volta. Precisa encarar tudo mais 
às claras e resolver o que deseja e o 
que quer alcançar neste ano. A Lua 
em Escorpião num bom aspecto com 
Vênus nos deixa mais amorosos. 
43/243 – Branco.

Compromissos materiais serão muito 
produtivos e trarão lucros com a Lua 
em seu signo depois das nove da 
noite, podendo tratar de assuntos, 
obtendo soluções. Seja direto e mais 
aberto sobre o que pensa para ser 
bem melhor compreendido em seu 
ambiente. 88/388 – Verde. 

Há perigo de acidentes e problemas 
no trabalho mesmo que tenha 
preparado tudo antes muito bem. 
Recomece o que não deu certo e 
poderá obter sucesso e elevação 
material. A sexualidade estará a fl or 
da pele. Haverá maior estimulo para 
os romances. 28/428 – Azul.

Encare tudo dentro da realidade 
e não faça inovações na sua vida. 
Uma atitude generosa e simpática 
será muito melhor do que apenas 
criticar. Logo começará a prosperar 
materialmente depois que o Sol 
estiver em Áries, na sua casa dois 
no próximo dia 21, aguarde até o lá. 
29/429 – Cinza.

Vênus ingressa em Áries e até o 
fi nal de março fi cará mais ousado e 
sensual. A sexualidade estará a fl or 
da pele. O modo de encarar uma 
situação poderá mudar tanto em 
casa como na atividade profi ssional. 
É hora de encarar tudo com mais 
maturidade e seriedade.  21/721 
– Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 06 de Março de 2018. Dia de Santa Rosa de Viterbo, Santa Inês da 
Boêmia, São Olegário, São Vitorino, e Dia do Anjo Mitsrael, cuja qualidade é 
a virtude. Hoje aniversaria a cantora de ópera Kiri Te Kanawa, que completa 
74 anos, a atriz Natália do Valle que nasceu em 1951 e o jogador de basquete 
Shaquille O’Neal que chega aos 55 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste grau é geralmente uma pessoa bastante atenta ao 
seu comportamento e altamente dotada de autocrítica. Sua intuição quanto às 
pessoas é quase sempre correta tem habilidade para liderar, mas para ter sucesso 
é preciso autodisciplina. Determinado e inteligente, presta atenção a detalhes, é 
curioso; é também possuidor de extremo magnetismo e com isso se torna muito 
popular. O fato de querer ajudar o próximo talvez o leve a trabalhar na área 
da saúde, como por exemplo, a medicina. Quando criança costuma apresentar 
traços de maturidade precoce e, na juventude e idade adulta apresenta uma boa 
resistência para o trabalho contínuo e talento para empreendimentos difíceis. 

Dicionário dos sonhos
BOCA – Representa o lar, a casa. Não poder abri-la, 
indica doença em família. Ter a boca ferida, cuidado com 
suas palavras, que podem compromete-lo. Números de 
sorte:  10, 19, 33, 49 e 63.

Simpatias que funcionam
Contra inveja: Inicie preparando uma “água de arroz”, 
ou seja, cozinhe um pouco de arroz durante alguns 
minutos de modo que seja possível aproveitar a água 
utilizada para o cozimento, separando-a dos grãos. 
Depois, adicione à água três galhos de manjericão, 
macerando-os bem. Despeje essa água em seu corpo, do 
pescoço para baixo. Esse ritual deve ser realizado três 
vezes: a primeira vez, numa segunda-feira; a segunda 
vez, na quarta-feira seguinte; e a terceira vez, na sexta-
feira seguinte.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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TRACIONAR

ANANENE
CHAPOLIN

BIONICAD
DSOOA
EXCLIFF

CATEGORIA
CLARAACM

MOELAOI
ETOGAL
IABAMCI
DUTROIA
ASSESSOR

Puxar ou
mover
veículo
pesado

Iodo
(símbolo)

(?) Bolena,
 rainha con-

sorte da
Inglaterra
(?) Colo-
rado, per-
sonagem

de TV

Estudo da
Biologia

aplicada à
Eletrônica

Instrumen-
to musical
da Anti-
guidade

De segun-
da (?): de
qualidade
inferior

Base dos 
ensina-

mentos de
Lao-tse

Associa-
ção Cristã
de Moços

(sigla)
Maria (?)
Machado,
escritora
brasileira

Centro
das ações
da "Ilíada"

(Lit.)
Porta-voz
de uma 
celebri-

dade

A maior intérprete de
Noel Rosa (MPB)

Cordeiros James (?),
ator (EUA)

Sufixo de
"londrina"

Leste
(abrev.)

Libido dos
animais

Penhasco,
em inglês
Ave com

crista

Hiato de
"voo"

Intrometi-
do (pop.)

Última
bolsa do

estômago
das aves
Cada um

dos orixás
das águas,
de energia
predomi-

nante-
mente

feminina

Roupa
do juiz

Caixas de
madeira

1.101, em romanos

Telúrio
(símbolo)

Rod
Stewart,
cantor

Dia do
(?): 9 de
janeiro
de 1822

(Hist. BR)

Recém-
nascido
(bras.)
Devoto

Em + ela

Parâmetro econômico
utilizado pelo Prouni

para a concessão 
de bolsas

Bactéria
causadora
da gonor-

reia (Patol.)

Saudação
jovial

Patrões;
senhores

3/tao. 4/amos — caan — iabá. 5/cliff. 7/biônica. 8/chapolin — gonococo. 9/tracionar.
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Desenhos
A exposição “Teoria dos Con-

juntos” é composta por 18 obras 
em técnicas variadas, desenho, 
encáustica, fotografi a e pintura, 
de Fábio Stachi, José Cláudio, 
Lucas Länder, Márcio Almeida e 
Marco Ribeiro. Desenvolvida pelo 
matemático russo radicado na 
Alemanha Georg Cantor, a “teoria 
dos conjuntos” intitula a mostra e 
sustenta o seu conceito curatorial: 
a partir de uma dialética, cinco 
artistas de gerações distintas se 
cruzam em uma poética tênue, 
dando forma a uma coleção, que 
apresenta diversos temas e, ainda 
assim forma uma unidade coerente. 
Assumindo o papel de decano, José 
Cláudio, aos 86 anos de idade, exibe 
em “Teoria dos Conjuntos” três 
obras inéditas da “Série Negra”, 
da década de 1960. Segundo o 
artista, tais trabalhos são fruto 
de sua obsessão compulsiva por 
desenhar, tendo levado até dois 
anos para serem concluídos. 

 Serviço: Galeria BASE, Av. 9 de Julho, 
5593/11, Jardim Paulista, tel. 3071-3614. 
Segunda a sexta das 13h às 19h e sábados 
das 11h às 15h. Entrada franca. Até 06/04.

Cena da comédia dramática “Morte Acidental de um Anarquista”.

A peça “Morte Acidental de 
um Anarquista” estreiou em 
(03/03). No mote um louco, cuja 
doença é interpretar pessoas 
reais, é detido por falsa identi-
dade. Na delegacia, se passa por 
um falso juiz na investigação do 
misterioso caso do anarquista. 
A polícia afi rma que ele teria se 
jogado pela janela do quarto an-
dar. A imprensa e a população 
acreditam que foi jogado. O que 
teria acontecido realmente? O 

louco vai enganando um a um, 
assume várias identidades e, 
brincando com o que é ou não é 
real, desmonta o poder e acaba 
descobrindo a verdade de todos 
nós. Com Dan Stulbach, Hen-
rique Stroeter, Riba Carlovich, 
Maíra Chasseraux, Marcelo 
Castro e Rodrigo Bella Dona.

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, 
Cerqueira César. Tel. 3253-4102. Sábados às 
22h e aos domingos às 18h. Ingressos: R$ 70 
e R$ 80. Até 29/04.

Comédia 
A comédia musical “Fore-

ver Young” retrata de forma 
bonita, poética e bem-hu-
morada, a terceira idade. 
A novidade é a entrada de 
Nany People no elenco, 
que também conta com 
Saulo Vasconcelos, Janaina 
Bianchi, Rodrigo Miallaret, 
Marcos Lanza e Naima. Com 
grandes hits mundiais do pop 
e rock, o aclamado musical, 
do suíço Erik Gedeon, es-
treou em agosto de 2016, no 
Teatro Raul Cortez em São 
Paulo, realizou temporada 
em 2017 no Rio de Janeiro e 
passou por mais oito capitais 
brasileiras. O espetáculo 
foi indicado aos maiores 
prêmios de teatro musical 
como Prêmio Bibi Ferreira, 
Prêmio Reverência, entre 
outros. Com Nany People, 
Saulo Vasconcelos, Janaina 
Bianchi, Rodrigo Miallaret, 
Marcos Lanza, Naima. 

 
Serviço: Teatro Fernando Torres, R. 

Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé. 000.  
Sextas e sábados 21h e aos domingos às 
19h. Ingressos: Sextas R$ 60 e sábados e 
domingos R$ 70.  Até 25/03.

Reestreia
Dirigida por Cris Nicollotti, 

a peça “DR – Discutindo a 
relação” reestreia em curta 
temporada no próximo dia 
dia 11 de março. Com texto 
de Thíago Uriart, dramaturgia 
nasceu de situações vividas e 
presenciadas pelo autor que 
também atua ao lado da atriz 
Sharon Barros. A trama se de-
senvolve levando para a cena 
problemas comuns entre um 
casal que estão juntos a cinco 
anos. Discutindo a Relação leva 
o casal (Théo e Luiza) a buscar 
terapia para tentar resolver 
seus problemas conjugais, mas 
o que era para ajudar acaba 
transformando a vida desses 
dois em uma verdadeira guerra 
dos sexos! Sem pudor, os dois 
avaliam sua vida sexual, difi cul-
dade em lidar com os amigos do 
parceiro, falta de comunicação, 
afi nidades, egoísmo, ciúmes, 
mágoas acumuladas ao longo do 
tempo e todos os ingredientes 
sempre presentes em qualquer 
relação.

Serviço: Teatro UMC (Campus Villa 
Lobos), Av. Imperatriz Leopoldina, nº 550, 
Vila Leopoldina, tel. 3476-6403.  Domingos 
às 18h. Ingresso: R$ 50. Até 25/03.

O espetáculo “Stomdup”, de Tom Cavalcante acontece  
no dia 10. Em “Stomdup”, seu espetáculo mais recente, 
Tom aborda diversos assuntos da atualidade no Brasil e no 
mundo com doses de comédia e improviso. O humorista 
mescla observações sobre o comportamento humano 
e a política do país. O comediante também recorre às 
imitações que o tornaram conhecido em todo o país e a 
personagens como o Sr. Venâncio, a doméstica Jarilene e a 
apresentadora Ana Maria Bela, entre outros. Considerado 
um dos maiores nomes da comédia brasileira, Tom Caval-
cante fi cou conhecido no início dos anos 1990, quando 
interpretou João Canabrava na Escolinha do Professor 
Raimundo, exibida pela TV Globo. Atualmente, Tom 
protagoniza programa de entrevistas bem-humoradas 
no Multi Tom, exibido pelo canal Multishow.

Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia),  R. das Olimpíadas, 
360, tel. 3448-5061. Sábado (10) às 21h. Ingressos: A partir de R$ 50.

Michel III - “Uma Farsa à 
Brasileira”, com estreia dia 7 
é uma sátira política que cria 
relação entre as personagens de 
William Shakespeare e os fatos 
recentes da política brasileira

O autor Fabio Brandi Torres se ins-
pirou em “Rei Lear”, “Macbeth”, 
“Ricardo III”, “Romeu e Julieta”, 

“Júlio César”, “Hamlet” e até “Sir Thomas 

More” (texto inédito em português), entre 
outras obras de Shakespeare, para revisi-
tar o período histórico brasileiro do fi nal 
do segundo mandato de Lula, passando 
pelo processo de impeachment de Dilma 
Rousseff, até o momento presente. O 
título Michel III remete a Michel Temer, 
o terceiro vice que se tornou presidente 
após a redemocratização. Num ambiente 
de intrigas e obscuridades, cada persona-
gem das cenas shakespeareanas tem o seu 
equivalente na política brasileira. Nesta 
sátira, os personagens fazem referência 

a fi guras protagonistas do jogo político, 
além de Michel Temer: Lula, Dilma Rou-
sseff, Marta Suplicy, Marina Silva, Edu-
ardo Cunha, Romero Jucá, Sergio Moro; 
empresários como Marcelo Odebrecht e 
Joesley Batista; e Janaína Paschoal, uma 
das autoras do pedido de impeachment. 
Com Marcelo Diaz, Amazyles de Almeida, 
Martha Meola, Fabiano Medeiros, Lena 
Roque e Michel Waisman.

Serviço: Teatro Folha (Shopping Pátio Higienópolis), Av. 
Higienópolis, 618, tel. 3823-2323. Quartas e quintas às 21h. 
Ingressos: R$ 30 e R$ 40.

Michel III - Michel III - 
Uma Farsa à Uma Farsa à 

BrasileiraBrasileira

Reprodução

Reprodução

Divulgação
Morte Acidental

Refl exões
Sua Paixão

Neste dia de sua vida, 
querido(a) amigo(a), 
acredito que Deus quer 
que você saiba...... Que 
é fácil fazer dinheiro. É 
muito mais difícil fazer 
a diferença. O Universo 
convida você agora a ser 
alguém que cria uma vida, 
em vez de um viver. Ca-
minhe na direção da sua 
paixão. Expresse através 
de seu trabalho diário e 
suas atividades diárias 
aquilo que ilumina sua 
alma. Não acredite naque-
les que dizem que você 
não pode fazer isso. Faça 
assim mesmo. De verda-
de. Faça assim mesmo.
Amor, Seu Amigo

Neale Donald Walsch 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: WAGNER ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 14/10/1974, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Tamara Alves de Oliveira. A pretendente: ANGELA IMAMURA, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Santo Anastacio - SP, no dia 
22/10/1971, residente e domiciliada em São Bernardo do Campo - SP, fi lha de Firoshi 
Imamura e de Sylvia Imamura. Obs.: Edital recebido do Cartório de São Bernardo do 
Campo (1º Subdistrito) - SP.

O pretendente: MARCEL MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Monte Alto - SP, no dia 27/04/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Benedito Pereira da Silva e de Therezinha Mendes Ferraz. A 
pretendente: ANNA PAULA MOLINARI NARDI, estado civil solteira, profi ssão médica, 
nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 23/03/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Nardi e de Maria Cecilia Molinari Nardi.

O pretendente: IRAN BEZERRA SANTIAGO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
escrevente técnico judiciário, nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 26/12/1974, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Iran Bezerra Santiago 
Junior e de Veralucia da Silva Santiago. A pretendente: JANAINA MARQUES NOGARA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Pouso Alegre - MG, no dia 17/09/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Angelo Lázaro Nogara 
e de Edna Marques Nogara.

O pretendente: WENDELL MARCIO SOUSA ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante patrimonial, nascido em Bacabal - MA, no dia 19/06/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francinésio Pires Andrade e de Maria Raimunda 
da Conceição Câmara de Sousa. A pretendente: MARIA ODINEIA DE ANDRADE, estado 
civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Bacabal - MA, no dia 30/09/1977, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Pereira de Andrade e 
de Francelina Moreira Andrade.

O pretendente: DOUGLAS YOSHIYUKI MINEI, estado civil solteiro, profi ssão dentista, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 01/12/1985, residente e domiciliado na 
Vila Matilde, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Taqueshi Minei e de Miriam Takeo Tsukuda 
Minei. A pretendente: DANIELLA BERNARDES RODRIGUES, estado civil solteira, pro-
fi ssão coordenadora fi nanceira, nascida em Pratapolis - MG, no dia 30/07/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel Antonio Rodrigues e de 
Maria de Lurdes Bernardes Rodrigues.

O pretendente: ISRAEL JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão alpinista industrial, 
nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia 31/05/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Venancio da Silva e de Maria de Lourdes 
Silva. A pretendente: TATIANA GONÇALVES VICENTI, estado civil solteira, profi ssão 
técnica em eventos, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 27/12/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Vicenti e de 
Mylene Gonçalves Vicenti.

O pretendente: NICOLAS ANDRES GUERRIERI, estado civil divorciado, profi ssão em-
presário, nascido em Buenos Aires, Argentina, no dia 11/02/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio Hector Guerrieri e de Maria Antonia Matos. 
A pretendente: ROSEMÉRE DE PONTES, estado civil divorciada, profi ssão empresária, 
nascida em Registro - SP, no dia 27/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ilda de Pontes.

O pretendente: CLEIDSON PEREIRA GONÇALVES, estado civil divorciado, profi ssão 
professor universitário, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 13/08/1977, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim José Gonçal-
ves e de Angela Maria Pereira Gonçalves. A pretendente: PRISCILA BRAGA CALÍOPE, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Fortaleza (1º Ofício) - CE, no dia 
20/09/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Helio Cezar 
de Moraes Calíope e de Maria de Fátima Barroso Braga Aguiar.

O pretendente: MAURICIO PLASTINA SANTORO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de RH, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 14/04/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Aguilera Santoro e de Ana 
Lucia Plastina Santoro. A pretendente: LUDMILA FRATOGIANNI, estado civil divorcia-
da, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 27/11/1976, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Djalma José Fratogianni e de 
Sidneia dos Santos Almada.

O pretendente: JADSON LOPES MAGALHÃES, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em Manaus - AM, no dia 03/07/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Magalhães Neto e de Ana Lopes Magalhães. 
A pretendente: KATHERINE ANDREA VALENZUELA LOPEZ, estado civil solteira, 
profi ssão contadora, nascida no Chile, no dia 29/09/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Juan Antonio Valenzuela Olavarria e de 
Luisa Fernanda Lopes Munoz.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: VANDERLEI CARDOSO JUNIOR, profi ssão: barman, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/12/1994, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de Vanderlei Cardoso e de Biracema Oliveira Barreto. A 
pretendente: ANGELA ANDRESSA TROCINI DOS SANTOS, profi ssão: estudante, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/01/2000, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Angelo dos Santos e de Andreia da 
Motta Trocini dos Santos. R$ 12,58

O pretendente: PAULO HENRIQUE BARROS DE SENA, profi ssão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Assaré - CE, data-nascimento: 12/08/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Arrais de Sena e de Francisca Batista 
de Barros de Sena. A pretendente: KÁCIA GONÇALVES SILVA, profi ssão: cuidadora 
de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: João Monlevade - MG, data-nascimento: 
21/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Elvando Paulo da 
Silva e de Aparecida Arcanjo de Jesus Silva. R$ 12,58

O pretendente: MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA GALHARDI, profi ssão: analista de pla-
nejamento e prevenção a fraudes, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 15/12/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Marcelino Luiz Galhardi e de Vania Lucia Rodrigues de Oliveira Galhardi. A pretendente: 
CAMILA CHAVES, profi ssão: funcionária pública municipal, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/07/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de David Chaves e de Alzira Maria de Lima Chaves. R$ 12,58

O pretendente: LUÍS PAULO BEZERRA, profi ssão: copeiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Jaguaribe - CE, data-nascimento: 15/06/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Alves Bezerra e de Maria Dalsa Bezerra. A pretendente: 
JOSEFA SEVERINA DE LEMOS, profi ssão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, 
naturalidade: Gravatá - PE, data-nascimento: 15/11/1970, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de José Julio de Lemos e de Severina Pereira do Nascimento. R$ 
12,58

O pretendente: FLÁVIO GUIMARÃES AKIAMA, profi ssão: bancário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/12/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito SP, fi lho de Flavio Akiama e de Elenora Rita Rodrigues Guimarães. 
A pretendente: PATRICIA CRISTINA DE BARROS, profi ssão: operadora de monitora-
mento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/10/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito SP, fi lha de Cicero Pedro de Barros e de Matil-
de Luzia de Barros. R$ 12,58

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JOSÉ WILSON VIEIRA DE CARVALHO, profi ssão: encarregado de 
pintor, estado civil: solteiro, naturalidade: Floriano - PI, data-nascimento: 13/10/1964, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jaime Vieira de Carvalho e de 
Maria Jorge Pereira de Carvalho. A convivente: JOSILENE SANTANA, profi ssão: cozi-
nheira, estado civil: solteira, naturalidade: Rio Grande do Piauí - PI, data-nascimento: 
06/11/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jorge Santana e de 
Margarida Santana. Obs.: Faço saber que pretendem converter em Casamento sua 
União Estável e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil 
Brasileiro. R$ 12,58

O convivente: JANATIAN DE JESUS SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Luís - MA, data-nascimento: 15/07/1981, residente e domiciliado 
neste Sudistrito - SP, fi lho de Maria do Socorro e Silva. A convivente: DOMINGAS WA-
NDERLEYA BASTOS, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Tauá - 
CE, data-nascimento: 04/03/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Antonio Bastos Filho e de Antonia Lucivanda Bastos. Obs.: Faço saber que pretendem 
converter em Casamento sua União Estável e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro. R$ 12,58 

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: IGOR JANJANIN, nacionalidade servia, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Belgrado, República Sérvia, no dia 18/11/1989, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Predrag Janjanin e de Stanica Janjanin Stevic. A 
pretendente: MONIQUE MORAIS TAVARES DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Limeira - SP, no dia 21/10/1992, 
residente e domiciliada em Limeira - SP, fi lha de Wagner Tavares de Carvalho e de Marta 
Morais Tavares de Carvalho.

O pretendente: CLAUDIO ROBERTO DE FREITAS, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão fotógrafo, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/11/1956, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Fernandes de Freitas 
Filho e de Maria do Carmo Rossi de Freitas. A pretendente: MARIA AMELIA REGO 
LOBO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 03/01/1973, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
José Cesar Lobo e de Vilma Rego Lobo.

O pretendente: LUCAS CALAZANS LUZ, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ro, profi ssão gerente de eventos, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 
18/12/1989, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Armando Calazans 
Luz e de Maria Isabel de Oliveira Lourenço Calazans Luz. A pretendente: ANA BAL-
BACHEVSKY GUILHON ALBUQUERQUE, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão professora de inglês, nascida nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia 
02/10/1990, residente e domiciliada no Centro, São Paulo - SP, fi lha de José Augusto 
Guilhon Albuquerque e de Elizabeth Balbachevsky.

O pretendente: LUIZ FELIPE DA COSTA SANTOS GUIMARÃES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão redator, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/08/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Alberto Guimarães e de Ligia da 
Costa Santos Guimarães. A pretendente: PRYSCILLA PATRICIO SOARES FERREIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão analista de marketing, nascida 
em Recife - PE, no dia 09/10/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Marcus Aurelius Gomes Ferreira e de Sandra Patricio Soares.

O pretendente: REYNALDO MAPELLI JUNIOR, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão promotor de justiça, nascido em Presidente Prudente - SP, no dia 
14/08/1969, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Reynaldo Mapelli e de 
Vera Maria Rodrigues Mapelli. O pretendente: RAPHAEL TERRANOVA FERREIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em Brasília 
- DF, no dia 25/11/1980, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Emidio de 
Jesus Ferreira e de Rita de Cassia Terranova Ferreira.

O pretendente: RAPHAEL BORGES PAES DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão gerente de TI, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 01/05/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Claudio Oliveira Paes de Lima 
e de Tânia Borges Paes de Lima. A pretendente: ANDRÉIA ANTUNES PROVENZA-
NO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida no Rio 
de Janeiro - RJ, no dia 05/11/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Mario Provenzano e de Lucia Cristina Fernandes Antunes Provenzano.

O pretendente: NEWTON JUNIANO CALEGARI, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de projetos, nascido em Pirajú - SP, no dia 27/10/1991, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Wagner Roberto Calegari e de Antonia 
Meneguel Calegari. A pretendente: CAROLINE CRISTINA RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão gerente de T.I, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 16/03/1994, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Marcos Roberto 
Rodrigues e de Silvia Maria Pela Rodrigues.

Companhia Natal - Empreendimentos, Participações, In-
dústria e Comércio - CNPJ/MF nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 
353.0005306-1 - Convocação - Assembleia Geral Ordinária 
a ser realizada em 12.04.18 - Ficam convocados os senhores 
acionistas da Companhia Natal - Empreendimentos, Participa-
ções, Indústria e Comércio a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 12 de abril de 2018, às 09:00hs, na sede social 
na Avenida Guilherme Giorgi, 1091, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da admi-
nistração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.17; 
2.- fixação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o arti-
go 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 02 de março de 2018. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

de confi ança, ou 
ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

O pretendente: ELTON MENDES DE ARAUJO, profi ssão: bancário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1979, residente e 
domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Eladio Mendes de Araujo 
e de Maria de Lourdes Nogueira Mendes. A pretendente: AMANDA GONÇALVES 
SALES, profi ssão: atuária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, 
SP, data-nascimento: 06/03/1991, residente e domiciliada no Jardim Independência, 
São Paulo, SP, fi lha de Walter Sales e de Mônica Gonçalves Sales.

O pretendente: ITALO SOUSA SARTORELLO, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 26/03/1993, residente e 
domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo, SP, fi lho de Leandro Sartorello e de Vanusa 
Sousa Sartorello. A pretendente: ANA CAROLINE SILVESTRE DO NASCIMENTO, 
profi ssão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, 
data-nascimento: 12/10/1992, residente e domiciliada em Barueri, SP, fi lha de Paulo 
Sergio Silvestre do Nascimento e de Merly Christina Silvestre do Nascimento.

O pretendente: VAGNER SIQUEIRA CAMPOS, profi ssão: condutor escolar, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
27/02/1963, residente e domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de 
Adalberto de Siqueira Campos e de Luiza Raimunda Campos. A pretendente: 
MARIA VIRGINIA PETLA MENOCI, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 28/04/1968, 
residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lha de João Menoci e de 
Rosa Joarez Menoci.

O pretendente: ANDERSON DA SILVA SILVEIRA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 09/05/1990, 
residente e domiciliado em Barueri, SP, fi lho de Anselmo Benedito de Campos Silveira e 
de Marcia Gomes da Silva. A pretendente: ANDRESSA LETICIA CANTELLI, profi ssão: 
arquiteta e urbanista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, 
data-nascimento: 07/10/1993, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de Claudio Cantelli e de Silze Aparecida Belantani Costa.

O pretendente: ROBSON GONÇALVES AROUCA, profi ssão: coordenador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 22/06/1976, 
residente e domiciliado na Vila Nova Utinga, São Paulo, SP, fi lho de Antonia Gonçalves 
Arouca. A pretendente: FRANCISCA ABRANTES DE FREITAS, profi ssão: educadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Triunfo, PB, data-nascimento: 01/04/1972, 
residente e domiciliada na Vila Alzira, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Noberto 
Abrantes e de Maria Emília de Freitas.

O pretendente: RAFAEL CANHONI ROSSETTO, profi ssão: engenheiro civil, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 02/06/1981, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Faria Rossetto 
e de Selma Canhoni Rossetto. A pretendente: MARINA VANESSA GOMES CAEIRO, 
profi ssão: advogada, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira 
Cesar, SP, data-nascimento: 03/06/1980, residente e domiciliada na Vila Prudente, São 
Paulo, SP, fi lha de Angelo Caeiro e de Maria Eugenia Gomes Caeiro.

O pretendente: SAULO VIANA DE FREITAS, profi ssão: consultor de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Fortaleza, CE, data-nascimento: 15/09/1986, 
residente e domiciliado na Vila Graciosa, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Jose de 
Freitas e de Maria Helenita Viana de Freitas. A pretendente: THAIANA ORTEGA 
RODRIGUES, profi ssão: analista fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1990, residente e domiciliada na Vila 
Prudente São Paulo, SP, fi lha de José Nilton Carlos Rodrigues e de Ana Maria 
Ortega Rodrigues.

O pretendente: MARCELLO PELLEGRINI SEVERINO, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1985, residente 
e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Severino Neto e de 
Aida Pellegrini Severino. A pretendente: JULIANA DA SILVA CESAR, profi ssão: auxiliar 
administrativo junior, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, 
data-nascimento: 14/07/1989, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Cesar e de Cleusa da Silva Cesar.

O pretendente: MARCOS AURELIO DE LIMA, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Caruaru, PE, data-nascimento: 25/07/1959, residente e domiciliado no 
Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Maria dos Anjos de Lima. A pretendente: AIDA 
PELLEGRINI SEVERINO, profi ssão: empresária, estado civil: viúva, naturalidade: nesta 
Capital, Jardim América, SP, data-nascimento: 22/08/1952, residente e domiciliada no 
Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lha de Orlando Pellegrini e de Izilda Pellegrini.

O pretendente: DANIEL DE PAIVA CHIARELLA, profi ssão: psicólogo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nascimento: 09/01/1980, residente e 
domiciliado no Parque Residencial Oratorio, São Paulo, SP, fi lho de Stefano Chiarella e de 
Vanice Lucia de Paiva Chiarella. A pretendente: PAULA CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA, 
profi ssão: representante comercial, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 22/04/1985, residente e domiciliada no Parque Residencial Oratorio, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Teixeira e de Anita Soares da Silva Teixeira.

O pretendente: GUILHERME ROBERTO MARTINS COELHO, profi ssão: redator técnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1994, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Marcio Roberto Martins 
Coelho e de Marta Conceição da Silva Martins Coelho. A pretendente: MAYRA FERREIRA 
LEARDINI, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente, SP, data-nascimento: 07/09/1993, residente e domiciliada no Jardim Ângela, 
São Paulo, SP, fi lha de Rubens Leardini Filho e de Maria Selma Ferreira e Silva Leardini.

O pretendente: LEANDRO SOARES CAETANO, profi ssão: mecânico de refrigeração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 
17/09/1988, residente e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de Mauro 
dos Santos Caetano e de Celia Maria Soares Caetano. A pretendente: ALINE SOUSA 
SOARES, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/05/1999, residente e domiciliada na Vila São Nicolau, São Paulo, 
SP, fi lha de Messias Soares e de Ilvanete Sousa Soares.

O pretendente: DANILLO NOGUEIRA BOEM, profi ssão: securitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 25/11/1980, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Boem e de Sonia Ramos 
Nogueira Boem. A pretendente: MARIA FERNANDA BELLETATO BONINI, profi ssão: 
bacharel em direito, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, 
data-nascimento: 07/02/1983, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de João Luiz Bonini Neto e de Maria Odila Belletato Bonini.

O pretendente: ALISSON FRANCISCO MAFRA, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1989, residente e 
domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Mafra Sobrinho e de Maria 
Aparecida de Oliveira. A pretendente: NAYANNE RODRIGUES MOTTA, profi ssão: 
compradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-
nascimento: 16/11/1989, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Carlos Motta e de Maria das Graças Rodrigues Motta.

O pretendente: FELIPE VALENTIM MODESTO SILVA, profi ssão: gerente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 23/04/1987, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Carlito da Silva 
e de Regina Celia Pereira Valentim da Silva. A pretendente: JULIA SANTOS DOMINGUES 
TEIXEIRA, profi ssão: gerente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara, 
SP, data-nascimento: 08/04/1993, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Amadeu Teixeira e de Rosana Santos Domingues Teixeira.

O pretendente: MAYKON DIAS DA SILVA, profi ssão: representante comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 28/04/1993, residente e 
domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Jair Pinto da Silva e de Maria 
Aparecida Dias da Silva. A pretendente: VERÔNICA SIMÕES DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-
nascimento: 23/03/1997, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, 
fi lha de Misael Coelho da Silva e de Rosmeyre Simões da Silva.

O pretendente: DENIS ALVES DA SILVA, profi ssão: securitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 29/01/1984, residente e 
domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Pedro José da Silva e de Maria Cristina Alves 
da Silva. A pretendente: DANILA ALBUQUERQUE CORSINO, profi ssão: analista de crédito, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 25/10/1977, 
residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de Vízia Albuquerque Corsino.

O pretendente: KLEBER ELIAS FERRARO, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 07/05/1988, residente e domiciliado 
no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Luis Ferraro e de Neide Maria Elias Ferraro. A 
pretendente: BEATRIZ CRESPO, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 30/05/1988, residente e domiciliada no 
Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lha de Davi Crespo e de Neusa Maria Lira Crespo.

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:

O pretendente: DAMAZIO CUNHA ALMEIDA, profi ssão: bombeiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Cansanção, BA, data-nascimento: 11/12/1990, residente e 
domiciliado no Jardim Panorama, São Paulo, SP, fi lho de Justino de Jesus Almeida e 
de Maria Conceição Mendes da Cunha Almeida. A pretendente: DAIANA SANTOS DA 
SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: em Cansanção, BA, 
data-nascimento: 21/04/1987, residente e domiciliada no Jardim Panorama, São Paulo, 
SP, fi lha de José Batista da Silva e de Ana Lúcia Silva Santos.

O pretendente: ROBSON EDUARDO DE CASTRO, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 17/11/1973, 
residente e domiciliado no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Fernando 
de Castro e de Alaide de Oliveira Castro. A pretendente: KAMILA PEREIRA DA SILVA, 
profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 17/03/1980, residente e domiciliada no Parque da Vila Prudente, São 
Paulo, SP, fi lha de Wanderley Pereira da Silva e de Marli Aparecida da Silva.

O pretendente: FÁBIO HARRISON DOS REIS, profi ssão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 12/10/1984, 
residente e domiciliado no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lho de Nei dos Reis e 
de Rita Aparecida Santolim dos Reis. A pretendente: MONIQUE DIAS DE SOUZA, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, 
data-nascimento: 10/04/1991, residente e domiciliada no Sítio Pinheirinho, São Paulo, 
SP, fi lha de Lael Pereira de Souza e de Marcia Ferreira Dias de Souza.

O pretendente: MARCELLO DA SILVA GARCIA, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 21/01/1994, 
residente e domiciliado no Jardim Guairaca, São Paulo, SP, fi lho de Marcello Garcia e 
de Sonia da Silva Garcia. A pretendente: ANA CASSIA CERQUEIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 
20/09/1992, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de 
Marcos Cerqueira e de Susani Rufi no Cerqueira.

O pretendente: IVAN ANELLI, profi ssão: operador de maquina, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 28/04/1987, residente e 
domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz Anelli e de Sonia Regina 
Brando Anelli. A pretendente: GISELE LOUISE PEREIRA, profi ssão: supervisora 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 
19/02/1989, residente e domiciliada em Santo André, SP, fi lha de Luiz Claro Pereira e de 
Celia Rosa da Silva Pereira.

O pretendente: KAYURI MARTINS DOS SANTOS, profi ssão: agente administrativo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 
20/10/1979, residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio 
Martins e de Maura dos Santos. A pretendente: DAFNE ALINE MOREIRA DE ALMEIDA, 
profi ssão: enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Bernardo do 
Campo, SP, data-nascimento: 30/03/1984, residente e domiciliada na Vila Bela, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos de Almeida e de Conceição Moreira do Carmo.

O pretendente: IDERALDO VIANA JUNIOR, profi ssão: comerciário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 31/03/1976, residente 
e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Ideraldo Viana e de Idalina 
Freitas Viana. A pretendente: ROSANGELA PROFIRIO DO NASCIMENTO, profi ssão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-
nascimento: 18/07/1980, residente e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Profi rio do Nascimento e de Rosely do Nascimento.

O pretendente: JOÃO PAULO RIBEIRO CORREA, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1994, residente 
e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Correa e de Suzana 
Martins Ribeiro Correa. A pretendente: BEATRIZ PEREIRA LOPES, profi ssão: médica 
veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/05/1995, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lha de Adilson 
Pereira Lopes e de Monete Aparecida Filla Lopes.

O pretendente: LEONARDO DANTAS ANTUNES CARVALHO TONIDANDEL, 
profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: em Salvador, BA, 
data-nascimento: 09/06/1984, residente e domiciliado na Vila Margarida, São Paulo, 
SP, fi lho de Ettore Tonidandel e de Ana Eleonora Dantas Antunes Carvalho Tonidandel. 
A pretendente: JADLA LIMA LEMOS, profi ssão: administradora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Jabaquara, SP, data-nascimento: 27/06/1989, residente e 
domiciliada na Vila Margarida, São Paulo, SP, fi lha de Eusebio da Silva Lemos e de 
Edna Maria Misael de Lima Lemos.
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

09ª Vara Cível da Comarca de Santos do Estado de São Paulo. Edital de Citação – Prazo 20 dias -
Proc. 1002239-9 8.2015.8.26.0562. A Drª. Carlos Ortiz Gomes, Juíza de Direito da 09º Vara Cível da
Comarca de Santos, faz Saber que BANCO TOYOTA DO BRASIL SA, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na cidade de São Paulo – SP, sito à Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, CEP
04576-010, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 03.215.790/0001-10, ajuizou-lhe Ação de Busca e Apreensão
contra o financiado Sr. DANIEL AUGUSTO SILVEIRA DE ANDRADE, inscrito no CPF nº
339.155.078-30, referente a inadimplência do contrato de financiamento. Estando o réu, em lugar
ignorado, foi deferida a Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça
contestação a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando
advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado
na forma da lei. Nada Mais.                                                                                                           (06 e 07)

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0155313- 04.2007.8.26.0100 (USUC 416) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista 
dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Herdeiros de João 
Garcia de Figueiredo Junior, a saber: Luiz Eduardo Sampaio, Cleusa Sampaio, Luiz Ivanhoé 
Sampaio Filho, Rosemary dos Santos Sampaio, Luiz Carlos Sampaio, Ligia de Castro Sampaio, 
Luiz Alberto Sampaio, Clea Marques Correa Sampaio, Branca Martha Sampaio Silva, Nilo 
Campbell Silva Filho, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que João de Assunção Andrade 
Nunes e Irene Maria Rodrigues Costa ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração 
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Laço de Fita, nº 51 - Vila Erna - Cidade Ademar - 29º 
Subdistrito Santo Amaro - São Paulo - SP, com área de 120,00 m², contribuinte nº 120.200.0020-1, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

1ª Vara da Família e Sucessões do Foro  Regional I - Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO 
DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE NIVALDITO COSTA SOUZA, 
REQUERIDO POR SAFIRI FELIX DE SOUZA PONTES E OUTRO - PROCESSO Nº1018806-
44.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional 
I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER 
aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
02/12/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de NIVALDITO COSTA SOUZA, CPF 185.485.808-44, pois 
é portador de demência por infartos múltiplos (CID (10) = F01.1), declarando-o absolutamente incapaz 
de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Safiri Felix de Souza Pontes, RG. 27.189.951-7, CPF 308.691.978-78. O 
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de novembro de 2017. 

4ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000109-
73.2012.8.26.0008 A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de 
São Paulo, Dra. Mariana Dalla Bernardina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a executada MAYARA 
RIBEIRO DE OLIVEIRA, CPF 341.122.238-70, que lhe foi proposta uma ação Monitória (cumprimento 
de sentença) por parte da exequente AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se a 
executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, nos termos do 
artigo 854, § 2º do CPC acerca da penhora efetuada, através do sistema BacenJud, no valor de R$367,52 
e de que, decorrido o prazo do artigo 525, § 11 do CPC (15 dias), será expedido mandado de 
levantamento em favor da empresa exequente, o que fica desde já deferido, intimando-a para retirada. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2018. 

6ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059871-81.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Fabiana Carmelita da Silva, 
CPF 324.744.578-10 que, VSTP Educação LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória, objetivando o 
recebimento de R$ 6.831,61 (Ago/2013), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Encontrando-se 
a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital para que em 15 dias, a fluir após o 
prazo supra, pague o débito, ou oponha embargos, ficando isenta de custas, e honorários 
advocatícios em caso de pagamento, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado 
executivo (Art. 701 do CPC). Será o presente edital, publicado na forma da lei. 
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Página 10 São Paulo, terça-feira, 06 de março de 2018

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: EDSON SIMIÃO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante 
de pedreiro, nascido em São Paulo - SP, aos 30/03/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elinaldo Simião da Silva e de Maria Jose Lucas Paz 
da Silva; A pretendente: PÁMOLA VITÓRIA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, monitora escolar, nascida em Ribeirão - PE, aos 14/05/1999, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Severino de Oliveira e de Maria José 
Teixeira de Oliveira.

O pretendente: DIEGO REIS RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, operador de 
telemarketing, nascido em Euclides da Cunha - BA, aos 19/08/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Dias Ribeiro e de Maria Dilma Reis Ribeiro; 
A pretendente: ELISÂNGELA HELENA REGO, nacionalidade brasileira, divorciada, 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 20/08/1984, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Rego e de Maria Rita Pereira.

O pretendente: VICTOR HUGO RIBEIRO DE MESQUITA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, recepcionista, nascido em São Paulo - SP, aos 01/02/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Tenorio de Mesquita e de Regina Maria 
Ribeiro de Mesquita; A pretendente: DANIELA SILVA MALHEIROS, nacionalidade 
brasileira, solteira, instrumentadora cirúrgica, nascida em São Paulo - SP, aos 22/10/1982, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Ernando de Araujo 
Malheiros e de Maria Lourenço da Silva Malheiros.

O pretendente: ALEX PAULO YOSHIDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, repositor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 15/10/1979, residente e domiciliado em Balbinos - SP, 
fi lho de Kasuo Silvio Yoshida e de Eloiza Paula Yoshida; A pretendente: KELLY CRIS-
TINA SOUZA FURTADO, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, 
nascida em São Paulo - SP, aos 20/06/1979, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Maria José Souza da Silva.

O pretendente: SEBASTIÃO NERES DA CRUZ, nacionalidade brasileiro, viúvo, apo-
sentado, nascido em Vila de Itaquaraí - BA, aos 23/06/1945, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Abilio Neres da Cruz e de Maria Rosa de Jesus; A preten-
dente: VANDELZA SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, aposentada, 
nascida em Jacarecy, Município Camacan - BA, aos 20/06/1959, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Batista da Silva e de Idalia José dos Santos.

O pretendente: REINALDO OLIVEIRA TEIXEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 15/11/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antenor Oliveira Teixeira e de Maria Celi Gama 
Teixeira; A pretendente: MAYRA ROBERTA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
nascida em São Paulo - SP, aos 02/07/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto da Silva e de Concebida Roberta.

O pretendente: CAIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
gesseiro, nascido em Iguaí - BA, aos 01/06/1996, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Gomes do Nascimento Neto e de Silbene Oliveira do Nascimento; 
A pretendente: LARISSA LORENA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
babá, nascida em Rio Pardo de Minas - MG, aos 20/03/1996, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Venilton Lorena e de Maria dos Santos Lorena.

O pretendente: JOSÉ SEVERINO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, taxista, 
nascido em Bezerros - PE, aos 15/12/1993, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Severino João da Silva e de Ana Maria Coutinho; A pretendente: 
GABRIELA DE SOUSA FERNANDES, nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, 
nascida em São Paulo - SP, aos 02/08/1998, residente e domiciliada  neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jose Martins Fernandes e de Maria Zilda Sousa Santos.

O pretendente: KLEBER GERALDO DA COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, aos 19/02/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Soares da Costa e de Floranice  Maria de Jesus; 
A pretendente: BRUNA CARLA PEREIRA DANTAS, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 15/02/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Vicente Dantas e de Francinete Pereira.

O pretendente: SALVIANO SOUZA NETO FILHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 02/09/1973, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Salviano Souza Neto e de Maria Ferreira de Souza; A 
pretendente: ADAIZA SOUZA FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nas-
cida em Malhada de Pedras - BA, aos 15/05/1985, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Clemente Ferreira de Souza e de Helena de Souza Ferreira.

O pretendente: DANIEL ALVES DE MOURA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
técnico, nascido em São Paulo - SP, aos 19/07/1985, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Alves de Moura e de Francisca Pereira da Silva Moura; 
A pretendente: MARINA LAIS SIQUEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 06/12/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Siqueira e de Valéria Aparecida da Silva.

O pretendente: WAGNER NOGUEIRA ALBUQUERQUE SILVA, nacionalidade bra-
sileiro, solteiro, economista, nascido em São Paulo - SP, aos 08/09/1992, residente e 
domiciliado em Itapecerica da Serra - SP, fi lho de Rubens Albuquerque Silva e de Maria 
de Fatima Nogueira; A pretendente: CRISTIANE SILVA MIRANDA, nacionalidade brasi-
leira, solteira, administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, aos 28/12/1992, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Irame Miranda dos Santos 
e de Katia Cristina da Silva.

O pretendente: RAIMUNDO BARRETO DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
fi scal de onibos, nascido em Ibirataia - BA, aos 07/10/1969, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nestor Pereira de Souza e de Madalena Barreto de Souza; 
A pretendente: RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
enfermeira, nascida em São Paulo - SP, aos 25/11/1967, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Domingos Rodrigues de Souza e de Josefa Olindrina de Souza.

O pretendente: EDISON DA SILVA OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, operador 
de loja, nascido em Cabo de Santo Agostinho - PE, aos 03/12/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ezequiel Felix de Oliveira e de Edilza Maria da Silva; 
A pretendente: SIMONE MARIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora 
de telemarketing, nascida em Porto Calvo - AL, aos 23/11/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel Gama da Silva e de Maria Cicera da Silva.

O pretendente: RENATO ALEXANDRE MENDONÇA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, aos 03/07/1974, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Tadeu Mendonça e de Lea Gagliardi Mendonça; 
A pretendente: ELAINE GONÇALVES DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de midias digitais, nascida em São Paulo - SP, aos 08/02/1984, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Gonçalves do Nascimento 
e de Maria Auxiliadora da Silva Nascimento.

O pretendente: LUCIANO FERREIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em Itapecerica da Serra - SP, aos 10/07/1979, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ortelio Fernandes de Souza e de Ivani Ferreira 
dos Santos; A pretendente: DIANA DOS ANJOS PINTO, nacionalidade brasileira, sol-
teira, de serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 07/04/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Machado Pinto e de Maria 
Helena dos Anjos Silva.

O pretendente: LEANDRO HENRIQUE COSTA PRAÇA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, operador de gráfi ca, nascido em São Paulo - SP, aos 13/09/1986, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nerci Cezario Praça e de Karin de 
Fátima Costa; A pretendente: JULIANA DOMICIANO SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, aos 18/06/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco da Silva e de 
Zenir de Fátima Domiciano Silva.

O pretendente: DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, professor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 08/09/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jorge de Almeida Souza e de Aparecida Gomes de Oliveira Souza; 
A pretendente: ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
professora, nascida em São Paulo - SP, aos 01/04/1976, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Gilberto da Silva e de Maria Tereza Ribeiro da Silva.

O pretendente: DOUGLAS DE ALMEIDA BATISTA, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, eletricista, nascido em São Paulo - SP, aos 20/03/1977, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio José Batista e de Helena Maria Silva de 
Almeida; A pretendente: ANDREIA APARECIDA POLISSISSO, nacionalidade brasileira, 
divorciada, do lar, nascida em Monte Belo - MG, aos 02/03/1977, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Polississo e de Ana Luiza Diogo.

O pretendente: MAURO ALMIR CHRISTOFOLETTI, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
empresário, nascido em São Paulo - SP, aos 15/02/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nadir Christofoletti e de Maria José Christofoletti; A preten-
dente: LUCIANA GONÇALVES SOARES, nacionalidade brasileira, solteira, farmacêutica, 
nascida em São Paulo - SP, aos 17/03/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Mario Lucio Antonio Soares e de Eliana Gonçalves Pinto Soares.

O pretendente: VALMIR ROSARIO, nacionalidade brasileiro, solteiro, comerciante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 03/11/1969, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Rosario e de Anizia Rosario; A pretendente: MARCIA 
APARECIDA VIEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, nascida 
em Distrito Penha de França, Município Itamarandiba - MG, aos 14/04/1969, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Costa Vieira e de Risoleta 
Pereira de Jesus Vieira.

O pretendente: SILAS RYTHIER OLIVEIRA VIANA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
chapeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 17/02/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Fonseca Viana e de Rosangela de Oliveira Viana; 
A pretendente: CIBELE FERNANDA BARBOSA MOREIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 17/07/2001, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eder Fernando Moreira e de Taize Mariana da Silva Barbosa.

O pretendente: FELIPE NICACIO, nacionalidade brasileiro, solteiro, serralheiro, nascido 
em São Paulo - SP, aos 22/05/1976, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Damião da Luz e de Cleuza Nicacio; A pretendente: ANDRÉA APARECIDA DE 
ALMEIDA, nacionalidade brasileira, solteira, demonstradora, nascida em São Paulo - SP, 
aos 16/12/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Donizetti de Almeida e de Maria Aparecida Cardoso de Almeida.

O pretendente: CLEBERTON UMBELINO SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, vigi-
lante, nascido em São Paulo - SP, aos 08/09/1980, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gonçalo Rodrigues da Silva e de Josefa Maria Umbelino da Silva; 
A pretendente: ROSALIA GONÇALVES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, 
cabeleireira, nascida em Guarujá - SP, aos 05/07/1977, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Gonçalves de Souza e de Maria Francisca Ribeiro.

O pretendente: GILSON ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, gari, 
nascido em Machados - PE, aos 02/04/1977, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Otacilio Alves da Silva e de Erotildes Francisca de Paula; A preten-
dente: MARIA IVANILDA COUTINHO DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de cozinha, nascida em Timbaúba - PE, aos 27/12/1973, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Antonio do Nascimento e de 
Ivonete Coutinho do Nascimento.

O pretendente: WENDEL GONÇALVES GOMES, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 09/08/1991, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilma Gonçalves Gomes; A preten-
dente: MARGARETE RODRIGUES DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
podóloga, nascida em Distrito Malú, Município Terra Boa - PR, aos 24/04/1967, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito Rodrigues de Carvalho e 
de Rita Maria do Amaral Carvalho.

O pretendente: GISLAN DE MACENA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ope-
rador de caixa, nascido em Buenos Aires - PE, aos 03/11/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Luiz da Silva e de Neli Josefa de Macena 
Silva; A pretendente: MILENE RIBEIRO DE SOUSA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Ourém - PA, aos 23/10/1987, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Batista de Jesus Sousa e de Raimunda Ribeiro de Sousa.

O pretendente: JUARY FRANCISCO BARROSO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
chapeiro, nascido em Amontada - CE, aos 15/10/1972, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Barroso Sobrinho e de Maria Manoel Barroso; 
A pretendente: MARIA ROGÉRIA IRINEU BARROSO, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Itapipoca - CE, aos 24/01/1977, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Sales Barroso e de Maria Hosana Irineu Barroso.

O pretendente: VICTOR HUGO ANDRADE DE OLIVEIRA REIS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 16/10/1999, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Genivaldo de Oliveira Reis e de Ivani Andrade 
dos Santos; A pretendente: STEFANY OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 02/11/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Joaquim da Silva e de Roseli Oliveira de Moraes.

O pretendente: IZAQUEU TRINDADE MOREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
sushiman, nascido em Caculé - BA, aos 08/04/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Derivaldo Alves Moreira e de Berenice Maria Trindade; A preten-
dente: JÉSSICA SANTOS HENRIQUE, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 31/01/1997, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Roberto da Silva Henrique e de Maria Judivan Santos Henrique.

O pretendente: DENILSO ROCHA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, técnico 
de contabilidade, nascido em São Paulo - SP, aos 07/12/1973, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Oliveira Silva e de Maria Rocha Silva; 
A pretendente: TAYNARA MICHELLE DE MATOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
consultora de belezas, nascida em São Paulo - SP, aos 23/09/1995, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carla Cristina Matos.

O pretendente: JONAS CARLOS CUNHA, nacionalidade brasileiro, solteiro, repositor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 18/12/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Odair Carlos Oliveira Cunha e de Deisi de Mendonça Alves; A pre-
tendente: MARIA LIDIANE ARAUJO, nacionalidade brasileira, divorciado, cozinheira, 
nascida em Cruz - CE, aos 19/10/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Geraldo Teixeira de Araujo e de Maria Irene de Araujo.

O pretendente: JEFFERSON ESTEVES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 27/07/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Esteves da Silva Filho e de Josefa Claudenice da 
Silva; A pretendente: ROSICLEIDE DOS SANTOS SANTANA, nacionalidade brasileira, 
solteira, vendedora, nascida em Ituberá - BA, aos 18/05/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson de Souza Santana e de Olívia Rosa Jesus 
dos Santos.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ROBSON DOS SANTOS SANTIAGO, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido em Catolé Rocha, PB, no dia (13/07/1982), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino de Sousa Santiago Neto e de Rita Gomes 
dos Santos Santiago. A pretendente: ILZA COSTA DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Carapicuíba, SP, no dia (01/04/1987), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Silva dos Santos 
e de Maria Geralda da Costa Santos.

O pretendente: ROBERTO PACHECO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de padeiro, nascido em Itororó, BA, no dia (19/12/1984), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmundo Macedo de Souza e de Maria do Carmo Barboza 
Pacheco. A pretendente: LUCIANE FRANCISCA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia (16/01/1988), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Angelita Francisca da Silva.

O pretendente: WILLIANS FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão arquivista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (07/05/1981), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Elias da Silva e de Maria Ferreira da Silva. A pretendente: IARA DOS 
SANTOS BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (07/12/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Orlando Barbosa e de Maria Irací dos Santos Barbosa.

O pretendente: MAGNO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgio, 
nascido em Maceió, AL, no dia (02/05/1989), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Aguinélio Gomes dos Santos e de Maria Auxiliadora da Silva. 
A pretendente: ÁGATHA REIS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (27/06/1996), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilton Lima Pires de Souza e de Gracinha Maria dos Reis.

O pretendente: EDIEL CHAVES CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Una, BA, no dia (17/10/1979), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Rosalva Chaves Correia. A pretendente: MARIA LUCIA SANTOS SILVA, estado 
civil viúva, profi ssão despachante, nascida em Candido Sales, BA, no dia (21/01/1971), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Filadelfo Alves Santos e 
de Laurita Timoteo Santos.

O pretendente: LUCAS GOMES SUBRIM, estado civil solteiro, profi ssão consultor de 
vendas, nascido nesta Capital, SP, no dia (11/05/1994), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dorivaldo Guerra Subrim e de Rozimeire Gomes Subrim. 
A pretendente: LIDIANE DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão analista 
fi nanceira, nascida em Osasco, SP, no dia (06/02/1989), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adernoel dos Santos Oliveira e de Jucelaine Gomes 
da Silva.

O pretendente: GERALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Aricanduva, MG, no dia (05/03/1940), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carneiro dos Santos e de Maria Nazaré de 
Oliveira. A pretendente: ALDIVANIA CANDIDA DA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Recife, PE, no dia (22/04/1959), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Atalicio Joventino da Cunha e de Ivanilda Candida da Cunha.

O pretendente: FAGNER FERREIRA BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (29/08/1991), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Flavio da Silva Batista e de Roseni Ferreira Batista. A pretendente: 
THAÍS CAROLINE SOARES SILVA, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida 
em Natal, RN, no dia (23/09/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Francinaldo Bezerra da Silva e de Joana D'Arc Soares Silva.

O pretendente: MÁRCIO DIAS ASSUMPÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido nesta Capital, Guaianases, SP, no dia (13/08/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Cesar de Assumpção e de Samara Dias 
Assumpção. A pretendente: MARIA GISLAINE FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida nesta Capital, SP, no dia (23/06/1988), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Arnaldo da Silva e de Francisca 
Francineide Ferreira da Silva.

O pretendente: RENATO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico automotivo, nascido nesta Capital, Saúde, SP, no dia (22/08/1992), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Ferreira dos Santos e 
de Tereza Maria da Conceição dos Santos. A pretendente: CAROLINA APARECIDA 
GOES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Osasco, SP, no dia (07/07/1991), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gino Aparecido Goes e de 
Zilma Sumaqueiro Goes.

O pretendente: GILBERTO CANDIDO SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (12/06/1985), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Candido Silva e de Ana Celia do Rego Barros 
Santos. A pretendente: ANGELICA DA SILVA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida em Coronel Fabriciano, MG, no dia (22/02/1987), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Fortunato Pereira e de 
Aparecida Pereira da Silva.

O pretendente: ALVARO FRANCISCO SOBRINHO, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido nesta Capital, SP, no dia (29/12/1957), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Oliveira Francisco e de Ivone da Silva Fran-
cisco. A pretendente: ZILDA DA CONCEIÇÃO VIANA DOS SANTOS, estado civil 
viúva, profissão do lar, nascida em Itacatu, PE, no dia (06/05/1948), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Alves Viana e de Maria 
Rosa da Conceição.

O pretendente: CRISTIANO CARVALHO DE ANDRADE, estado civil solteiro, 
profissão estudante, nascido em Santa Luz, BA, no dia (22/11/1991), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Martiniano Dantas de Andrade e 
de Lucia Carvalho de Andrade. A pretendente: EDNANCI SILVA LIMA, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em Araci, BA, no dia (17/05/2000), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Ribeiro Lima e de 
Lucivam Macedo da Silva.

O pretendente: BRUNO CÉSAR DA SILVA MARANHO, estado civil solteiro, profi ssão 
projetista, nascido nesta Capital, SP, no dia (05/02/1986), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Carlos Maranho e de Marilene Marciana da Silva 
Maranho. A pretendente: FERNANDA BAIETTI SODRÉ DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, SP, no dia (13/08/1990), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isaias Sodre dos Santos e de Eliane 
Baietti Sodre dos Santos.

O pretendente: NELSON SEBASTIAO PINTO, estado civil divorciado, profi ssão micro 
empresário, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (07/07/1955), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Sebastião Pinto e de Vitalina Lopes Pereira 
Pinto. A pretendente: EDNA DA SILVA RAMALHO, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (20/11/1960), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmundo Ramalho e de 
Carolina da Silva Ramalho.

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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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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Companhia Brasileira de Fiação - CNPJ/MF nº 
61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Convocação - 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 11.04.18 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia 
Brasileira de Fiação a se reunirem em assembleia geral or-
dinária, no dia 11 de abril de 2018, às 09:00hs, na sede social 
na rua Cesário Alvim nº 498, bairro do Belém, cidade e Es-
tado de São Paulo, para discutir e deliberar sobre a seguin-
te ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e 
contas do exercício social findo em 31.12.17; 2.- fixação dos 
honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse so-
cial. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 01 de março de 2018. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Diretor Presidente.

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

de confi ança, ou 
ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0005665-98.2017. 8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jamile Silva Menezes, Rua Cenerino Branco de
Araujo, 121, Vila Campo Grande - CEP 04455-060,-SP, CPF 312.304.888-80, RG 291434836,
Brasileiro que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União
Social Camiliana. 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 úteis,
pague a quantia de 27.185,13 (em 01/02/2017), 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de maio de 2017.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013539-34.2017.8. 26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Adriana Cristina Paganini
Dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Marcia Regina Gomes Leal, Brasileiro, RG 2236181,
Rua Saioa, 239, aptº 185-B, Vila Firmiano Pinto, CEP 04124-120, São Paulo - SP que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumpri mento de Sentença, movida por União Social Camiliana.
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 úteis, pague a quantia
de R$7.469,19, 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. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de fevereiro de 2018.                                            (06 e 07)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1057170-19.2014.8. 26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Mayara Ferreira Dos Santos, RG: 27.585.185-0
e CPF: 343.136.348-27 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de
R$ 2.107,55 (em 01/12/2014), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado
entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. , Ficando
advertida de que Será nomeado curador especial em caso de revelia e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Ibiapaba Tecnologia Indústria e Comércio de Extrusoras Ltda-Me - Torna público que
requereu à SEMA a Licença de Operação para fabricação de máquinas e equipamentos
para a indústria do plástico, peças e acessórios, à Rua Lago de Pedra, 1023, Parque
São Miguel, Guarulhos-SP, através do processo administrativo nº 13599/2018.

A campanha é promovida pela Sociedade 
Internacional de Nefrologia (ISN) há 
13 anos, já a Sociedade Brasileira de 

Nefrologia é quem promove a conscientização 
para doenças renais por aqui.

No Brasil, os números de mortalidade do 
Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam 
que 11.115 mulheres morreram entre 2006 e 
2015 por conta de tumores renais, considerando 
o tumor de rim, da pelve renal e da glândula 
suprarrenal. Esses números têm se agravado a 
cada ano, pois em 2007 foram registradas 908 
mortes e em 2015, um total de 1.416.

A conscientização do dia 8 serve para, 
além de orientar a população para que se 
prontifi que a mudar hábitos alimentares e 
físicos, alertar forças públicas a manejarem a 
saúde em prol de diagnósticos e tratamentos 
rápidos e precisos. Para que isso se torne 
efetivo, diferentes especialidades médicas 
precisam estar alinhadas.

Segundo o médico patologista presidente 
da Sociedade Brasileira de Patologia (SBP), 
Dr. Clóvis Klock, todo o sistema de saúde 
pública segue descoordenado. “Não é difícil 
encontrar na fi la do SUS pessoas que dão 
voltas para parar no mesmo lugar, não há 
orientações e o processo nem sempre funcio-

na como uma engrenagem, algo que deveria 
funcionar”, opina o presidente.

De fato é possível reunir alguns números 
que demonstram essa falta de sincronização. 
No mesmo período de 10 anos, entre 2006 
e 2015, mais de 414 mil pessoas morreram 
de causas mal defi nidas, porém evitáveis, 
segundo o SUS. Para o médico patologista, 
esse é um refl exo da falta de infraestrutura 
dos órgãos públicos para o diagnóstico, mos-
trando quanta falta faz o não investimento 
em anatomopatologia, especialidade que 

também relata as condições pós-mortem.
“O Sistema não consegue lidar por conta 

própria com as análises anatomopatológicas, 
o que adiantaria o processo de tratamento, e 
não dialoga com laboratórios particulares, o 
reajuste da Tabela que determina o quanto 
o SUS paga para um médico patologista por 
procedimento segue desatualizada, isso gera 
diversos outros problemas”.

Os problemas em questão estão além da fi la 
para descobrir o que cada paciente tem, uma 
bola de neve surge nas fi las por tratamentos. 
Em dezembro de 2017, o Conselho Federal de 
Medicina (CFM) apontou que em 16 estados 
estudados mais de 900 mil pacientes estão 
em fi las de cirurgias eletivas, espera que pode 
demorar mais de 10 anos em alguns casos. 
Só em Minas Gerais há mais de 220 pessoas 
esperando por cirurgias no rim.

“Além de difi cultar o caminho da cura para 
alguns, o impasse e a demora fomentada 
pelo SUS lima a qualidade de vida desses 
pacientes. A regularização de diagnósticos 
pelas entidades públicas pode culminar em 
formas de encontrar outros métodos não 
invasivos de combate às doenças, desafogan-
do a grande fi la que dura até uma década”, 
fi naliza Klock (SBP).

Dia Mundial do Rim: a distância entre 
diagnóstico e tratamento no Brasil

Neste ano, o Dia Mundial do Rim será celebrado em 8 de março. Por ser na mesma data que o Dia 
Internacional da Mulher, o tema de 2018 é “Saúde da Mulher – Cuide dos seus rins”
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