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BOLSAS
O Ibovespa: -0,05% Pontos: 
84.623,46 Máxima de +0,88% 
: 85.411 pontos Mínima de 
-0,54% : 84.210 pontos Volu-
me: 8,45 bilhões Variação em 
2018: 10,76% Variação no mês: 
-0,87% Dow Jones: +1,65% Pon-
tos: 24.033,36 Nasdaq: +1,04% 
Pontos: 6.941,28 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3384 Venda: R$ 3,3389 
Variação: +0,72% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,41 Venda: R$ 3,51 
Variação: +0,77% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3133 Venda: R$ 
3,3139 Variação: +0,11% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,3000 
Venda: R$ 3,4830 Variação: 
+0,87% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,39% ao 
ano. - Capital de giro, 9,44% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.337,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,71% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 142,680 
Variação: +1,19%.

Cotação: R$ 3,3460 Variação: 
+0,84% - Euro (17h31)  Compra: 
US$ 1,2271 Venda: US$ 1,2271   
Variação: -0,25% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0940 Venda: R$ 
4,0960 Variação: +0,47% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0470 Ven-
da: R$ 4,2700 Variação: +0,54%.

Futuro: -0,1% Pontos: 84.905 
Máxima (pontos): 85.690 Míni-
ma (pontos): 84.395. Global 40 
Cotação: 843,846 centavos de 
dólar Variação: +1,29%.

“É fácil se livrar das 
responsabilidades. 
Difícil é escapar 
das consequências 
por ter se livrado 
delas”.
Graciliano Ramos (1892/1953)
Escritor brasileiro

de fazer e de levar a segurança 
aos cariocas” (ABr).

O ministro extraordiná-
rio da Segurança Pú-
blica, Raul Jungmann, 

disse que o Brasil e o Rio de 
Janeiro precisam discutir a 
segurança para encontrar 
saída no combate à violência 
que hoje, em grande medida, 
“causa medo, desassossego 
e gera intranquilidade” nos 
brasileiros e cariocas. Para 
o ministro, este é um tema 
que tem impacto para as 
eleições de 2018. O ministro 
se mostrou mais uma vez pre-
ocupado com a infl uência do 
crime organizado na escolha 
dos eleitos.

Quem controla território 
controla voto, diz Jungmann 
sobre criminalidade no Rio

“Preocupa muito porque o 
Rio tem, aproximadamente, 
800 comunidades que vivem 
sob o controle do crime orga-
nizado, do tráfi co de drogas ou 
das milícias. Isso representa 
que, quem tem o controle do 
território, tem o controle do 
voto, e se tem o controle do 
voto, pode eleger inclusive os 
seus representantes e seus 
aliados”, disse o ministro. Ele 
foi ao Rio para participar ontem 
(3), na sede do jornal O Globo, 
de um debate sobre segurança.

Segundo Jungmann, é neces-
sário cortar este fl uxo entre o 
controle do território, as milí-

cias, o tráfi co e as drogas. “Isso 
afeta a representação popular 
e afeta, inclusive, o funciona-
mento dos próprios órgãos de 
segurança, porque eles fi cam, 
de certa forma, mais vulnerá-
veis à ação, inclusive, daqueles 
que estão dentro do aparelho 
dos órgãos públicos”, apontou.

O Rio de Janeiro passa por uma 
transição no âmbito da interven-
ção federal na segurança. “É um 
momento de transição entre o 
que tínhamos anteriormente, 
que era de fato algo que não 
trazia a percepção nem a segu-
rança aos cariocas, e um futuro 
melhor em termos de segurança 

Segundo Jungmann, é necessário cortar este fl uxo entre o controle do território,

as milícias, o tráfi co e as drogas.

e de redução da violência. Esse 
é um momento de transição”, 

afi rmou. Segundo ele, está “se 
implantando uma nova maneira 

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, que se fi liou 
ontem (3) ao MDB, informou 
que deverá permanecer no 
cargo até sexta-feira (6) e que 
o nome de seu sucessor está 
prestes a ser defi nido. Sobre a 
possibilidade de se candidatar 
à Presidência da República nas 
eleições deste ano, Meirelles 
disse que isso ainda está sendo 
discutido. “Tenho o projeto 
de candidatura e, entrando 
no partido, vamos discutir os 
próximos passos e qual a me-
lhor composição partidária, de 
forma a evitar que o Brasil tenha 
políticas populistas, oportunis-
tas, que levaram o país à pior 
recessão da história”.

A cerimônia de fi liação ocor-
reu na sede do partido, em Bra-
sília e contou com a presença do 
presidente Temer e do ministro 
da Secretaria-Geral, Moreira 
Franco. Meirelles ressaltou a im-
portância de programas sociais 
como o Bolsa Família e o Bolsa 
Escola, enfatizando que hoje o 
governo “inova na gestão” de 
tais iniciativas. Também disse 
que a crise econômica brasileira 
é fruto, não de questões exter-
nas, mas de “erros econômicos 
praticados no Brasil”.

“É com essa agenda que 
o MDB e eu temos um com-
promisso: emprego, renda e 

É preciso evitar “políticas 

populistas, oportunistas, que 

levaram o país à pior recessão 

da história”, disse Meirelles.

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, chamou 
ontem (3) de “exagero”, capaz 
de “aniquilar o sistema de Jus-
tiça”, o entendimento segundo 
o qual o cumprimento da pena 
de um condenado criminal só 
poderia ocorrer após esgotados 
os recursos em tribunais su-
periores, como o STJ e o STF. 
Durante fala na abertura da 
reunião do Conselho Superior 
do MP, Raquel reconheceu a 
importância do princípio de 
presunção de inocência, se-
gundo o qual uma pessoa só 
é considerada culpada após o 
chamado trânsito em julgado, 
quando não cabem mais re-
cursos em nenhuma instância.

“No entanto, apenas no Bra-
sil, o Judiciário vinha enten-
dendo que só pode executar 
uma sentença após quatro ins-
tâncias judiciais confi rmarem a 
condenação. Este exagero ani-
quila o sistema de Justiça exata-
mente porque uma Justiça que 

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.

O governador Geraldo Alck-
min inaugurou ontem (3) a obra 
da Sabesp que aumenta a oferta 
de água potável de qualidade 
para os 22 milhões de mora-
dores da Região Metropolitana 
de São Paulo. Com um inves-
timento de R$ 2,21 bilhões, o 
Sistema São Lourenço passa 
a fornecer até 6.400 litros de 
água potável por segundo. Ele 
se torna assim o nono sistema 
de abastecimento da Grande 
São Paulo e o quarto mais 
importante em capacidade de 
fornecimento de água, depois 
do Cantareira, Guarapiranga e 
Alto Tietê.

O São Lourenço traz água 
nova para a Região Metropo-
litana. A captação ocorre na 
represa Cachoeira do França, 
em Ibiúna. A vazão retirada 
passa por 49 km de tubulações 
de aço-carbono, que chegam a 
2,10 metros de diâmetro, até 
a nova estação de tratamento, 
em Vargem Grande Paulista. 
Para alcançar a estação, a água 
tem que subir 330 metros de 
altitude, “escalando” a Serra 
de Paranapiacaba. Para isso, 
foram instaladas cinco bombas 
na captação, com uma potên-
cia total de 40 mil cavalos – o 
equivalente a 40 motores de um 
carro de Fórmula 1 em potência 
máxima.

Alckmin concede entrevista 

durante inauguração do 

Sistema São Lourenço.
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São Paulo - Em entrevista 
ao Jornal Eldorado na ma-
nhã desta terça-feira, 3, o 
procurador Deltan Dallagnol 
afi rmou que o julgamento do 
habeas corpus preventivo do 
ex-presidente Lula não diz 
respeito somente ao petista, 
mas a todo ‘poderoso que 
praticou crimes graves’.

“As pessoas não estão per-
cebendo que não é só o caso 
Lula. É o caso Lula. É o caso 
Renan, o caso Aécio, se eles 
perderem o foro, é o caso 
do Eduardo Cunha, que está 
preso em primeiro instância. 
É o caso de todo poderoso 
que praticou crimes graves”, 
disse. 

O procurador ainda afi rma 
que a medida não diz respeito 
só aos crimes de corrupção, 
mas também outros casos, 
como homicídios. Caso o STF 
decida por impedir que Lula 
seja preso em segunda instân-
cia, a Lava Jato pode sofrer o 

Procurador Deltan Dallagnol.
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Parto Normal
A  ANS quer aumentar a parti-

cipação das operadoras de planos 
de saúde na promoção de partos 
normais. A ideia é que, além de 
incluir mais maternidades no 
projeto, as operadoras também 
tenham ações para toda a rede de 
conveniadas. O número de partos 
nos quais a cesárea seria o método 
mais indicado é de cerca de 15%. 
No entanto, esse percentual chega 
a 85% na rede de saúde privada.

Arquivo/ABr

Dallagnol: As pessoas ‘não estão 
percebendo’ que não é só o caso Lula

Sobre as apostas para o 
julgamento do STF hoje (4), 
Dallagnol afi rmou que, embora 
o resultado seja imprevisível, 
a grande esperança é uma 
mudança no voto da ministra 
Rosa Weber. “Na sabatina de 
quando entrou para o Supre-
mo, ela tinha sinalizado, claro 
que de modo não profundo, 
que era a favor da prisão após a 
segunda instância. Depois, ela 
mudou de posição. A gente tem 
esperança que ela possa voltar 
à posição original”, declarou.

O procurador também cri-
ticou a postura do ministro 
Gilmar Mendes que, segundo 
ele, “em 2016, fez uma defesa 
muito forte a favor da prisão 
em segunda instância e, agora, 
a meu ver de modo inexplicá-
vel, ele mudou para o contrá-
rio”. Deltan Dallagnol defende 
que a mudança em dois anos 
desgasta a credibilidade do 
Supremo e coloca em questão 
a sua imparcialidade (AE).

‘perigo de catástrofe’. “Nós 
estaremos fazendo teatro. 
As pessoas serão condena-
das, mas as penas não serão 
executadas”. Para ele, com o 
impedimento da prisão após 
a condenação em segunda 
instância, o cumprimento da 
pena irá demorar mais tempo, 
o que pode gerar prescrição 
dos crimes e, por consequên-
cia, impunidade.

Raquel Dodge: “uma Justiça que 
tarda é uma Justiça que falha” 

provisório de pena após conde-
nação em segunda instância. A 
questão gerou um impasse no 
STF. Desde fevereiro de 2016, 
o entendimento prevalecente 
na Corte, estabelecido no jul-
gamento de um habeas corpus 
que posteriormente obteve o 
status de repercussão geral, é 
no sentido de que a execução 
de pena pode ser iniciada antes 
do trânsito em julgado, logo que 
sejam encerrados os recursos 
em segunda instância.

Diversos ministros, entretan-
to, querem que o assunto volte 
a ser discutido em duas ações 
declaratórias de constituciona-
lidade relatadas pelo ministro 
Marco Aurélio Mello e prontas 
para julgamento em plenário, 
uma delas protocolada pela 
OAB. Ao menos dois ministros, 
Gilmar Mendes e Dias Toffoli, 
mudaram seu entendimento 
desde o julgamento do habeas 
corpus que permitiu a prisão 
após segunda instância.

tarda é uma Justiça que falha. 
Também instilava desconfi ança 
na decisão do juiz, sobretudo 
o juiz de primeira instância”, 
disse a procuradora. Raquel fez 
as declarações na véspera do 
julgamento do habeas corpus 
preventivo do ex-presidente 
Lula no plenário do STF.

A questão de fundo a ser 
discutida pelo Supremo será a 
possibilidade do cumprimento 

Meirelles fi lia-se ao MDB 
e candidatura é possível

oportunidade. Só teremos um 
país justo quando o fi lho de 
um operário tiver as mesmas 
oportundiades que o fi lho de 
um médico – isso não é uma 
bandeira da esquerda ou da 
direita. Igualdade de oportuni-
dades é uma luta da civilização”, 
afi rmou Meirelles, ao destacar 
a importância da economia 
para o crescimento brasileiro: 
“Voltamos ao caminho do cres-
cimento. Esse legado não pode 
ser perdido, nem esquecido: é 
preciso perserverar, é preciso 
ter coragem e insistir nas me-
didas e decisões certas” (ABr).

Sistema garante água para 
22 milhões de pessoas

A água percorre mais 32 km 
de adutoras até as torneiras dos 
moradores de Barueri, Carapi-
cuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, 
Osasco, Santana de Parnaíba, 
Vargem Grande Paulista. Hoje, 
essas cidades são atendidas 
pelos sistemas Cantareira, Alto 
Cotia ou Baixo Cotia. Com a 
água do São Lourenço, a vazão 
desses três outros sistemas 
será “poupada” no atendimento 
a essas cidades. Sobra, portan-
to, mais água neles para ser 
armazenada nas represas ou 
para abastecer o restante da 
Grande São Paulo, inclusive a 
capital (AI/Sabesp).

O Congresso Nacional der-
rubou ontem (3) o veto do 
presidente Temer ao projeto 
que institui o refi nanciamento 
dos débitos de micro e peque-
nos empresários, o chamado 
Refi s das Micro e Pequenas 
Empresas. Os parlamentares 
mantiveram a legislação apro-
vada no fi m do ano passado 
por 346 votos favoráveis e um 
contrário na Câmara, e 53 votos 
no Senado.

Agora os empresários po-
derão alongar as dívidas que 
possuem com a Receita. Apesar 
de ter vetado integralmente o 
projeto Temer já havia se ma-
nifestado, há algumas semanas, 
favoravelmente à derrubada do 
próprio veto, posição que foi 
confi rmada em plenário pelo 
líder do governo, deputado 
André Moura (PSC-SE). Após 
conceder entrevistas adiantan-
do que trabalharia em nome 
da “convicção” dos deputados 
e senadores em derrubarem o 
veto, o presidente do Congres-
so, Eunício Oliveira, abriu a ses-
são confi rmando a promessa. 

A nova lei cria o Refi s das 
Micro e Pequenas Empresas, 
programa que concede descon-
tos de juros, multas e encargos 
com o objetivo de facilitar 

Congresso mantém 
refi nanciamento de 

dívidas de microempresas

e parcelar o pagamento dos 
débitos de micro e pequenos 
empresários, desde que 5% 
do valor total sejam pagos em 
espécie, sem desconto, em até 
cinco parcelas mensais.

O restante da dívida poderá 
ser pago em até 15 anos. A ade-
são inclui débitos vencidos até 
novembro de 2017. O projeto 
prevê a possibilidade de adesão 
dos empresários ao programa 
até três meses após entrada da 
lei em vigor (ABr).

Congresso derrubou veto e 

manteve o refi nanciamento de 

dívidas de microempresas.
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Insatisfação no 
trabalho. O que fazer? 

As incertezas 

econômicas afetam 

diretamente o mercado 

de trabalho, e as 

consequências podem 

ser drásticas

Para manterem-se ativas, 
as empresas adotam 
planos de contingência 

e, na maioria das companhias, 
o corte de efetivo é inevitável. 
Segundo dados do IBGE, em 
fevereiro de 2018, atingimos 
o maior nível de desemprego 
desde 2012. Embora o papel 
das empresas mereça uma 
análise detalhada, gostaria de 
abordar os grandes refl exos 
deste momento para quem 
deveria ser protagonista no 
mercado, mesmo que muitas 
vezes seja tratado como coad-
juvante: o empregado.

Há quem critique as estra-
tégias das organizações, que 
demitem profi ssionais com 12 
anos de casa, e que custam R$ 
10 mil no orçamento da orga-
nização, para contratar outro 
profi ssional pela metade deste 
valor ou, às vezes, nem contra-
tar. O ponto é que os profi ssio-
nais precisam estar preparados 
para transformações. 

A frustração e os traumas 
vêm, principalmente, quando 
processamos as mudanças 
de maneira negativa, quando 
deveríamos ter uma visão mais 
holística e entendermos as cau-
sas das angústias. Levo como 
lição meus oito anos de carreira 
dedicados a Odebrecht.

Além do preparo, manter-se 
atualizado e curioso perante o 
mercado e os concorrentes é 
fundamental, soma-se a isto 
a necessidade de trabalhar 
as suas cargas emocionais. O 
seu currículo tem que estar no 
mercado. É fundamental par-
ticipar de processos seletivos 
e ser visto. Já me dizia uma 
professora que os profi ssionais 
precisam estar preparados 
para tudo. Esta iniciativa é 
um exercício, mas, mais do 
que isso, um alento. Uma 
confi rmação de que as (novas) 
oportunidades estão aí.

Em paralelo, temos também 

os profi ssionais inseridos nas 
empresas que estão desmo-
tivados. Querem mudar de 
setor ou, muitas vezes, até de 
profi ssão. Nesses casos, a au-
toavaliação é o primeiro passo 
para entender o real estímulo 
para esta insatisfação. É im-
portante reconhecer o valor 
do seu trabalho, para se sentir 
mais estimulado. Valorizar o 
aprendizado. Todo o trabalho, 
por mais duro e difícil, deve 
trazer algum proveito e cedo ou 
tarde as oportunidades dentro 
ou fora da empresa vão surgir.

Estudos de RH mostram que 
a principal razão para funcio-
nários saírem das empresas 
não é a promessa de um salário 
maior em outra companhia, 
mas sim, as difi culdades de 
trabalhar com seus atuais 
gestores. Em muitas situações, 
a relação empregado/líder não 
vai bem, porém, o profi ssional 
acha mais fácil desligar-se da 
empresa alegando ter recebido 
uma oportunidade melhor em 
outro lugar. 

Deixo a refl exão: Precisa 
chegar a esse extremo? Será 
que, para melhorar a convi-
vência com o gestor, um mo-
vimento lateral não basta? E o 
que pode ser feito agora para 
melhorar o seu futuro?

A grande dica é chegar 
ao verdadeiro causador da 
desmotivação na carreira. 
Na primeira sessão dos meus 
clientes faço a chamada “Roda 
da Vida” – uma técnica de 
avaliação pessoal separada em 
setores que são essenciais para 
encontrarmos um equilíbrio 
pessoal. Ao fi nal do exercício, 
é bastante comum diagnosti-
carmos que o problema está 
em outra área da vida que não 
a carreira, como fi nanças, no 
relacionamento, com a saúde 
ou então até com o seu lado 
emocional e espiritual, enfi m. 

A boa notícia é que o pro-
cesso de coaching serve para 
todos os campos de sua vida e 
que você pode sempre refl etir, 
resignifi car e ser um criador 
de soluções.

(*) - Empresário, é coach de vida e 
carreira e autor do livro ‘Abismo – 
Quando o Fim se torna recomeço’.

Léo Alves (*)
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Em 2013, quando levan-
tamento semelhante foi 
feito, o percentual era de 

15%. No nível fundamental, o per-
centual passou de 18% para 27%. 
O percentual dos que consideram 
o ensino médio como ótimo ou 
bom caiu de 48% para 31% e no 
ensino fundamental o percentual 
passou de 50% para 34%.

Segundo a pesquisa, 12% dos 
brasileiros acreditam que o alu-
no do ensino médio das escolas 
públicas está bem preparado 
para se inserir no mercado pro-
fi ssional e 23% dizem que está 
despreparado. A pesquisa Re-
tratos da Sociedade Brasileira 
- Educação Básica foi realizada 
pelo Ibope Inteligência e ouviu 
2 mil pessoas entre 15 e 20 de 
setembro do ano passado em 
126 municípios.

De acordo com os dados, 
aumentou de 61% para 74% o 
percentual dos que concordam 

Percentual dos que consideram o ensino médio como ótimo ou 

bom caiu de 48% para 31%.

A morte de João Paulo II, 
um dos papas mais populares 
da história recente da Igreja 
Católica, completou 13 anos na 
última segunda-feira (2). Hoje 
santo, o polonês Karol Wojtyla 
sentou no Trono de Pedro entre 
outubro de 1978 e abril de 2005, 
em um pontifi cado que durou 
26 anos e meio, o terceiro maior 
da história.

João Paulo II era uma fi gura 
carismática, mas conservadora 

Karol Wojtyla teve o terceiro 

maior pontifi cado da história.

COI: 7 países 
disputarão 
candidatura
dos Jogos

O Comitê Olímpico Interna-
cional (COI) anunciou ontem 
(3) sete países como pré-
-candidatos para sediar os 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
de Inverno de 2026. Os países 
que expressaram interesse em 
realizar a competição esportiva 
foram: Canadá, Áustria, Suécia, 
Suíça, Turquia, Japão e a Itália.

Cada nação precisou escolher 
uma cidade para sediar o even-
to, são elas: Calgary (Canadá), 
Graz (Áustria), Estocolmo (Su-
écia), Sion (Suíça), Erzurum 
(Turquia), Sapporo (Japão), e 
por fi m, uma candidatura con-
junta entre as cidades italianas 
de Cortina d’Ampezzo, Turim 
e Milão.

Algumas das cidades candi-
datas já receberam o torneio 
anteriormente, como Calgary 
em 1958, Sapporo em 1972, 
Turim em 1976 e Cortina 
d’Ampezzo, que recebeu os 
Jogos de Inverno em 1956. Após 
o anúncio, as cidades deverão 
esperar até outubro, quando o 
COI irá convidar uma quanti-
dade - ainda não defi nida - de 
localidades para iniciar a fase 
de candidatura (ANSA).

O CEO e cofundador do 
Facebook, Mark Zuckerberg, 
afi rmou que a sua rede social 
poderá demorar “alguns anos” 
para resolver os problemas do 
escândalo de vazamento de 
dados de milhões de usuários 
da rede. “Acho que vamos ca-
var através deste buraco, mas 
levará alguns anos. Quem me 
dera pudesse resolver todos 
estes problemas em três ou 
seis meses, mas acho que a 
realidade é que as respostas 
para algumas destas pergun-
tas vão demorar um período 
mais longo”, afi rmou Zucker-
berg ao site de notícias “Vox”.

Na entrevista, Zuckerberg 
afi rmou o desejo de implantar 
novas ferramentas de priva-
cidade ainda nas próximas 
semanas para o usuário geren-
ciar e acessar mais facilmente 
seus dados pessoais na rede 
social. Além disso, para au-
mentar a segurança dos usuá-
rio, Zuckerberg pretende criar 
uma estrutura para decidir o 
que pode ser ou não publicado 
na plataforma.

Rede social de Zuckerberg está envolvida em um escândalo de 

vazamento de dados.
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O Plenário do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) impediu que postos de dois cartórios, vagos 
pela saída dos titulares, fossem assumidos por pa-
rentes dos antigos responsáveis. No primeiro caso, 
os conselheiros reforçaram a decisão do TJ-PR 
de não permitir que um cartório do Paraná fosse 
assumido pelo marido da antiga ofi cial do Registro 
de Imóveis da Comarca de Barbosa Ferraz. 

No outro caso, o CNJ negou provimento a um 
recurso da fi lha da antiga responsável pelo cartório 
de notas e registros da Comarca de Nova Santa 
Rita, no Rio Grande do Sul, que queria assumir o 
cargo independentemente do parentesco entre as 
duas. Por se tratar de um serviço público que é de-
legado a pessoas aprovadas em concurso público, 

os conselheiros aplicaram nos dois julgamentos 
os princípios constitucionais da impessoalidade 
e da moralidade na administração pública. 

A relatora, conselheira Iracema do Vale, lembrou 
que a Súmula Vinculante n. 13 considera viola-
ção da Constituição um agente público nomear 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral (irmãos, tios, primos) ou por afi nidade 
(sogros, cunhados, etc.), até o terceiro grau, para 
cargos de “direção, chefi a ou assessoramento, para 
o exercício de cargo em comissão ou de confi ança 
ou, ainda, de função gratifi cada na administração 
pública direta e indireta em qualquer dos poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios” (Ag.CNJ). 

Piora a percepção do brasileiro 
sobre a qualidade do ensino

Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), realizada em parceria com o movimento 
Todos Pela Educação, aponta que 26% dos entrevistados consideram o ensino no nível médio do país 
como ruim ou péssimo

Entre 10 fatores avaliados, em 
uma escala de 0 a 10, as notas 
médias variam de 3,7 a 6,3.

A segurança nas escolas 
obteve a pior média na ava-
liação da população sobre as 
condições gerais das escolas 
públicas (3,7). Entre as prin-
cipais ações para melhorar o 
desempenho dos alunos do 
ensino básico público foram 
apontadas as seguintes: equipar 
melhor as escolas, ações para 
estimular a participação dos 
pais na cobrança por uma boa 
escola, ações para aumentar a 
segurança nas escolas e para 
melhorar o sistema de ensino.

Também foram citadas a 
necessidade de aumentar o 
salário dos professores e elevar 
o número de docentes, além de 
ações para melhorar a formação 
docente. O MEC informou que 
não costuma se posicionar sobre 
estudo que não seja ofi cial (ABr).

totalmente que um ensino de 
baixa qualidade é prejudicial 
para o desenvolvimento do país. 
A pesquisa aponta também que 
81% das pessoas concordam 
que o problema da educação 

no país podem ser atribuídos à 
má utilização das verbas desti-
nadas ao setor. Os entrevistados 
deram notas para as condições 
gerais das escolas públicas de 
ensino fundamental e médio. 

Zuckerberg diz que ‘levará 
anos’ para consertar Facebook

“Pode-se imaginar algum tipo 
de estrutura, quase como uma 
Suprema Corte, composta de 
pessoas independentes que não 
trabalham para o Facebook e 
que fazem o julgamento fi nal 
sobre o que deve ser discurso 
aceitável numa comunidade 
que refl ete as normas sociais 
e valores das pessoas”, disse o 
CEO do Facebook.

O Facebook enfrenta um 
escândalo de vazamento de 
dados de mais de 50 milhões 
de usuários usados pela 
empresa de análise britânica 
Cambridge Analytica, que foi 
contratada para interferir nos 
resultados das eleições presi-
denciais dos Estados Unidos 
de 2016 e também do Brexit 
(ANSA).

Morte de João Paulo II, o papa 
carismático, completou 13 anos

em termos morais, e faleceu 
aos 84 anos, após uma longa 
batalha contra o mal de Parkin-
son. Entre as marcas de seu 
pontifi cado estão a campanha 
contra a Guerra Fria, o pedido 
de desculpas pelos crimes da 
Inquisição e a defesa das li-
berdades civis. Por outro lado, 
manteve a linha dura contra o 
aborto, os métodos contracep-
tivos, a reprodução assistida e 
os gays (ANSA).

CNJ barra nepotismo na sucessão 
de cartórios

Número de ocupados 
cresce entre menos 
escolarizados

O recuo da taxa de desocupação 
é maior entre trabalhadores com 
ensino fundamental e médio, jovens 
e mulheres, concluiu o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
na seção Mercado de Trabalho da 
Carta de Conjuntura, publicada 
ontem (3). Apesar do aumento 
registrado no início do ano, devido 
à sazonalidade do período, a taxa de 
desocupação vem caindo na compa-
ração interanual "de forma consis-
tente e atinge todos os segmentos 
da população", sendo mais intenso 
nesse grupo de trabalhadores.

“Embora ainda se encontre em 
níveis muito abaixo dos observados 
no período pré-crise, o contingente 
de trabalhadores ocupados vem 
crescendo, na comparação intera-
nual, desde o trimestre encerrado 
em julho de 2017, de tal modo que, 
em fevereiro de 2018, a taxa de 
expansão interanual apontada foi 
de 2%”, diz o Ipea.

Entre os trabalhadores com en-
sino médio incompleto, a taxa de 
desocupação caiu de 24,2% para 
20,4% entre primeiro e o último 
trimestre de 2017. Na mesma base 
de comparação, o desemprego entre 
os jovens de 18 a 24 anos recuou 
de 28,8% para 25,3%. No caso das 
mulheres, a desocupação passou de 
15,8% para 13,2%. A mesma taxa 
para os homens recuou menos, ao 
passar de 12,2% para 10,5% (ABr).

O Ministério do Turismo 
lançou ontem (3) o Programa 
de Desenvolvimento e Estru-
turação do Turismo (Prodetur 
+ Turismo), que vai destinar 
R$ 5 bilhões para projetos no 
setor. Com o programa, esta-
dos e municípios terão acesso 
a linhas de fi nanciamento com 
prazos e juros diferenciados em 
instituições parceiras, como o 
Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), o Banco 
de Desenvolvimento da Amé-
rica Latina (CAF) e o BNDES.

Para acessar o recurso, os 
interessados têm de integrar o 
Mapa do Turismo Brasileiro, um 
sistema que já conta com 3.285 
cidades e 328 regiões turísticas. 
As propostas para obtenção de 
fi nanciamento deverão contem-
plar, principalmente, projetos 
na área de infraestrutura turísti-
ca, saneamento básico, gestão e 
avaliação ambiental, transporte 
e mobilidade urbana. As diretri-
zes estratégicas do programa 
priorizam também ações de 
qualifi cação, promoção, apoio 
à comercialização, pesquisa e 
inovação, empreendedorismo 
e parcerias público-privadas.

Os projetos e ações aptos a se-
rem benefi ciados pelo Prodetur 
+ Turismo serão identifi cados 
com o Selo + Turismo, indicativo 
de alinhamento da proposta 

Governo disponibiliza 
R$ 5 bi para projetos 
no setor de turismo

com a Política Nacional de 
Turismo, com o Plano Nacional 
de Turismo 2018-2022 e com 
as diretrizes do programa. O 
selo será anexado à proposta 
analisada e validada pelo mi-
nistério, juntamente com uma 
declaração de prioridade para 
a obtenção de fi nanciamentos.

As propostas que obtiverem 
o Selo + Turismo poderão 
também ser apoiadas fi nancei-
ramente com recursos próprios 
do Ministério do Turismo. Já os 
entes federativos que tiverem 
proposta contempladas com 
financiamento nacional ou 
internacional poderão pedir 
apoio técnico à pasta para a 
implementação dos projetos 
(ABr).
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O RH na era da tecnologia: 
como se atualizar

para não perder espaço

A tecnologia está cada 

vez mais presente no dia 

a dia das pessoas 

O acesso à internet pelo 
celular democratizou 
o mundo digital, dei-

xando diversos tipos de infor-
mação na palma da mão e isso 
tem impactado tanto a vida 
pessoal quanto profissional 
dos brasileiros. De acordo 
com a pesquisa  divulgada pelo 
IBGE, em dezembro de 2016, 
o uso do telefone celular se 
consolidou como o principal 
meio de acesso à internet no 
Brasil, chegando a 92% dos 
lares brasileiros.

Uma vez que sete em cada 
dez brasileiros possuem um 
dispositivo mobile, podemos 
concluir que o ambiente or-
ganizacional foi signifi cativa-
mente afetado por essa nova 
realidade, fato que não pode 
mais ser ignorado pela área de 
Recursos Humanos. Enquanto 
o RH tradicional ainda está 
fundamentado em ciclos anu-
ais, comunicação impessoal 
e unilateral, o colaborador 
vivencia na sua vida privada 
experiências estimulantes e 
atrativas, customizadas a partir 
de seus próprios interesses e 
históricos de buscas. 

A comparação é inevitável! 
As novas tecnologias estão 
permeando rapidamente os 
processos internos da compa-
nhia e mudando nossa forma 
de recrutar, treinar, comunicar, 
engajar e motivar os colabora-
dores nas organizações. Essa 
nova vida digital está forçando 
os profi ssionais a repensarem 
a forma de interagir e de pro-
piciar experiências aos seus 
colaboradores.

Com a crescente melhora 
da experiência virtual, os co-
laboradores estão esperando 
uma experiência de trabalho 
tão atrativa e engajadora 
quanto em outros segmentos. 

É quase um caminho inevitável 
para RH experimentar novas 
tecnologias que propiciem 
feedback em tempo real, apps 
que facilitem e popularizem 
seus programas, meios de 
comunicação mais modernos, 
instantâneos e produtivos, 
ferramentas que facilitem e 
melhorem a experiência dos 
colaboradores.

Diante de todo este cenário, 
fi ca evidente que analisar as 
informações da sua força de 
trabalho passa a ser um ator 
crítico de sucesso no mundo 
digital. Para isso, as compa-
nhias hoje em dia têm à sua 
disposição soluções de Big 
Data Analytics para coletar 
dados de forma estruturada, 
afi m de analisá-los de manei-
ra preditiva, infl uenciando a 
tomada de decisão de forma 
consciente e segura. 

Sabendo utilizar ferramentas 
de análises, a rotina corporati-
va tende a mudar e é importan-
te que mude! Com a exigência 
de tomadas de decisões rápi-
das às questões que surgem 
diariamente nas companhias, 
estes dados - se olhados de 
maneira efetiva - podem em-
basar as decisões e possibilitar 
que ações sejam realizadas de 
maneira estratégica.

Os setores de RH das compa-
nhias precisam tomar decisões 
que impactam diversas ações 
internas. Por isso, ter nas mãos 
a segurança de tomadas de de-
cisões mais assertivas e menos 
intuitivas é um importante ga-
nho e que precisamos colocar 
em prática. Nos últimos anos, 
pudemos ver como o varejo, as 
vendas, os serviços, a educação 
e o transporte foram transfor-
mados pela tecnologia e pela 
digitalização da experiência 
do cliente. 

Agora é a vez dos departa-
mentos de Recursos Humanos.

 
(*) - É vice-presidente de Recursos 

Humanos da ADP.

Mariane Guerra (*)

A - Incentivo ao Voluntariado 
No próximo dia 15, no Parque do Ibirapuera, acontece a terceira edição 
do 'Dia das Boas Ações no Brasil'. Entre 11h e 20h, o público terá acesso 
a diversas atrações culturais, como espetáculos para crianças de teatro e 
circo, apresentações de dança com o Gumboot Dance Brasil e Maracatu 
com a Cia. Caracaxá, e um show especial de Chico César. Além disso, 
uma feira de ONGs reunirá mais de 30 organizações neste movimento 
global de voluntariado realizado em mais de 90 países para incentivar 
o voluntariado o ano todo. A iniciativa é realizada pelo Atados, plata-
forma que conecta pessoas e organizações, facilitando o engajamento 
nas mais diversas possibilidades de voluntariado, e pela Muda Cultural. 
Informações: (www.diadasboasacoes.com.br).

B - Cachaças Sem Mistérios
A Confraria Paulista da Cachaça promove um evento com o objetivo 
de disseminar a cultura cachaceira. A cidade será palco do workshop 
“Cachaças Sem Mistérios”, que reunirá especialistas na bebida mais 
brasileira de todas. O evento acontece das 19h às 22h, no próximo dia 
10 (terça-feira), na Rua Martinico Prado, 26, Vila Buarque. Os temas 
foram pensados de forma que os participantes tenham uma visão geral 
do que é a Cachaça, englobando desde a história, as formas de produção, 
o uso de madeiras, o mercado, a degustação até a preparação de drinks. 
Para participar, basta mandar um e-mail para confraria@paulistas.net, 
demonstrando o interesse. A taxa de inscrição é de R$130,00. 

C - Parceria Estratégica 
O escritório Küster Machado Advogados Associados e a a Hamilton 
Fonseca Capital Humano e M&A, especializada em Seleção de Execu-
tivos e Fusões & Aquisições, fi rmaram uma parceria de negócio visando 
a representação mútua dos serviços, bem como, incentivar a atração 
de investimentos para o mercado brasileiro. As duas empresas querem 
atrair investidores da Europa, Ásia e América Latina interessados no 
desenvolvimento de projetos no Brasil com vistas à estruturação de 
negócios nos segmentos de agronegócio, infraestrutura e tecnologia. 
Essa parceria estratégica une a competência e expertise de cada uma 
das organizações, além do compartilhamento de informações. Saiba mais 
em (www.kustermachado.com.br) e/ou (www.hamiltonfonseca.com.br).

D - Área Agrícola
Quer iniciar a sua carreira em um Programa de Estágio onde você terá a 
oportunidade de participar de todas as etapas do desenvolvimento de soluções 
para a área agrícola e ainda vivenciar o dia a dia de uma grande empresa? 
Então não deixe de se inscrever no Programa de Estágio da BASF. As vagas 
são para trabalhar nas estações experimentais que fi cam nos municípios de 
Jaboticabal, Passo Fundo, Santo Antônio de Posse e Uberlândia. Os seleciona-
dos irão atuar nos laboratórios da empresa e no campo nas áreas de pesquisa 
e desenvolvimento. Os interessados em participar devem estar cursando o 
último ano de Agronomia ou Engenharia Agronômica. Também podem se 
candidatar para o Programa de Estágio da BASF estudantes a partir do se-
gundo ano de Biologia.  Inscrições pelo site: (www.ciadeestagios.com.br/basf).

E - Diversidade e Turismo
Entre os próximos dias 22 a 26, a Câmara LGBT (Câmara de Comércio e 
Turismo LGBT do Brasil) realiza a 2ª edição da Conferência Internacional da 
Diversidade e Turismo LGBT. O encontro reune empresários, presidentes 
de Câmaras LGBTs Internacionais, gestores públicos, autoridades, empre-
endedores e investidores do Brasil e de outros países, além da imprensa 
nacional e internacional. É destinada às empresas, entidades, poder público e 
pessoas que têm interesse em debater e pensar a diversidade em suas várias 
vertentes. Os conferencistas irão trocar experiências e juntos pensar novas 
práticas para que o respeito à diversidade seja uma constante. Também 
apresenta os cases de sucesso e práticas adotadas pelas empresas que têm 
um comprometimento com a extinção da LGBTfobia dentro das suas orga-
nizações. Inscrições e mais informações: (http://www.camaralgbt.com.br/). 

F - Compartilhamento de Bicicletas
A Yellow, empresa brasileira do setor de mobilidade, anuncia sua chegada 
ao mercado com o lançamento de um serviço de compartilhamento de 
bicicletas com sistema de redistribuição livre (dockless) pelo qual as 
bikes são liberadas por meio de um aplicativo de celular. Inovador, o 
modelo dispensa as estações obrigatórias de parada. Credenciada pela 
prefeitura, a Yellow vai introduzir, inicialmente, 20 mil bicicletas na cidade, 
entre julho e dezembro. O planejamento da empresa prevê a ampliação 
da frota, subsequentemente, para 100 mil bicicletas, com o objetivo de 
atender toda a cidade, incluindo a periferia, atuando como um modal 
complementar que se integra aos outros meios de transporte, facilitando 
o ir e vir das pessoas. Saiba mais em: (https://yellow.breezy.hr/).

G - Cuidados Paliativos
O que tem sido feito no Brasil e no exterior para garantir qualidade de 
vida e alívio do sofrimento após o diagnóstico de uma doença incurável? 
Para responder a essa pergunta, o Instituto Paliar - referência no ensino 
de Cuidados Paliativos - promove, nos próximos dias 20 e 21, no Hospi-
tal do Servidor Público Estadual, o II Curso Internacional Avançado de 
Cuidados Paliativos. Profi ssionais com atuação nos principais centros de 
medicina paliativa do mundo vão compartilhar experiências acerca de 
tratamentos e práticas inovadoras que têm gerado impactos positivos em 
pacientes com doenças crônicas que ameaçam a vida. Confi ra a progra-
mação e relação completa dos palestrantes no site (www.paliar.com.br). 

H - Bebidas e Alimentos
Há 20 anos, a indústria de bebidas e alimentos se encontra na Envase 
Brasil em busca de novas soluções. Ajudando as empresas a inovar e a 
crescer, o evento passa a sediar também a Embala Sul – Feira Interna-
cional de Embalagens e Equipamentos para Embalar -, aproximando 
e apresentando o que há de mais moderno para o setor. É o grande 
encontro de negócios e tecnologia de toda a cadeia produtiva, reunindo 
expositores e visitantes de 12 países. A 13ª edição acontece entre os 
próximos dias 24 e 27, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, pe-
ríodo que os organizadores esperam receber mais de 10 mil visitantes. 
Outras informações em (www.envasebrasil.com.br).

I - Por Melhorias no SUS
Integrantes da Frente Democrática em Defesa do SUS farão protesto com 
a participação de médicos, nutricionistas, profi ssionais de Enfermagem, 
de Farmácia, dentistas, padres de distintas paróquias, outros profi ssionais 
de saúde, associações de portadores e pacientes nesta quinta-feira (5). O 
ato público terá concentração, às 10h, na sede da Associação Paulista de 
Medicina (Av.Brigadeiro Luis Antonio, 278)(, de onde partirá em caminhada 
fúnebre, carregando caixões dos mais recentes ministros da Saúde até a 
Catedral da Sé. O protesto foi propositalmente marcado para às vésperas 
de 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, para chamar a atenção dos cidadãos 
e para colocar a discussão em pauta em todos os setores da sociedade.

J - Artigos Inéditos
O Prêmio ABDE-BID de artigos chega a sua 5ª edição realizado pela 
ABDE (Associação Brasileira de Desenvolvimento) e pelo BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento), conta este ano com apoio da Or-
ganização das Cooperativas Brasileiras, e está com inscrições abertas. 
São esperados artigos acadêmicos sobre os temas: “Desenvolvimento em 
Debate”, “Parcerias Público-Privadas: Desafi os e Soluções” e “Desenvol-
vimento e cooperativismo de crédito”. Aberto a todos os seguimentos da 
sociedade, das universidades, a institutos de pesquisa e interessados sem 
vínculo com instituições, a premiação busca unir diversos setores em prol 
do desenvolvimento. Inscrição e mais informações: (www.abde.org.br).

A - Incentivo ao Voluntariado
No próximo dia 15, no Parque do Ibirapuera, acontece a terceira edição 

D - Área Agrícola
Quer iniciar a sua carreira em um Programa de Estágio onde você terá a 

Foi a nona variação positiva consecutiva e a maior pontuação 

desde abril de 2015.

Essa foi a nona variação 
positiva consecutiva e a 
maior pontuação desde 

abril de 2015. Na comparação 
anual, o crescimento foi de 
20,8%, quando o indicador 
atingiu os 78,7 pontos. Esse é o 
19° mês seguido de crescimento 
nessa base comparativa. O ICF 
é apurado mensalmente pela 
FecomercioSP 

Quatro dos sete itens analisa-
dos apresentaram crescimento 
em março. Entre os destaques 
positivos está o item  'Acesso 
ao crédito', que passou dos 90,9 
pontos em fevereiro para 94,6 
pontos. Apesar de ainda estar 
abaixo dos 100 pontos, houve 
redução de 50% para 38% dos 
paulistanos que afi rmaram estar 
mais difícil contrair emprés-
timos para compras a prazo. 
Outro destaque foi o indicador 
'Momento para duráveis', que 

Produção industrial teve expansão de 4,3% na comparação com 

primeiro bimestre de 2017, a maior alta para a época desde os 

4,7% de 2011.

A produção industrial brasi-
leira fechou os dois primeiros 
meses do ano com cresci-
mento acumulado de 4,3% na 
comparação com o primeiro 
bimestre de 2017, a maior alta 
para um primeiro bimestre 
desde os 4,7% de crescimento 
verifi cado em 2011.

A informação é do Insti-
tuto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE), que 
divulgou hoje (3), no Rio de 
Janeiro, a Pesquisa Industrial 
Mensal Produção Física Brasil 
(PIM-PF Brasil) de fevereiro, 
quando o parque fabril fechou 
com expansão de 0,2% frente 
a janeiro, na série com ajuste 
sazonal, impulsionado pelo 
comportamento do segmento 
de bens duráveis.

Os dados indicam que o 
crescimento de fevereiro 
ocorre depois de uma queda 
de 2,2% em janeiro, compa-
rativamente a dezembro do 
ano passado, interrompendo 
uma série de quatro resulta-

Pedidos de 
falências 
caem 24,9% 
no primeiro 
trimestre

De acordo com Indicador 
Serasa Experian de Falências 
e Recuperações, no primeiro 
trimestre do ano foram realiza-
dos 296 pedidos de falência em 
todo o país, queda de 24,9% em 
relação aos 394 requerimentos 
efetuados no mesmo período 
em 2017. Dos 296 requerimen-
tos de falência efetuados nos 
três primeiros meses de 2018, 
160 foram de micro e pequenas 
empresas, 70 médias e 66 de 
grandes.

Na análise interanual, o 
Indicador verifi cou queda de 
24,8% de requerimentos de 
falências em março em relação 
ao mesmo mês de 2017 (121 
contra 161). Já na comparação 
com fevereiro houve aumento 
de 26,0%, por causa da menor 
quantidade de dias úteis. Na 
verifi cação mensal de março, 
as micro e pequenas empresas 
também fi caram na frente com 
66 requerimentos, seguidas 
pelas médias empresas, com 
26, e as grandes com 29.

De acordo com os economis-
tas da Serasa Experian, o recuo 
nos pedidos de falências duran-
te o primeiro trimestre refl ete 
a melhor condição de solvência 
das empresas tendo em vista a 
atual trajetória de crescimento 
econômico combinada com a 
gradativa diminuição das taxas 
de juros(Serasa Experian).
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Aumentou o Índice de Intenção 
de Consumo das Famílias

Em março, o Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) registrou alta de 0,9% em relação a 
fevereiro e chegou aos 95,1 pontos

a cautela em relação às compras 
de produtos como TV, fogão, 
geladeira, entre outros, em 
decorrência da redução dos 
juros e da maior facilidade na 
obtenção do crédito. Há um ano, 
70% dos entrevistados diziam 
que era um mau momento para 
aquisição desses tipos de bens, 
e agora são 58%.

O item 'Perspectiva profi ssio-
nal', por sua vez, seguiu estável 
na comparação mensal, com 
116,9 pontos, o que signifi ca 
que a maioria dos paulistanos 
considera a possibilidade de um 
avanço profi ssional nos próxi-
mos seis meses. Também há 
mais segurança com relação ao 
emprego atual, pois o item 'Em-
prego atual' teve crescimento 
de 1% em relação a fevereiro 
e 11,6% na comparação com 
o mesmo mês de 2017, encer-
rando o mês com 113,5 pontos.

registrou elevação mensal de 
2,7% e atingiu 76,6 pontos, mais 
alto patamar desde abril de 2015. 
Na comparação com o mesmo 

mês de 2017, a alta foi de 37,5%. 
A assessoria econômica da 

FecomercioSP explica que os 
consumidores estão reduzindo 

Indústria fechou bimestre com 
crescimento de 4,3% 

dos positivos consecutivos. Em 
relação a fevereiro de 2017, 
na série sem ajuste sazonal, 
a indústria cresceu 2,8%. É a 
décima taxa positiva consecu-
tiva na base de comparação e a 
menos acentuada desde os 2,6% 
de setembro de 2017. 

Já o acumulado nos últimos 
12 meses avançou 3%, também 

o melhor resultado desde os 
3,6% de junho de 2011. Para o 
IBGE, o crescimento de 2,8% 
na comparação fevereiro 2018/
fevereiro 2017 é a décima taxa 
positiva consecutiva da produ-
ção industrial, impulsionada 
pela alta de 15,6% na produção 
de bens de consumo duráveis 
(ABr).

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) aprovou ontem (3) 
reajuste médio de 16,9% nas tarifas 
da Companhia Paulista de Força e Luz 
(CPFL Paulista), empresa que atende 
4,3 milhões de unidades consumido-
ras em 234 municípios do estado de 
São Paulo.

Para consumidores conectados em 

alta tensão, o aumento será de 11,11% 
e, para a baixa tensão, de 20,17%. 
Além das unidades residenciais, a 
baixa tensão inclui as unidades con-
sumidoras de baixa renda, imóveis 
rurais, comerciais, de serviços e outras 
atividades. Também inclui a tarifa de 
iluminação pública.

O aumento na tarifa de energia, 

que já era esperado, entra em vigor 
no próximo domingo (8). O tema foi 
objeto de audiência públicas promo-
vidas pela Aneel desde janeiro. O 
reajuste diz respeito ao quarto ciclo 
de revisão tarifária, processo realizado 
pela Aneel para manter o equilíbrio 
econômico-fi nanceiro dos contratos 
das distribuidoras. A revisão é reali-

zada periodicamente em intervalos de 
quatro anos.

"A revisão tarifária periódica reposi-
ciona as tarifas cobradas dos consumi-
dores após analisar os custos efi cientes 
e os investimentos prudentes para a 
prestação dos serviços de distribuição 
de energia elétrica, em intervalo médio 
de quatro anos", justifi cou a Aneel.

Aneel aprova reajuste de 16,9% nas tarifas da CPFL
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A nova policromia social

As eleições deste ano 

terão como um dos seus 

pilares a articulação 

com a sociedade

Diferentemente de plei-
tos passados, condu-
zidos pelos partidos, 

tradicionais lideranças po-
líticas e cabos eleitorais, a 
competição eleitoral, este ano, 
deverá se valer de pactos e 
compromissos que candidatos 
e partidos assumirão com uma 
sociedade que se mostra muito 
organizada. 

Ou, em outros termos, os 
grupamentos sociais se posi-
cionam, reivindicam, sugerem, 
apontam caminhos, dando 
vazão a uma mobilização cen-
trípeta – (das margens para o 
centro da política), mudando 
a feição centrífuga (do centro 
da política para a sociedade 
organizada). 

Observa-se uma força emer-
gente que se origina nos gru-
pos organizados, formando 
uma “nova classe” que abriga 
segmentos do empresariado 
médio, principalmente do 
setor terciário, que vive fase 
de grande expansão; nichos 
de comércio de cidades polos; 
servidores públicos; correntes 
de trabalho voluntário e núcle-
os religiosos que se espalham 
pelo país, acenando com 
mensagens de solidariedade, 
esperança e renovação. 

É fato que a polarização 
entre extremos – direita e 
esquerda – ainda continuará, 
usando suas militâncias para 
trombetear slogans e acusa-
ções, mas é visível a vontade 
geral de todas as classes sociais 
em buscar o “elemento novo”, 
perfi s e propostas realísticas e 
factíveis. 

Em Assim falou Zaratustra, 
Nietzsche expressa um pensa-
mento apropriado para radio-
grafar o estado de espírito da 
disposição social emergente: 
“novos caminhos sigo, uma 
nova fala me empolga; como 
todos os criadores, cansei-me 
das velhas línguas. Não quer 
mais, o meu espírito, caminhar 
com solas gastas”. 

O fato é que o sapato esbu-
racado da elite tradicional é 
paulatinamente abandonado, 
junto com a linguagem tradi-

cional de instituições que pa-
recem caducas, como a Fiesp 
e seus patinhos amarelos, as 
centrais sindicais sugando as 
tetas do Estado, ou os parti-
dos bolorentos disputando o 
domínio dos feudos estatais. 
Novos movimentos e novas 
motivações acendem a chama 
social. 

O que se constata é a satu-
ração das formas de operação 
política e o esgotamento dos 
velhos líderes. Perderam força. 
A vida política carece de oxigê-
nio, fato que explica a ascensão 
de fi guras menos identifi cadas 
com a “parede bolorenta”. 
Nova consciência se instala no 
território. Partidos tradicio-
nais perdem substância ante 
o declínio das ideologias e a 
extinção das antigas clivagens 
partidárias. 

O antagonismo de classes 
esmaece. A expansão econô-
mica, a diminuição do empre-
go no setor secundário e sua 
expansão no setor terciário 
estiolam a força das grandes 
estruturas de mobilização 
sindical e negociação. A de-
fesa corporativa ganha força 
na esteira da micro-política, 
esta que procura atender de-
mandas de setores, regiões e 
comunidades.

Portanto, a democracia 
representativa começa a ser 
praticada também pelo uni-
verso de entidades intermedi-
árias – associações, sindicatos, 
grupos, movimentos. Perfi s 
que chamam a atenção são 
os funcionais-assépticos, des-
comprometidos com esquemas 
corrompidos. A impopularida-
de dos políticos tem muito a 
ver com a roupa desgastada 
que vestem. 

O povo já não suporta a sen-
sação de que estamos sempre 
recomeçando. Daí o desânimo, 
o descrédito, a frustração, 
a apatia. Foge da política e 
se refugia em entidades que 
acolhem suas expectativas. 
Na nova moldura, a mulher e o 
jovem querem mais destaque. 

Em suma, há uma nova 
policromia social no cenário 
político. E apenas uns poucos 
a enxergam. 

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político e de 
comunicação Twitter@gaudtorquato.

Gaudêncio Torquato (*)

A Polícia Federal (PF) de-
fl agrou ontem (3) a Operação 
Factum, com o objetivo de 
investigar práticas criminosas 
envolvendo o Cartório do 1º 
Ofício de Registro de Imó-
veis e Hipotecas de Vitória 
da Conquista, na Bahia. De 
acordo com a PF, investiga-
ções prévias feitas em 2016 
já comprovaram a prática 
de irregularidades como 
falsidade ideológica, uso de 
documentos falsos, tráfi co de 
infl uência, além de cobranças 
de “taxa de agilização” pelo 
titular do cartório, para a 
realização de atos cartorários.

Por meio de nota a PF 
informou que 57 policiais 
federais cumpriram quatro 
mandados de prisão, sendo 
uma preventiva e três tem-
porárias; oito mandados de 
busca e apreensão; além de 
medidas cautelares diversas, 
nas cidades de Vitória da 
Conquista e Salvador. Foram 
feitas diligências que compro-
varam a cobrança de taxas 
de agilização pelo titular do 
cartório para a prestação de 

Policiais federais cumpriram mandados de prisão, além de 

medidas cautelares diversas, nas cidades

de Vitória da Conquista e Salvador.

PGR denuncia 
o deputado 
Arthur Lira 

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, apre-
sentou ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) denúncia contra 
o deputado Arthur Lira (PP-
-AL), líder de seu partido na 
Câmara, na qual pede para que 
o parlamentar tenha o manda-
to cassado. Ele é acusado de 
lavagem de dinheiro e preva-
ricação. Segundo a denúncia, 
Lira aceitou, em 2012, R$ 106 
mil de propina em dinheiro vivo 
do então presidente da Compa-
nhia Brasileira de Transportes 
Urbanos (CBTU), Francisco 
Colombo, em troca da manu-
tenção dele no cargo.

“Francisco Colombo, para 
se manter na presidência da 
CBTU, oferecia e pagava vanta-
gens indevidas a Arthur Cesar 
Pereira de Lira para que este, 
na condição de deputado fede-
ral, líder do PP na Câmara dos 
Deputados, com a prerrogativa 
de fazer indicações para cargos 
em comissão, mantivesse-o 
naquele cargo como nomeação 
política da agremiação”, escre-
veu Dodge (ABr).

Uma das primeiras insta-
ladas foi a Comissão de 
Constituição e Justiça, 

por onde passam todas as ma-
térias em análise na Câmara.

A comissão será presidida este 
ano pelo deputado Daniel Vilela 
(MDB-GO), indicado pela maior 
bancada da Câmara e eleito por 
51 votos. O deputado José Prian-
te (MDB-PA) foi eleito como 
primeiro vice-presidente. Vilela 
admitiu que é grande o desafi o 
de assumir a CCJ em ano eleito-
ral e no atual contexto político. 
Sobre uma nova denúncia contra 
o presidente Temer, Vilela disse 
que seguirá o Regimento do Con-
gresso e conduzirá o processo de 
forma isenta.

“Eu faço parte do partido do 
presidente, integro sua base, 
mas me sinto independente 
para promover os debates 
necessários e ter uma atuação 
pertinente ao desejo dos bra-
sileiros”, declarou Vilela. Além 
da CCJ, as comissões instaladas 
ontem foram: Defesa do Con-
sumidor (presidida pelo PSB), 

A Câmara começou ontem (3) o processo de escolha dos membros e dos presidentes

das 25 comissões permanentes.
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Proposta que proíbe publici-
dade infantil em escolas públicas 
e privadas do país pode ser apro-
vada em reunião da Comissão 
de Transparência do Senado 
hoje (4). A medida consta do 
projeto que recebeu parecer 
favorável do relator, senador 
Cristovam Buarque (PPS-DF). 
O projeto proíbe que empresas 
entrem nas escolas, públicas 
ou privadas, a fi m de fazerem 
a promoção comercial das suas 
marcas. Cristovam considerou 
a matéria relevante ao buscar 
proteger as crianças da exposi-
ção à publicidade infantil. Após 
análise, o texto segue para a 
Comissão de Educação. 

Também na pauta da comis-
são o projeto da senadora Rose 
de Freitas (PMDB-ES), que dá 
preferência na alocação dos 
recursos federais para as obras 
de esgotamento sanitário e de 
tratamento de resíduos sólidos 
em andamento nos estados e 
nos municípios, cuja execução 
tiver ultrapassado 70% do res-
pectivo orçamento. A intenção 
é priorizar a fi nalização das 
obras em andamento, antes de 
se iniciar novas, evitando a pro-
liferação de obras inacabadas e 
o desperdício de recursos pú-

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF).
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Defi nidos os 
relatores de 
processos 
contra Wyllys, 
Valente e Kokay

Brasília - O presidente do 
Conselho de Ética da Câmara, 
Elmar Nascimento (DEM-BA), 
anunciou ontem (3), os relato-
res dos processos por quebra 
de decoro parlamentar aber-
tos contra os deputados Jean 
Wyllys (PSOL-RJ), Ivan Valente 
(PSOL-SP) e Érika Kokay 
(PT-DF). O deputado Júlio 
Delgado (PSB-MG) relatará o 
processo de Wyllys, o deputado 
Pompeo de Mattos (PDT-RS), o 
de Valente, e Adilton Sachetti 
(PRB-MT), o de Érica.

Todas as representações foram 
protocoladas pelo PR, com o 
apoio do deputado Laerte Bessa 
(PR-DF), da “bancada da bala”, e 
sugerem a perda dos mandatos. 
Wyllys é acusado pelo partido de 
apologia às drogas e “perversão 
sexual” por ter declarado em 
entrevista que se o mundo aca-
basse, aproveitaria para consu-
mir todas as substâncias ilícitas. 
Já acusação contra Valente é de 
calúnia, injúria e difamação por 
ter feito um discurso no plenário 
onde insinuou que parlamenta-
res receberam dinheiro público 
para salvar o mandato do presi-
dente Temer duas vezes. 

Contra Érica, pesa a acusação 
de injúria e difamação por ter 
feito um discurso no plenário 
contra Temer, onde o chamou 
de “criminoso confesso” e 
“bandido”. O colegiado não 
costuma punir os deputados 
por pronunciamentos ou de-
clarações públicas, uma vez 
que congressistas têm, cons-
titucionalmente, “imunidade” 
de fala e expressão de opinião. 
Nos casos mais recentes, os 
processos disciplinares foram 
arquivados (AE).

A inspeção do 
trabalho enfrenta falta 
de auditores fi scais

Os desafi os para preservar, 
aprimorar e fortalecer o siste-
ma de inspeção do trabalho no 
Brasil foi o tema debatido em 
audiência pública ontem (3), 
no âmbito da Comissão de Di-
reitos Humanos do Senado. De 
acordo com os especialistas, a 
falta de auditores e de recursos 
fi nanceiros são os principais 
problemas da inspeção do 
trabalho para atender todos os 
estados do Brasil.

O presidente do Sindicato Na-
cional dos Auditores Fiscais do 
Trabalho (Sinait), Carlos Fer-
nando da Silva Filho, afi rmou 
que os auditores  enfrentam 
a falta de segurança em sua 
atuação. “O corte de 70% de 
recursos para inspeção fez com 
que doze estados interditassem 
os trabalhos em 2017. Sem 
orçamento, não há execução. 
Além disso, não temos gente: 
um terço do quadro de audi-
tores está vago”.

“A CLT é superfi cial e incompa-
tível com a delegação de funções 
e a independência das ações de 
inspeção do trabalho. O que é 
previsto pela Convenção não 
é o que acontece nas superin-
tendências. Todos os postos de 
comando da auditoria deveriam 
ser compostos por membros da 
carreira”, defendeu. Para os de-
mais especialistas presentes na 
reunião, a indicação de políticos 
para a gestão das superinten-
dências atende a interesses de 
grupos empresariais, os quais 
não defendem os direitos do 
trabalho (Ag.Senado).

STF manda ao 
Senado ação 
penal contra Ivo 
Cassol

Brasília - A Primeira Turma 
do STF enviou para julgamen-
to do plenário da Corte a ação 
penal em que o senador Ivo 
Cassol (PP-RO) é acusado de 
calúnia contra o procurador 
Reginaldo Pereira da Trinda-
de. O processo estava na pauta 
da Turma para ser julgado 
ontem (3), mas, o relator do 
caso, ministro Marco Aurélio 
Mello, levantou uma questão 
de ordem para que a ação fosse 
julgada pelos 11 ministros em 
função por envolver fatores de 
aumento de pena e se tratar 
de ofensa a servidor público.

“Proponho que seja levado 
ao plenário para se assentar 
a harmonia do dispositivo do 
Código Penal quanto à Consti-
tuição, se é razoável que tenha 
aumento de pena quando a 
honra é do servidor público”, 
apresentou Marco Aurélio 
Mello, em questionamento so-
bre a diferença de tratamento 
entre o cidadão comum e o 
funcionário público.

Segundo a denúncia, recebi-
da em 2014 pelo STF, Cassol 
acusou Trindade de conivência 
na extração ilegal de madeira e 
diamantes da Reserva Indígena 
Roosevelt, fraude processual 
em investigação sobre crime 
eleitoral e corrupção de teste-
munha. Os fatos aconteceram 
entre 13 de agosto de 2007 e 
25 de março de 2010, enquanto 
o senador do PP de Rondônia 
ocupava o cargo de governador 
do Estado.

A defesa de Cassol pede que 
seja reconhecida a prescrição 
da pena e decretada a extinção 
da ação, ou para que seja ab-
solvido dos crimes, alegando 
ausência de provas para a 
condenação (AE).

Câmara dos Deputados começa a 
instalar comissões permanentes

Dois meses depois do início do ano legislativo, a Câmara dos Deputados começou ontem (3) o 
processo de escolha dos membros e dos presidentes das 25 comissões permanentes, colegiados 
responsáveis por analisar, discutir e votar as propostas que tramitam na Casa

Integração Nacional (MDB), 
Meio Ambiente (PT), Finanças 
e Tributação (PP), Agricultura 
(PP), Seguridade Social e Fa-
mília (DEM), Educação (PSB) 
e Viação e Transportes (PSDB). 
Ainda hoje podem ser instaladas 
a de Ciência e Tecnologia (PSD) 
e Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado (PR).

Os líderes de cada partido têm 

direito a indicar membros e os 
presidentes das comissões de 
acordo com o tamanho de sua 
bancada na Casa. O ano legislati-
vo começou em fevereiro, mas os 
partidos adiaram a escolha dos 
membros para aguardar o fi m da 
chamada janela partidária, pe-
ríodo no qual os parlamentares 
podem mudar de partido sem 
receber as punições previstas 

para infi delidade. 
Até a manhã de ontem, 34 

deputados tinham se fi liado em 
novos partidos. O prazo para 
o troca-troca termina em 7 de 
abril. Para hoje (4) e na próxima 
semana está prevista a instala-
ção de mais 14 comissões. Os 
colegiados devem começar efe-
tivamente os trabalhos a partir 
da próxima semana (ABr).

PF investiga corrupção em 
cartório de imóveis na Bahia

serviços cartorários, tanto de 
particulares e como também 
de corretores de imóveis e 
despachantes. Segundo a PF, 
essa prática ocorre há pelo 
menos 15 anos.

Além disso, o titular do car-
tório empregava suas fi lhas e 
outras pessoas de sua confi an-
ça, sem que tivessem qualquer 
vínculo formal com o TJ-BA, 
com o objetivo de controlar o 

funcionamento do cartório de 
acordo com os seus interesses. 
O titular do Cartório foi indicia-
do pela prática dos crimes de 
corrupção passiva, associação 
criminosa, tráfi co de infl uên-
cia, falsidade ideológica e uso 
de documento falso. Há tam-
bém outros investigados que 
serão indiciados por corrupção 
passiva, associação criminosa 
e corrupção ativa (ABr).

Publicidade infantil pode ser 
proibida em escolas

blicos. A matéria teve parecer 
favorável da relatora, senadora 
Simone Tebet (PMDB-MS).

A comissão deve analisar 
também o projeto que altera a 
forma de contagem do prazo de 
garantia legal para produtos e 
serviços. Atualmente, o Código 
de Defesa do Consumidor es-
tabelece prazo de 30 dias para 
o consumidor reclamar por 
problemas aparentes em servi-
ços e produtos não duráveis e 
90 dias para os duráveis. Esse 
é o período da garantia legal, 
obrigatória, a ser concedida 
pelo fornecedor. Chamado de 

prazo decadencial, começa a 
ser contado a partir da entrega 
efetiva do produto ou do tér-
mino da execução do serviço.

O projeto compatibiliza os 
prazos da garantia legal e da 
garantia contratual, quando o 
cliente optar por essa cobertura 
complementar. Como o Código é 
omisso quanto a essa contagem, 
pretende-se com o projeto su-
prir essa lacuna ao determinar 
que o prazo de garantia legal 
deverá ser contado a partir do 
término da garantia contratual, 
quando essa tiver sido adquirida 
pelo cliente (Ag.Senado).



É possível, sim, 

utilizar as redes 

sociais como fonte de 

inspiração para uma 

vida melhor

Uma instituição de saú-
de pública do Reino 
Unido concluiu que 

as redes sociais têm sido 
prejudiciais à saúde mental 
de milhares de pessoas no 
mundo todo, principalmente 
dos jovens, com aumento nas 
taxas de depressão e ansieda-
de, baixa autoestima, insônia, 
sentimento de insegurança 
e medo.

O motivo? A impressão de 
“vida perfeita” nas publica-
ções, principalmente dos fa-
mosos, celebridades, grandes 
empresários, empreendedo-
res e demais personalidades 
que sempre mostram suas 
viagens luxuosas, conquistas 
materiais ou até mesmo os 
corpões sarados. 

De acordo com os pesquisa-
dores, isso cria nos seguidores 
expectativas irreais sobre suas 
próprias vivências. Por isso, os 
usuários que passam mais de 
duas horas por dia conectados 
em mídias sociais são mais 
propensos a desenvolverem 
distúrbios de saúde mental.

Quanto mais tempo você 
passa conectado, mais tempo 
você quer fi car. Afi nal, vamos 
ser sinceros, é gostoso! A 
informação é rápida, diversi-
fi cada, em poucos segundos 
você vai de uma foto de paisa-
gem a uma mensagem motiva-
cional, um vídeo engraçado, 
etc. E isso tem sido cada 
vez mais viciante! De acordo 
com a pesquisa, é como uma 
droga – só que mais viciante 
que o álcool.

Eu concordo que o uso 
sem limites realmente é pre-
judicial, pois perder tempo 
não é bom, principalmente 
num mundo onde tudo está 
mudando a cada segundo e 

a competitividade em todas 
as áreas está cada vez mais 
acirrada. Mas, ao invés de 
fi car de baixo astral, pensan-
do que não consegue nada 
e culpando seu trabalho, a 
falta de dinheiro, o univer-
so, o passado, a família, o 
cachorro, etc., que tal mudar 
seu pensamento para: se eles 
conseguiram, eu também 
consigo?

É evidente que não estou 
aqui falando em ter uma “vida 
perfeita”, até porque sabemos 
que isso não existe. Todos 
temos problemas e difi culda-
des! Porém, é possível, sim, 
utilizar as redes sociais como 
fonte de inspiração para uma 
vida melhor, que ajude você 
a alimentar os seus sonhos 
de realizar grandes viagens, 
adquirir bens materiais, fi car 
com o corpo fi t, ajudar as pes-
soas, e muitas outras coisas. 

E muito mais do que isso, 
realizar tudo com propósitos 
bem defi nidos, que tragam 
algum signifi cado para a sua 
vida. Em outras palavras, 
utilizar as redes sociais para 
uma saúde mental positiva.

Muitos podem se pergun-
tar “Mas como faço isso?”. 
Não vou dizer que seja algo 
simples e que acontece da 
noite para o dia. O processo 
envolve alterações em nossos 
pensamentos, crenças, ati-
tudes e comportamentos. A 
primeira delas é exatamente 
cultivar a crença fortalece-
dora: se eles conseguiram, 
eu também consigo! E com 
isso em mente, construir um 
projeto de mudança de vida, 
pessoal e profi ssional, focado 
na realização dos seus sonhos 
e objetivos! 

Ninguém é uma ilha que não 
possa mudar e protagonizar 
a sua história! Todos somos 
capazes de criar uma vida 
diferente e de sucesso.

(*) - É economista, Mestre e 

empreendedor e empresário.

Chegou a hora de
usar as redes sociais 

para se inspirar
Rodrigo Mancini (*)
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Débora Lima da Cunha (*)

Não importa o quanto o candidato se esforce para mostrar 
na entrevista seus melhores resultados, sabemos que 
existem algumas histórias que não saíram como planejado. 

Mas apesar de parecer assustador falar sobre os projetos que não 
deram certo o que realmente conta durante o processo seletivo 
é a maneira como você ressignifi ca seus fracassos, erros e falhas.

A melhor maneira de dar um novo sentido aos projetos que 
não saíram como planejado é antes de mais nada se responsabi-
lizar pelos resultados. Muitos candidatos colocam o fracasso nas 
mãos de fatores externos, enquanto tomar consciência de sua 
parcela de culpa é fundamental para aprender com as falhas e 
principalmente transformar essas situações em fatores de cres-
cimento profi ssional.

É claro que os fracassos são amargos e muitas vezes custam 
caro para o profi ssional e para a empresa, mas é indispensável 
ressignifi car esses momentos e transformá-los em oportunida-
des de aprendizado para que o mesmo erro não seja cometido 
futuramente.

Durante o processo seletivo é comum o recrutador buscar 
entender mais do que o resultado obtido em cada projeto. No 
momento da entrevista, queremos saber o passo a passo, a maneira 
como o planejamento foi executado. É geralmente nessa hora 
que os candidatos mostram quem eles são e como se comportam 
diante dos desafi os diários nas cadeiras que ocupam.

Não é comum o recrutador questionar diretamente sobre um 
projeto que não deu certo, mas muitas vezes a maneira como 
o profi ssional se comporta, e como ele conta a história acaba 
entregando sua visão pessimista, orgulhosa, centralizadora, 
irresponsável, entre ouros adjetivos. Nesse caso manter uma 
atitude e uma postura voltada para a resolução dos problemas e 
para o aprendizado em cada etapa do processo é indispensável.

Minha principal dica é, mantenha seu discurso em seus pontos 
forte, busque sempre destacar aquilo que tem de melhor sem 

Os ensinamentos do fracasso: 

que não deram certo?
quando se trata de carreira ninguém é 100% feito 

de sucessos

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1010285-47.2017.8.26.0161. O MM. Juiz de
Direito da 2ª VC, do Foro de Diadema, Estado de SP, Dr. Andre Pasquale Rocco Scavone, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Brandão & Cioffetti Comercio De Pedras E Transportes
Rodoviários Ltda. - Me, CNPJ Nº 08.576.422/0001-11, que lhe foi proposta ação monitória por
Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia
de R$9.724,33, referente a fatura de nº 211297491, com vencimento em 07/12/2015, fatura de nº
214969458, com vencimento em 05/01/2016 e Fatura de nº 218695124, com vencimento em 05/02/2016,
vencidas e não pagas. Considerando que o requerente, encontrasse em lugar ignorado, fica o
mesmo, por meio do presente edital, citado para os termos e atos da ação proposta, ficando
advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos.
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 Diadema, aos 13/03/2018.                                                             (03 e 04)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1055931-74.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 41ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Anna Paula Dias da Costa, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Odelia Cardoso Machado, Douglas Junior De Oliveira Pinto Mei, Patrícia
Andrade Da Silva Mei, Adriano Luiz Pereira Confecções Me, Eburaim Comércio De Roupas
Ltda Me, qualificações ignoradas, , que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum c/c
Pedido de Reparação perdas e Danos Materiais e Morais, por parte de ADIDAS AG e outros,
alegando em síntese: que a(s) requerida(s) está(ão) reproduzindo suas marcas Adidas e variações,
para assinalar produtos falsificados, objetivam indenização por danos materiais e morais e pelos
prejuízos . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, sob pena de serem aceitos como verdadeiros
os fatos narrados na inicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de janeiro de 2018.                                  (03 e 04)

LBS Brasil Participações S.A.
CNPJ/MF n. 26.907.654/0001-97 - NIRE 35.300.500.20-2

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 02/01/18
Aos 02/01/18, às 10hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Moacir Mário Kang; e Secretário: Frederico Guilherme 
Padula Hohagen. Deliberação: (i) aprovar a destituição da Catia Priscilla Dimov Anselmo Biscalquim, CPF/MF n. 
219.492.958-42, do cargo de Diretora sem designação específica da Companhia, e (ii) reeleger os seguintes diretores 
para um novo mandato unificado de 1 (um) ano: (i) Moacir Mário Kang, CPF/MF n. 163.818.088-10, para o cargo de 
Diretor Presidente; e (ii) Frederico Guilherme Padula Hohagen, CPF/MF n. 271.697.998-71, para o cargo de Diretor 
sem designação específica. Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos 
termos de posse lavrados no livro de atas de reuniões de diretoria da Companhia e apresentação de declaração de 
desimpedimento, na forma da lei. 1. Autorizações à Diretoria. Fica a diretoria da Companhia, desde já, plenamente 
autorizada a praticar todos os atos necessários para a formalização e efetivação da deliberação tomada acima. Nada mais. 
SP/SP, 02/01/18. Jucesp nº 81.824/18-0 em 14/02/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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ALTERAR CONTRATO DE TRABALHO
Empresa pode alterar o contrato de mensalista para horista para 
alguns funcionários, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO DE FÉRIAS, ERROU A DATA DE RETORNO E DEU 
ENTRADA NO RELÓGIO DE PONTO, UM DIA ANTES DO TÉRMINO DO 
SEU PERÍODO DE GOZO, COMO PROCEDER?

O empregado trabalhou em um dia que foi o seu último dia de férias, e 
que por engano, acabou assinalando o ponto. Se trabalhou o dia todo 
sem atentar para o próprio engano o qual passou despercebido até pelo 
empregador, então para acertar isso, basta o empregador conceder-lhe 
um dia de folga, e sem prejuízo do salário.

ACIDENTE DE FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO
Funcionário terceirizado se acidentou no trajeto, a empresa contratante 
tem responsabilidade pela abertura da CAT? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

UTILIZAR EXAME DE OUTRA EMPRESA
Empresa pode utilizar o exame toxicológico demissional, de outra 
empresa para contratar funcionário? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APOSENTADO PELO INSS ABRIU UM MEI, CASO SOFRA ACIDENTE 
RECEBERÁ AUXÍLIO ACIDENTE PELO MEI?

Não é permitido o recebimento conjunto de dois benefícios da 
previdência social, inclusive quando decorrentes de acidente de 
trabalho. Portanto, não é devido o pagamento de aposentadoria com 
auxílio-doença, pelo fato da pessoa ser aposentada. Base Legal: art. 
167, inciso I do Decreto nº 3.048/99.

AVISO PRÉVIO ACIMA DE 30 DIAS
Conforme as leis trabalhistas, no cumprimento do aviso prévio que 
ultrapassam os 30 dias terá que ser indenizado? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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LBS Local S.A.
CNPJ/MF n. 03.980.538/0001-06 - NIRE 35.300.358.392

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 02/01/18
Aos 02/01/18, às 10 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Moacir Mário Kang; e Secretário: Frederico 
Guilherme Padula Hohagen. Deliberação: Decidiram aprovar destituição da Catia Priscilla Dimov Anselmo 
Biscalquim, CPF/MF n. 219.492.958-42, do cargo de Diretora sem designação específica da Companhia. 1. 
Autorizações à Diretoria. Fica a diretoria da Companhia, desde já, plenamente autorizada a praticar todos 
os atos necessários para a formalização e efetivação da deliberação tomada acima. Nada mais. São Paulo/
SP, 02/01/18. Jucesp nº 81.825/18-3 em 14/02/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

Ativo  2017/R$ 2016/R$
Circulante  5.891.387,81 5.837.623,44
Bancos com Movimento  59,38 40.611,91
Aplicação Financeira  635,72 -
Clientes  - 109.000,00
Arrendamentos a Receber  2.666,00 3.244,73
Estoques  134.410,46 134.410,46
Imóveis a Venda  5.753.616,25 5.550.356,34
Não Circulante  2.214.134,37 2.220.342,81
Depósitos e Cauções  180.251,98 181.501,48
Investimentos
Investimentos para Iniciativa Própria  2.005.623,77 2.005.623,77
Investimentos de Incentivos Fiscais  14.801,45 15.999,87
Imobilizado
Valores de Custo e Correção Monetária  285.886,76 285.886,76
(-) Depreciações Acumuladas  (282.219,14) (278.458,62)
Intangível
Marcas e Patentes  9.789,55 9.789,55
Total do Ativo  8.105.522,18 8.057.966,25

Passivo  2017/R$ 2016/R$

Circulante  1.059.430,32 1.062.399,82

Obrigações Tributarias  1.059.430,32 1.062.399,82

Não Circulante  112.317.034,94 100.814.665,78

Fornecedores  382.067,34 382.067,34

Adiantamentos de Clientes  - 103.300,00

Créditos de Pessoas Ligadas  102.467.259,17 87.123.473,57

Tributos Parcelados  9.467.708,43 13.205.824,87

Passivo a Descoberto  (105.270.943,08) (93.819.099,35)

Capital Social  42.600.442,00 42.600.442,00

(-) Prejuízos Acumulados  (147.871.385,08) (136.419.541,35)

Total do Passivo  8.105.522,18 8.057.966,25

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2017
  2017/R$ 2016/R$
Receita Operacional Bruta
Arrendamentos  338.874,00 317.762,00
(-) Impostos sobre Arrendamentos  12.368,93 11.598,33
Receita Operacional Líquida  326.505,07 306.163,67
Lucro Bruto  326.505,07 306.163,67
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  575.124,99 446.066,83
Depreciações  3.760,52 4.782,20
Impostos e Taxas  2.109.551,44 125.457,02
Despesas Financeiras  9.893.605,76 2.274.619,90
Outras Receitas  831.126,11 1,50
Prejuizo Operacional  (11.424.411,53) (2.544.760,78)
Prejuizo antes dos Efeitos Fiscais  (11.424.411,53) (2.544.760,78)
Contribuição Social e I.R.  27.432,20 24.404,49
Prejuizo Líquido do Exercício  (11.451.843,73) (2.569.165,27)

Demonstração de Lucros ou Prejuizos Acumulados
  2017/R$ 2016/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Prejuizo Líquido do Exercício  (11.451.843,73) (2.569.165,27)
3- Prejuízos Acumulados  11.451.843,73 2.569.165,27
4- Saldo no Fim do Exercício  - -

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acôrdo
com a Lei nº 6404/76, estando o plano de contas adequado a
Lei 11638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são
reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 3- Os 
estoques foram avaliados ao custo médio de aquisição e ou
produção, liquido de impostos e inferiores ao custo de reposição.
4- As depreciações e amortizações foram calculadas pelo método
linear as taxas permitidas pela legislação tributária.
5- Participações Societárias:
  Capital % de par- Patrimônio
Empresa  Social ticipação Líquido
Algodoeira Mascote Ltda.  323.015,00 25,50 (5.397.460,97)
Exatec Processamento de 
 Dados Ltda.  140.677,00 59,00 (5.106.025,58)
6- O Capital Social é de R$ 42.600.442,00 totalmente integralizados 
e representado por 30.786.877.282 ações ordinárias sem valor
nominal. 7- O Imposto de Renda e a Contribução Social são 
apurados com base no lucro presumido. 8- A suspensão das
atividades industriais da empresa ocorreu em Fevereiro de 2008,
situação que perdura até esta data.

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2017

Cotonifício Guilherme Giorgi S/A.
CNPJ nº 61.355.012/0001-23

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Estamos à disposição 
de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 28 de Fevereiro de 2018.

A Diretoria Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

17ª VC - Capital. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1072717-96.2014.8.26.0100. O Dr. 
Aléssio Martins Gonçalves, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz 
Saber a ADRIANA CRISTINA T. C. CERQUEIRA (CPF. 127.884.688-30), que MD EDUCACIONAL 
LTDA, lhe ajuizou ação Monitória objetivando condenar o(a)(s) réu(s) ao pagamento de R$ 
17.549,71 (15/05/2014), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o(s) requerido(s) 
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
efetue(m) o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente(m) embargos, nos 
termos do artigo 701 do CPC, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso 
IV, do CPC). O(s) réu(s) será(ão) isento(s) do pagamento de custas processuais se cumprir o 
mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. 
Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de março de 2018. 

26ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1082228-16.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Borges Fantacini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESQUADRA 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 19.375.331/0001-34, Rua Cristiano Viana, 72, Cerqueira 
Cesar, CEP 05411-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Laticínios Camanducaia Ltda, alegando em síntese: lhe ajuizou uma ação 
de Execução para o recebimento de R$1.980,37 (Ago/2017), oriundos das duplicatas nºs 199681N02, 
099974N01 e 200800N01, vencidas e não pagas. Estando a executada em lugar ignorado, foi defer ida 
a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias 
embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 
parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
penhora e avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 
257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª VC – São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0018836-16.2017.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). César Augusto Fernandes, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) JOY ALTAIR OLIVEIRA COSTA, RG 2992213, CPF 094.327.548-20, ora executado, que 
lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Associação Santos Dumont 
de Educação e Cultura, alegando em síntese que a(o) executada(o) não pagou a quantia devida, 
estabelecida em sentença proferida nos autos principais nº 0020123-58.2010.8.26.0005 - 
Procedimento Comum (Cobrança), cujo valor atualizado em 22/09/2017 é de R$ 19.371,25. Assim, foi 
determinada sua intimação nos termos dos arts. 513, I, e 523, cabeça e § 1º, CPC, para fazer o 
pagamento no prazo de 15 dias. Encontrando-se a(o) executada(o) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o valor devido; se não 
o fizer, responderá por multa de 10% e honorários advocatícios de 10% do que não for pago e for 
devido. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2018. 

7ª Vara da Família e Sucessões da Capital. PROCESSO 1019025-80.2017.8.26.0100 EDITAL DE 
INTERDIÇÃO - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECRETAR a interdição de 
Eliberto Francisco Di Giaimo, RG 1.371.531-8, CPF 004.414.148-34, residente na Canario, 988, Ap 
53, Moema - CEP 04521-004, São Paulo-SP, para todos os atos da vida civil, nomeando Carolina 
Cozzi Di Giaimo curadora definitiva CPF 128.310.848-81, residente na Av. Doutor Cardoso de Melo, 
1060, Ap 21, Vila Olimpia - CEP 04548-004, São Paulo-SP. A causa da interdição é Demência na 
doença de Alzheimer no grau moderado a avançado (CID 10 F 00.9). ESTA SENTENÇA SERVIRÁ 
COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, 
com intervalo de dez dias. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO MANDADO, a ser inscri ta no 1º 
Registro de Pessoas Naturais, localizado na Sé, acompanhada das cópias necessárias ao seu 
cumprimento, inclusive da certidão de trânsito em julgado, para que o Sr. Oficial da Unidade do 
Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda o seu cumprimento. No mais, 
registre-se a presente sentença, na forma do art. 93, e seu parágrafo único, da Lei nº 6.015/73. Nos 
termos do art. 1.757 do Código Civil, o curador deverá prestar contas anualmente. Após a coleta da 
ciência do curador, que deverá comparecer pessoalmente em cartório para tal fim, em até dez dias, 
esta sentença servirá como TERMO DE COMPROMISSO e CERTIDÃO DE CURATELA, para todos 
os fins legais. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. P.R.I 

precisar evitar as perguntas difíceis. Mostre para o recrutador 
que suas qualidades superam seus pontos de melhoria e fuja dos 
clichês em dizer que seu principal defeito é ser perfeccionista. 
A transparência e a verdade são as únicas formas de construir 
um elo de confi ança.

Sua linguagem não verbal, como postura, expressão, estilo, as 
roupas que está vestido, também falam muito sobre você. Seja 
simpático, autêntico, honesto e sincero. Se você for questionado 
sobre uma demissão em circunstâncias delicadas, nunca minta. 
A mentira é o prior inimigo de um candidato, mas, no caso de 
demissões delicadas, você também não precisa se expor, reve-
lando detalhes que podem queimar todas as suas chances com 
o mercado.

De modo geral mantenha-se positivo diante de um projeto que 
não deu certo, mostre seu empenho e dedicação, responsabilize-
-se pelos resultados, compartilhe os créditos e demonstre o 
quanto aprendeu ao longo do processo. Os recrutadores estão 
mais interessados em saber quem você é quem  pode se tornar, 
do que quem você foi no passado.

(*) - Formada em administração de empresas pela PUC-SP, é headhnter na Trend 
Recruitment, boutique de recrutamento e seleção para marketing e vendas 

(https://www.trendrecruitment.com/pt).

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866 

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas, em primeira convocação, no dia 19 de abril de 2018, às
10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações 
Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: em
Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) fixação do
número de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleição dos
membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, bem como a indicação do
Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) fixação do número de membros titulares e
suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; (v) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal
da Companhia, bem como a indicação do Presidente do Conselho Fiscal; e em Assembleia Geral Extraordinária:
(vi) fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2018; (vii) fixação da 
remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2018; e (viii) instrução de 
voto da Companhia na condição de acionista única da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis no sentido de aprovar as mesmas matérias
constantes dos itens “i”, “ii”, “iii” e “vi” acima no âmbito de tal subsidiária integral. Instruções Gerais: Os acionistas
que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato,
na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência
“Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da
realização da Assembleia Geral. São Paulo, 04 de abril de 2018. Madeira Energia S.A. - MESA - Saulo Alves
Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração. 
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Especial

Antonio Carlos Quinto/Jornal da USP

“Já na primeira Copa, em 1930, no Uruguai, a equipe 
da França contava com jogadores de origem arge-
lina”, conta o jornalista Guilherme Silva Pires de 

Freitas, que estudou o tema em sua dissertação de mestrado 
apresentada na Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
(EACH) da USP.

No estudo 'As seleções de futebol multiculturais da União 
Europeia', Freitas analisou os selecionados de quatro paí-
ses – Alemanha, França, Holanda e Portugal – e verifi cou 
como as equipes nacionais destas nações foram mudando 
suas características básicas e introduzindo jogadores 
estrangeiros naturalizados. “Trata-se de um dos refl exos 
da globalização, mas há outras razões que levaram a este 
fenômeno”, analisa o pesquisador, destacando questões 
como a imigração, por exemplo.

A Copa realizada no Brasil em 2014 incentivou o pesqui-
sador a empreender o estudo. A partir daí, Freitas reuniu 
dados de estatísticas de movimentos migratórios dos anos 
1990 até os anos recentes, principalmente naqueles qua-
tro países. “Mas também recorri aos anos 1960, quando 
de fato tiveram início as imigrações, coincidindo com os 
movimentos de independência de alguns países africanos 
e da Ásia”, destaca.

Com os movimentos migratórios, muitos atletas passaram 
a ter o passaporte europeu e as seleções nacionais foram 
ganhando, cada vez mais, um caráter multicultural com 
os jogares que vinham de outras nações ou de colônias e 
ex-colônias. Na França, como descreve o pesquisador, já 
atuaram pela equipe nacional jogadores da África Subsaaria-
na e alguns atletas do norte da África, bem como jogadores 
de origem caribenha. 

Os jogadores alemães Khedira (6), Boateng (20) e Özil (8) em Belo Horizonte, 2014.

Estátua de Eusébio, à porta do Estádio da Luz.
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Equipe holandesa no Papendal. Ruud Gullit, Ronald Koeman e Frank Rijkaard.
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Multiculturalismo no futebol deve 
se expandir em seleções europeias
Na Copa do Mundo deste ano, na 
Rússia, uma característica deverá 
ser comum em algumas seleções 
europeias: o caráter multicultural 
das equipes, com jogadores de 
origens diversas integrando algumas 
seleções nacionais

A equipe campeã de 1998 era bem variada, segundo o 
pesquisador. No caso francês ele ressalta a criação, nos 

anos 1970, do Instituto Nacional do Futebol. “Contudo, 
para participar daquele projeto, o jovem tinha de ter na-
cionalidade francesa. Mas, houve casos de fi lhos e netos 
de argelinos, por exemplo, que passaram pelo instituto e 

voltaram ao país de origem 
dos pais”, conta.

A Holanda teve em alguns 
de seus selecionados jogado-
res de origem caribenha e 
do Suriname, na América do 
Sul. O primeiro caso naquele 
país de um atleta de origem 
estrangeira a integrar a se-
leção nacional foi na década 
de 1960. Depois, somente 
nos anos 1980, quando a 
lei fi cou mais branda. Já na 
Alemanha, boa parte dos 
estrangeiros que chegou ao 
selecionado nacional era de 

origem turca e da Polônia. “E isso ocorreu principalmente 
após a Segunda Guerra Mundial”.

Já Portugal recebeu atletas de suas ex-colônias, como 
Angola e Moçambique. Há atletas de origens estrangeiras 
que fi zeram sucesso jogando pelos times nacionais de outros 
países, como Eusébio – nascido em Moçambique -, nos anos 
1960, por Portugal. “O artilheiro das copas, Miroslav Klose, 
naturalizado alemão, nasceu na Polônia”, ressalta Freitas.

De acordo com o jornalista, na última Copa quase 77 
atletas que disputaram 
pelos times europeus eram 
ou tinham origem de outros 
países. “Acredito que este 
ano este número seja ainda 
maior”, diz Freitas.

Outro fator que o pesquisa-
dor credita como infl uência 
para o fenômeno é a Lei 
Bosman. “Nos anos 1990, 
o futebol se internacionali-
zou, principalmente após o 
advento desta lei”, analisa o 
pesquisador. A Lei Bosman 
permitiu que futebolistas não 
fossem impedidos de jogar em outros países da União Europeia. 

A Lei foi aprovada em 1995, cinco anos após Jean-Marc 
Bosman, um jogador belga, entrar na justiça e pedir que 
seu clube, o RFC Liège, o liberasse para que ele pudesse 
jogar no clube francês Dunkerque.

Para Freitas, há pontos positivos nesta integração que, 
segundo ele, mostra que o esporte está conectado com a 
sociedade atual e com o movimento de globalização. Mas 
há pontos negativos, como atitudes de cunho racista. “Vale 
ressaltar que quando a França venceu a Copa de 1998 o 
número de simpatizantes dos movimentos de integração 
racial cresceu”, destaca o jornalista.
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Zidane, francês de 
origem argelina. A vitória 
francesa na fi nal da Copa 

do Mundo de 1998 se 
deve a dois gols seus.

A 72 dias da Copa do Mundo, a Fifa divulgou nesta terça-
-feira mais um balanço sobre a venda de ingressos para o 
torneio na Rússia, com o fi nal de mais uma das etapas para 
aquisição das entradas. E a entidade revelou que já foram 
alocados 1.698.049 ingressos.

Essa etapa da venda de ingressos para a Copa do Mun-
do foi iniciada em 13 de março, permitindo as compras 
das entradas por ordem de solicitação e não por sorteio, 
o que levou os torcedores a assegurarem a compra das 
entradas em tempo real, logo após realização do paga-
mento da mesma.

Após nova fase de vendas, Fifa 
revela 1,7 milhão de ingressos 
comprados para Copa

Apenas neste período 
foram comprados 394.433 
ingressos pelo site da Fifa. Os 
torcedores russos foram os 
mais ativos nesta etapa, com 
a compra de 216.134 entra-
das, segundo o comunicado 
divulgado nesta terça-feira 
pela entidade.

Os outros 10 países que 
mais compraram bilhe-
tes foram Estados Uni-
dos  (16.462),  Argen-
tina (15.006), Colômbia 
(14.755), México (14.372), 
Brasil (9.962), Peru (9.766), China (6.598), Alemanha 
(5.974), Austrália (5.905) e a Índia (4.509), demonstrando 
um grande interesse dos torcedores da América Latina 
pela competição na Rússia.

Além disso, de acordo com o balanço apresentado nesta 
terça-feira pela Fifa, 53% dos quase 1,7 milhão de ingressos 

adquiridos para a Copa do Mundo foram por torcedores 
que moram fora da Rússia.

A última fase de venda dos ingressos começará no próximo 
dia 18, às 6 horas (de Brasília), no site FIFA.com/tickets. Esta 
etapa também contará com a aquisição das entradas através 
da ordem de chegada, sujeito a disponibilidade (AE).
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Setor de Telecom deve 
encarar rico acervo de 
dados como diferencial
e oportunidade única

Não é segredo que a 

quantidade de dados 

coletados pelas atuais 

empresas do setor 

de telecom cresce 

rapidamente, indo 

de volumes da ordem 

exabit para zettabit

Essa verdadeira "mina de 
ouro de informações" 
possui um valor ines-

timável para os negócios. E 
este segmento em particular 
encontra-se em uma posição 
bastante vantajosa, uma vez 
que os seus clientes/assinantes 
estão mais conectados do que 
nunca às suas redes, através de 
voz, texto e outros aplicativos 
de smartphones. Mesmo assim, 
apesar de disporem deste rico 
acervo de informações, a maioria 
das empresas do setor de tele-
com ainda vê como um desafi o 
encontrar maneiras efetivas 
de aproveitar esses dados, de 
modo a que impactem os seus 
resultados de negócios.

De acordo com o mais re-
cente estudo da consultoria 
Frost & Sullivan, a receita do 
mercado brasileiro de serviços 
de telecomunicações crescerá 
20,42% e atingirá US$ 45,76 
bilhões em 2022, contra US$ 38 
bilhões registrados em 2016. A 
análise revelou ainda que, para 
crescer em patamares maio-
res, as companhias precisam 
avaliar novas estratégias para 
capturar rendimentos em áreas 
emergentes, como Internet das 
Coisas (IoT), gerenciamentos 
de processos de negócio (BPM), 
Big Data Analytics e indústrias 
inteligentes e conectadas.

Segundo o mesmo relatório, 
no Brasil, as empresas de ser-
viços fi nanceiros, varejo e do 
setor de telecom, foram as que 
mais investiram em big data e 
analytics, o que confi rma este 
movimento. Em 2016, somente o 
mercado de big data e analytics 
(BDA) movimentou US$ 2,48 
bilhões na América Latina, com 
destaque para o Brasil, conside-
rado o país mais maduro no uso 
destas novas tecnologias - o país 
representa 46,8% deste total.  

Voltando ao tema central, é im-
portante mais uma vez enfatizar 
que o enorme volume de dados 
disponíveis para as empresas do 
setor de telecom representa  um 
grande diferencial e oportunida-
de única sobre outras indústrias. 
Mas, sem os sistemas e políticas 
adequados para reuni-los assim 
como as ferramentas corretas 
para processá-los e analisá-los, 
perdem o seu valor.

Existem inúmeras maneiras 
de aplicar esses insights e, num 
futuro próximo, os fornecedores 
da indústria de telecom mais 
bem sucedidos serão aqueles a 
demandar a ajuda de soluções 
de serviços em campo para a 
coleta de dados e para a sua 
utilização para  otimizar dife-
rentes aspectos do negócio. A 
começar pela maior efi ciência do 
trabalho dos próprios técnicos 
em campo, em aspectos como 
agendamento, identifi cação de 
rotas de condução mais livres, 
entre outros.

Também a efi ciência do ma-
rketing se benefi cia, ao dispor de 
informações sobre os consumi-
dores e seus hábitos que podem 
ser usadas para aprimorar a ex-
periência do cliente. O resultado 
é simples: consumidores mais 
felizes e aumento de receita. 
Combinar o Data Analytic com 
a inteligência humana para 
otimizar a experiência humana 
de A a Z ajuda a aumentar a fi -
delização, a retenção de clientes 
e a experiência geral da marca 
em uma era de concorrência sem 
precedentes.

Onde o setor de telecom 

está em falta

Houve uma propaganda exa-
gerada em torno do conceito "Big 
Data" e a promessa de análises 
avançadas e estratégicas. O fato, 
porém, é que poucas organi-
zações alocaram os recursos 
necessários para explorar os 
valiosos insights que detêm. 
Um recente estudo global com 
273 executivos das principais 

empresas do setor de telecom 
revelou que, enquanto a maioria 
delas considera investir em Big 
Data e Analytics, apenas 30% re-
almente já fez esse investimento. 
Por quê? Porque não sabem por 
onde começar.

Mas a urgência em acessar os 
dados é imperativa. Atualmente, 
as empresas do setor de telecom 
operam em um dos mercados 
mais competitivos do mundo. 
As operadoras estão se conso-
lidando, combinando recursos, 
expertise e ofertas, apenas para 
conquistar o melhor do negócio, 
e para três das quatro grandes 
operadoras de telefonia móvel, 
as receitas diminuíram ao lon-
go do ano passado. Encontrar 
e reter os clientes tornou-se 
cada vez mais difícil nos últimos 
anos. Nesse ambiente altamente 
competitivo, é vital que o setor 
encontre uma maneira de se 
distinguir dos outros – e isso só 
pode ser alcançado alavancando 
as montanhas de dados disponí-
veis e dedicando recursos para 
analisar esses dados.

Como o setor de telecom 

deve utilizar seus dados

A tecnologia inovadora de ge-
renciamento de serviço em cam-
po (GSC) é a peça-chave para as 
companhias do setor de telecom 
que querem explorar seus dados 
para simplifi car a experiência 
do serviço para os clientes, por 
meio de inteligência artifi cial 
(IA) e machine learning. Isso 
começa com a infraestrutura 
com que estão trabalhando e 
a qualidade dos serviços que 
prestam. Por exemplo, uma 
torre de celular equipada com 
sensores de Internet das Coisas 
(IoT), provavelmente registrará 
seus dados de desempenho, en-
viando sinais para um centro de 
controle em tempo real. Quando 
ocorre alguma irregularidade, 
esses sinais desencadeiam uma 
série de eventos – começando 
com um operador, que localiza 
o técnico qualifi cado mais pró-
ximo, otimiza sua rota para que 
chegue o mais rápido possível 
e então passe os detalhes e o 
material necessário para que 
ele possa diagnosticar e resol-
ver o problema com precisão 
e efi ciência. A tecnologia GSC, 
acessível por meio dos dispo-
sitivos móveis, simplifi ca esse 
processo e introduz um nível 
de organização que benefi cia a 
empresa, o técnico e o consu-
midor fi nal. Desta forma, todos 
saem ganhando.

Além de promover a manu-
tenção da infraestrutura física, a 
tecnologia GSC também impacta 
positivamente na satisfação do 
funcionário ao equipá-lo com as 
ferramentas necessárias para 
que seja bem sucedido – sempre. 
Isso é um ponto crítico, já que 
os técnicos são, geralmente, a 
única interação que os clientes 
têm com a empresa – e um 
profi ssional satisfeito torna-se 
um embaixador da marca muito 
melhor comparado ao que está 
mal subsidiado e frustrado com 
seu trabalho.

Melhor serviço = clientes 

mais felizes

Dada a enorme quantidade de 
dados que as empresas do setor 
de telecom têm acesso, não há 
desculpa para não oferecer uma 
experiência excepcional para 
o cliente. Em um cenário tão 
competitivo, a visão do consu-
midor representa a diferença 
entre retenção ou desgaste. A 
análise de dados resultante da 
utilização da tecnologia ade-
quada no serviço (e de tantas 
outras indústrias) é a chave para 
gerar valor agregado de maneira 
geral – mas não são sufi cientes 
para as organizações que estão 
se capitalizando. Em média, os 
insights orientados por dados 
contribuem apenas para 2,9% no 
lucro de uma empresa de tele-
com. Por isso, agora é o momento 
dessas companhias pararem de 
usar processos antigos e perce-
berem o real impacto dos dados 
alimentados pela tecnologia GSC 
em seu negócio.

 
(*) É Diretor Global de Marketing da 

ClickSoftware, líder no fornecimento 
de soluções para a gestão 

automatizada e otimização da força 
de trabalho e serviços em campo.

Alexsandro Labbate (*)
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News@
Feira do Empreendedor: Fintech promove crédito 
digital para EPP e ME em parceria com Serasa

@Segundo pesquisa do Serasa, 48% do microempreendedores 
encontraram difi culdade para conseguir empréstimos. O score 

baixo e o fato de ser ME foram algumas das razões apontadas pelo le-
vantamento que mostrou, ainda, que 43% enfrentaram problemas com 
a falta de crédito e burocracia na hora de abrir o negócio. Além disso, 
para 58% dos microempresários, buscar recursos em um banco que 
ofereça melhores condições de prazo e taxas de juros é a prioridade. 
As fi ntechs estão ampliando crédito para micro e pequenas empresas, 
segmentos que normalmente não são contemplados pelos bancos 
tradicionais. Exatamente por isso, a Nexoos (www.nexoos.com.br), 
fi ntech líder de mercado na modalidade Peer to Peer Lending (P2P) 
que conecta pequenas e médias empresas a potenciais investidores, 
lança, em parceria com o Serasa, um novo serviço de crédito digital 

para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) durante 
a Feira do Empreendedor SebraeSP 2018, que acontece entre os dias 
07 e 10 de Abril no Pavilhão de Exposições do Anhembi.

SAS fecha parceria com VERT

@O SAS, líder global em soluções de Analytics, anuncia a parceria com a 
VERT, empresa especializada na oferta e na integração de tecnologias 

dos maiores fabricantes do mundo. O objetivo é reforçar o programa de 
Canais do SAS, que tem como meta ampliar sua presença em mercados 
estratégicos de todo o país. Também faz parte dos planos da parceria o 
desenvolvimento de soluções em conjunto, pensando em projetos de curto 
e longo prazos e voltados para o setor público, no qual o SAS já atuava por 
meio da oferta de soluções de análise de risco. Para isso, a VERT foi es-
colhida como parceira em função de sua abrangência e conhecimento das 
demandas do governo no que se refere à TI (www.sas.com/br).

Letícia Missali (*)

Segundo o relatório Webshoppers 36, no primeiro semestre 
de 2017, o e-commerce faturou R$ 21 bilhões, registrando 
um crescimento de 7,5% se comparado com o mesmo pe-

ríodo de 2016, cujo montante foi de R$ 19,6 bilhões. O número 
de pedidos aumentou de 48,5 milhões para 50,3 milhões – um 
acréscimo de 3,9% – e o tíquete médio passou de R$ 403 para 
R$ 418, obtendo uma expansão de 3,5%.

Diante da acirrada concorrência e do volume de informações e 
dados que o comércio eletrônico gera, monitorar cada detalhe sem 
uma ferramenta de apoio é uma atitude que pode acarretar sérias 
consequências para as companhias, uma vez que não é possível 
fazer a gestão de múltiplos sistemas e ter todas as informações 
em tempo real, muito menos controlar os acontecimentos. Por 
isso, as empresas bem-sucedidas estão utilizando tecnologias de 
performance digital para alavancar vendas e os negócios em geral.

Inteligência artifi cial: o controle dos negócios

Com as aplicações e os ambientes operacionais cada vez mais 
complexos, a maioria das companhias consegue monitorar apenas 
5% de suas aplicações mais críticas com uso das ferramentas 
tradicionais de monitoramento.

Com o apoio da Inteligência Artifi cial, todos os processos 
podem ser automatizados, a ponto de tecnologias como APM 
(Application Performance Management), por exemplo, forne-
cerem uma avaliação automatizada do impacto de um problema 
para os negócios de uma empresa ou, até mesmo, identifi carem 
automaticamente problemas de desempenho antes mesmo que 
os clientes sejam afetados.

Menos alertas e mais efi ciência

As equipes de TI sofrem com a sobrecarga de alertas. A per-
formance de aplicações depende, muitas vezes, de um conjunto 
de tecnologias que são interdependentes. Quando algum desses 
componentes falha ou diminui a velocidade, pode provocar uma 
reação em cadeia, deixando a equipe de TI rodeada de uma série 
de alertas oriundos de inúmeras ferramentas de monitoramento. 
A questão é saber quais informações são realmente relevantes e 
o que deve ser feito para solucionar os problemas digitais.

Ferramentas mais avançadas, que possuem Inteligência Artifi cial 
como base, dão um fi m a grande quantidade de sinais, tendo a 
efi ciência de detectar e entender que uma determinada quan-
tidade de alertas pode estar relacionada a um único problema, 
proporcionando, assim, causalidade e não correlação.

Quatro motivos para 
redefi nir o monitoramento 

digital de sua empresa
Gerenciar a performance digital de aplicações essenciais para os negócios e atender às demandas 
dos clientes, cada dia mais exigentes. Essa deveria ser a meta de todas as empresas que desejam se 
diferenciar na qualidade dos serviços e produtos oferecidos

Métricas simples são inefi cientes

Ter uma visão completa da situação dos contêineres e os re-
cursos subjacentes não é missão para qualquer ferramenta de 
monitoramento. A maioria delas apenas mostra um cenário super-
fi cial. Além de mostrar detalhadamente a saúde dos contêineres, 
dos programas e serviços que rodam dentro desses contêineres, 
soluções como APM detectam automaticamente os problemas e 
também suas raízes, fornecendo uma melhor visibilidade de todas 
as camadas da aplicação de fi m a fi m. Esse é mais um motivo para 
as empresas optarem por renovar seus sistemas de TI.

Aposte em alta fi delidade dos dados

As soluções de monitoramento utilizadas por sua empresa 
conseguem gerenciar a alta quantidade de transações, serviços 
e hosts se seu ambiente migrasse para a Nuvem e para Micros-
serviços? Conseguiriam, ainda, ver detalhes de ponta a ponta de 
100% das transações?

São esses "detalhes" que reduzem a inefi ciência da resolução 
dos problemas, impedem que impasses surjam na tentativa de 
otimização da performance e, principalmente, evitam a automa-
tização das operações sem visibilidade total dos dados. Ou seja, 
para obter respostas seguras é preciso alta fi delidade dos dados 
com escalabilidade. E isso só é atingível com o uso de um sistema 
de gerenciamento de performance digital.

A partir do momento que as empresas decidem apostar na trans-
formação digital, conseguem implementar soluções modernas que 
consolidam informações de uma forma mais direta, organizada e 
completa. Assim, as companhias têm condições de investir em 
melhorias gerais para um bom funcionamento e alinhamento do 
negócio com a TI, reduzindo o número de ferramentas tradicio-
nais de monitoramento e diminuindo o tempo gasto integrando 
dados e licenciando software. Com o uso de tecnologia adequadas 
é possível obter melhores resultados e, ao mesmo tempo, usar 
menos recursos para implementar e gerenciar o ecossistema de 
monitoramento. Com a rapidez necessária para ambientes de e-
-commerce, o sucesso só será atingido por empresas que optarem 
por plataformas de gestão da performance digital. Alguém ainda 
duvida que, manualmente, é impossível gerenciar os ambientes 
que a cada dia estão mais complexos?

(*) É Head de Marketing da Dynatrace América Latina.

Imagine um mundo em que você co-
meça o dia bem porque sua geladeira 
identifi cou a quantidade de comida que 
você tem e pediu itens de reposição 
para você. Seu trajeto é mais seguro 
e produtivo porque você está em um 
carro autônomo. Você pode navegar 
facilmente pelo tráfego em uma cidade 
inteligente, o pagamento dos pedágios 
é feito automaticamente e é mais fácil 
encontrar um bom local para estacionar.

À medida que aumenta a demanda por 
coisas conectadas, nossa infraestrutura 
de tecnologia sem fi o precisa acompa-
nhar o ritmo. É por isso que estamos 
prestes a ver uma mudança da tecno-
logia sem fi o de quarta geração para a 
de quinta geração (5G) – um avanço 
que promoverá um enorme potencial 
de inovação.

O Governo do Canadá, juntamente com 
as províncias de Ontário e Quebec, anun-
ciou a primeira parceria público-privada 
destinada a aumentar o crescimento 
econômico impulsionado pela tecnologia 
5G. O ENCQOR (sigla em inglês para 
Evolução de Serviços em Rede através de 
um Corredor em Quebec e Ontário para 
Pesquisa e Inovação) prevê investir C$ 

400 milhões nos próximos 5 anos para 
o desenvolvimento de novos padrões 
de telecomunicação, necessários para 
comportar o grande volume de dados 
que serão gerados a partir de agora – 
estima-se, por exemplo, que o tráfego 
de dados móveis deverá aumentar sete 
vezes entre 2016 e 2021.

O projeto será liderado por cinco 
grandes corporações de tecnologia 
digital global (Ericsson, Ciena Canada, 
Thales Canada, IBM Canada e CGI), que 
serão responsáveis por metade da verba 
prevista pelo projeto. Os governos, por 
sua vez, dividirão igualmente o restante 
do investimento, no valor de C$ 200 mi-
lhões, contando com o apoio do Fundo 
Estratégico de Inovação do Governo do 
Canadá, estimado em C$ 1,26 bilhão.

O setor de tecnologia da informação 
e comunicação (TIC) é uma parte 
importante da economia canadense, 
contribuindo com C$ 76 bilhões para 
seu PIB em 2017. E possui um potencial 
ainda maior, como afi rma Reza Moridi, 
Ministro de Pesquisa, Inovação e Ciência 
de Ontário. “Esta iniciativa para apoiar 
o desenvolvimento do 5G vai ajudar 
a capitalizar nosso vasto potencial da 

tecnologia de comunicações de alta 
velocidade para expandir horizontes, 
acelerar a inovação e transformar a ma-
neira como todos nós vivemos e fazemos 
negócios”, explica.

Os governos, as pequenas e médias 
empresas e os acadêmicos colaborarão 
no desenvolvimento de tecnologia 5G 
por meio de instalações e laboratórios 
de pesquisa conectados localizados nas 
duas principais províncias canadenses. 
Essa estrutura fornecerá acesso a tecno-
logias avançadas, como redes de banda 
larga programáveis, Internet das Coisas, 
fotônica em silício, análise de big data 
e computação em nuvem.

A tecnologia 5G tem velocidades de 
download até 100 vezes mais rápidas do 
que a 4G atual. O ENCQOR fornecerá 
aos canadenses a capacidade de inovar 
testando seus produtos e serviços em 
equipamentos 5G. Os recursos desenvol-
vidos por meio do ENCQOR permitirão 
que as empresas aumentem seu nível de 
competitividade – estima-se que 1.000 
pequenas e médias empresas poderão se 
conectar à plataforma 5G para acessar a 
pesquisa e a tecnologia que as ajudarão 
a inovar e criar mais de 4.000 empregos.

Próxima geração da internet sem fi o recebe apoio canadense



Julia Pittier e Daniel Ayres.

Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, quarta-feira, 04 de abril de 2018
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quarta é o décimo nono dia da lunação. A Lua em Sagitário deixa o astral mais animado e franco, mas será importante 

ter cuidado com as palavras. Podemos falar mais que o normal e de forma precipitada levando a discussões desnecessárias. 

Mercúrio em mau aspecto com Marte deixa todos mais diretos e impulsivos. Falar de forma verdadeira, objetiva e assertiva é 

muito valioso, mas apenas quando isso traz algum benefício. Caso contrário podemos ser levados a brigas. A Lua em bom aspecto 

com Mercúrio à noite permite uma comunicação mais fácil, mas como Mercúrio forma um aspecto negativo com Saturno ainda 

será necessário medir as palavras, que podem ser fatais no fi nal desta quarta.
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O Sol em seu signo o levará a contatos 
sociais muito alegres nesta metade 
de semana. Este é um dia em que a 
compreensão das necessidades dos 
outros. Mercúrio em mau aspecto 
com Marte deixa todos mais diretos 
e impulsivos.67/467 – Marrom.

O dia é ótimo para reorganizar os seus 
valores e ver o outro lado de uma 
situação. A lida diária com o ambiente 
em que vive será benéfi ca. Empenho 
em suas atividades aumentará 
sua confi ança para uma nova fase 
promissora depois do aniversário. 
69/469 - Azul.

Mudanças podem tumultuar sua vida 
afetiva e devem ser realizadas com 
cuidado. Os ânimos fi cam exaltados, 
precisa evitar as explosões e a 
brabeza exagerada e ficarmos 
afastados de provocações. Comece 
a manter a rotina desde cedo nesta 
quarta-feira. 88/488 – Amarelo.

Bem cedo um bom momento 
para clareza nas comunicações. 
O conhecimento através da 
racionalidade e o senso de liberdade 
até mesmo na lida diária será 
decisivo. Uma boa nova social dará 
um novo ânimo para o trabalho e 
trará um novo ideal de vida. 57/657 
– Verde.

A Lua em bom aspecto com Mercúrio 
à noite permite uma comunicação 
mais fácil, mas como Mercúrio forma 
um aspecto negativo com Saturno 
ainda será necessário medir as 
palavras. É hora de dar espaço para 
o novo, inédito e fora do comum. 
53/353 – Vermelho.

Cuidado com o desgaste que atitude 
egoísta provoca, afastando pessoa 
que ama. Tende a afastar as pessoas 
de seu convívio por atitudes críticas 
e negativas. Evite preocupar-se com 
as aparências, valorize o prático 
nesta metade de semana. 55/255 
– Verde.

Em todos os seus atos evite 
exageros tanto na confi ança como 
no pessimismo. As viagens e passeios 
serão felizes se feitas a dois e 
estiverem programadas. Final da 
noite com falta de contentamento, 
mas mantenha a rotina em tudo. 
50/450 – Cinza.

Este é um dia em que a compreensão 
das necessidades coletivas refl ete 
seu grau de maior impacto em nossa 
maneira de ser. Precisa planejar as 
situações antes de agir preparando 
o futuro. Use de persistência e 
coragem para ganhar mais dinheiro 
no trabalho. 53/153 – Azul.

O dia não é bom para assuntos de 
dinheiro, mas benefi cia a saúde e 
as viagens. A comunicação não está 
favorecida pela falta de clareza e 
compreensão das palavras. Dedique-
se ao que mais importa a grande 
riqueza que é a interior. 45/745 – 
Amarelo.

Podemos falar mais que o normal 
e de forma precipitada levando a 
discussões desnecessárias. Com 
a Lua em Sagitário mantenha-se 
alerta a uma boa chance que surgirá 
em sua vida, pois depois ela não se 
repetirá tão cedo. Pode falar mais 
que o normal e de forma precipitada 
e perigosa. 34/134 – Verde.

Este é um dia em que deve 
ordenar o pensamento evitando 
o vagar sem rumo defi nido. Tudo 
que envolva relacionamento e 
amizade terá destaque. Difi culdades 
podem ocorrer no amor, até 
desentendimentos conjugais podem 
perturbar. 29/829 – Branco.

Com a Lua solta será melhor dia 
ater-se a atividades corriqueiras, 
evitando alterações naquilo que já 
foi programado. Sozinho poderá 
menos e será difícil chegar onde 
pretende. O conhecimento assume 
papel preponderante e benéfi co. 
52/652 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 04 de Abril de 2018. Dia de Santo Isidoro de Sevilha, Santo 
Ambrósio, São Benedito, e Dia do Anjo Hakamiah, cuja virtude é a 
coragem. Aniversaria o ex-jogador de futebol Branco que faz 54 anos, 
o ator Robert Downey Júnior nascido em 1965, o jogador de futebol 
Emerson que faz 42 anos e a atriz, cantora e apresentadora Jamie Lynn 
Spears que nasceu em 1991.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é hábil no conhecimento dos mais 
diversos tipos de personalidade humana. Sabe agir de acordo com o 
perfi l específi co de cada pessoa. Percebe com clareza os objetivos de 
grupos ou comunidades e sabe como encaminhá-los para a realização. 
Tem forte magnetismo pessoal, muito charme, é também generoso e 
determinado. Gosta de mudar sempre, em todos os aspectos, a sua vida. 
No lado negativo precisa evitar ser controlador junto com o excesso de 
franqueza e o autoritarismo que podem afastar as pessoas.

Dicionário dos sonhos
BERÇO – Se estiver vazio: desgostos passageiros. 
Com um bebê: discussões em família. Com dois ou 
muitos bebês: espere gravidez em família. Se o quarto 
estiver escuro é sinal de problemas futuros. Números 
de sorte:  06, 21, 24, 30, 32 e 51.

Simpatias que funcionam
Para segurar a pessoa amada no casamento: 
Salpique um pouco de sal grosso sobre o calçado da 
pessoa amada enquanto pensa que está prendendo 
essa paixão no seu coração. Em seguida faça uma 
oração de sua preferência, retire o sal, limpe bem o 
calçado e coloque ele no mesmo lugar em que você 
encontrou. É necessário que você não conte a ninguém 
sobre a esta simpatia.
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O animal 
desprovi-

do de
razão

Secreção
intensa

durante a
malhação

Adoçante
evitado

pelo
diabético

(?) Vegas:
a Cidade
do Jogo
(EUA)

Formato
de fita 

de video-
cassete

Dá ciência
ao preso do
motivo de

sua autuação

Segunda
nota da
escala

musical

O Paraíso
Terrestre
(Bíblia)

Aécio
Neves,
político
mineiro

O (?) Va-
gabundo:
Carlitos
(Cin.)

Sensação
comum no

work-
aholic

"OIhar
não (?)
pedaço"

(dito) 
Comércio
(?): lida

com aves
e ovos

Radiação 
ultraviole-
ta (sigla)

Letra
puxada no
sotaque
caipira

Gênero 
musical do
Carnaval
da Bahia

Matéria-
prima da 

Emília (Lit.)

Tipo de 
embalagem
de deso-
dorante

Abrigo 
do feto
Antigo

capacete

Somar,
em inglês
Cachaça
(bras.)

(?) Diego,
cidade
Corante 

alimentício

Festa
pansexual
Amolado;
cortante

Porto-(?), 
natural 
dessa 
cidade 

(Reg. Sul)

Pelo dos olhos
Estabelecimento

comercial como o
Village Mall (Rio)

Célebre; notável
Restaurante que

serve frango novo
assado em braseiro

Atividade didática
como as campanhas
de prevenção de DST

e Aids

Cubo de 2
(Mat.)

Indivíduo 
brincalhão

Alça voo
Passe 

(o café)
por filtro

Neste
lugar

Frasco de
soldados

3/add — san. 4/elmo. 5/útero. 6/galeto. 8/aerossol.
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Com direção Frederico Reder, a superprodução tem como estrela a cantora Wanderléa,

ícone da Jovem Guarda.

A peça narra 
os principais 
acontecimentos, 
apresentando mais de 
cem canções dos mais 
diversos gêneros

Após temporada de su-
cesso e crítica em São 
Paulo e Rio de Janeiro, 

“60! Década de Arromba, Doc. 
Musical” retorna em curta 
temporada. Representante 
maior da Jovem Guarda, um 
dos principais movimentos 
musicais da década de 1960, 
a cantora Wanderléa é a 
“cereja do bolo”  do musical 
participa pela primeira vez de 
um musical, interpretando ela 
mesma. O espetáculo utiliza 
ferramentas de documentário 
(fotos, vídeos e depoimentos 
reais), somadas a cenas, tex-
tos e canções apresentadas 
ao vivo por 24 atores/canto-
res /bailarinos para contar a 
história da década de 1960. 
A peça narra os principais 
acontecimentos, apresentan-
do mais de cem canções dos 
mais diversos gêneros. De 
Roberto e Erasmo, passando 
por Dalva de Oliveira, Cauby 

“60! Década de Arromba”
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Peixoto, Elvis Presley, Beatles, 
Tony e Celly Campello, Bibi 
Ferreira, Edith Piaf, Tom e 
Vinicius, Milton Nascimento, 
Gil e Caetano, Maysa, Geraldo 
Vandré e tantos outros nomes 
importantes na música.  No 
repertório não faltam sucessos 
como Banho de Lua, Biquíni de 

Bolinha Amarelinha, Beijinho 
Doce, Lata D’água, Travessia, 
Pra Não Dizer Que Não Falei 
Das Flores, Era um Garoto que 
como eu Amava os Beatles e 
os Rollings Stones, Ponteio, 
Nós Somos Jovens, Filme 
Triste, Prova de Fogo, Pare 
o Casamento, Calhambeque, 

e outras internacionais como 
Blue Moon, La Bamba, Non Je 
Ne Regrette Rien, Yellow Sub-
marine e I say a litlle prayer for 
you, entre tantos outros. 

Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping 
Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360. Quintas e 
sextas às 20h30, sábados às 17h e 21h e domin-
gos às 17h. Ingressos: de R$ 50 a 220. Até 01/05.

O “Duo Badulaque”, formado por Julia Pittier e Daniel Ayres, 
apresentam o lançamento do CD “O Dinossauro E O Dragão”. 
A dupla vem acompanhada pelo percussionista Bruno Prado, 
que produziu o disco, e conta com a participação especial de 
Anderson Quevedo, com instrumentos de sopros.O álbum 
e o show embalam diversas gerações com uma sonoridade 
inventiva, linguagem lúdica, percussão corporal e utilização de 
instrumentos e objetos inusitados. A proposta do Badulaque 
é criativa e experimental e, neste projeto, eles se reinventam 
com novas bugigangas eletrônicas que fazem as batidas no 
corpo e nos badulaques virarem sons superpotentes. “Na 
nossa mão, ou melhor, no nosso palco, todo `badulaque´ vira 
instrumento e dá um ritmo especial às músicas. Neste novo 
disco, estamos experimentando mais sonoridades e infl uências 
e acreditamos que vai despertar e estimular a curiosidade 
musical das crianças”, conta Daniel Ayres.

 
Serviço: Sesc 24 de Maio, R. 24 de Maio, 109, Centro. Sábado (7) às 12h. In-

gressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia).

“Duo Badulaque”

Você não tem nada a perder
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a) acredito que 

Deus quer que você saiba.... Que se você pensa que não 
tem nada a perder, você ganha. Se você pensa que tem algo 
a ganhar, você perde. Tudo leva à motivação. Por que você 
está fazendo o que está fazendo neste exato momento? Para 
evitar perda? Para obter ganho? Motivo errado nos dois casos. 
A vida não tem a ver com ganhar-e-perder. A vida tem a ver 
com ser ou não ser, expressar ou não expressar, quem você é. 
Não faça coisas por benefício pessoal. E não faça coisas para 
evitar dano pessoal. Faça coisas para sentir autenticidade 
pessoal. Assim sua vida fará sentido, independentemente 
do que está acontecendo ao seu redor.

Está claro por que isto lhe foi dito hoje, certo?

Amor, Seu Amigo ,

Neale Donald Walsch

Em Do Hip-Hop ao Samba: Criolo e 
seu Processo de Criação, aula espetá-
culo, que o MC, cantor e compositor 
Criolo realiza, o artista compartilha 
com o público histórias de seu percurso 
como um dos expoentes da nova música 
brasileira.  

Acompanhado do DJ DanDan e do 
cavaquinista Ricardo Rabelo, Criolo fala 
sobre suas infl uências, referências, pro-
cesso criativo e produção do seu novo 
álbum, Espiral de Ilusão, primeiro disco 
totalmente dedicado ao samba com dez 
canções inéditas, sendo nove autorais.

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 141, Vila Ma-
riana, tel. 5080-3000. Domingo (8) às 18h. Ingressos: R$ 
20 e R$ 10 (meia).

Do Hip-Hop ao Samba

MC, cantor e compositor Criolo.



Internet e o uso da 
tecnologia na promoção 
de serviços cotidianos

Com a expansão da 

interconectividade por 

meio dos smartphones, 

o acesso à internet 

foi expandido para a 

maioria da população 

brasileira

Conforme levanta-
mento realizado pelo 
IBGE, 64,7% das pes-

soas com idade superior 
aos 10 anos estão on-line, 
sendo o celular o gadget 
mais utilizado para 94,6% 
da parcela que está conec-
tada. Com isso, houve uma 
popularização dos serviços 
disponibilizados via web que 
foram impulsionados, tam-
bém, pela utilização de dis-
positivos IoT (Internet das 
Coisas, na sigla em inglês), 
que possibilita a promoção 
de serviços inovadores e 
precisos.

Assim, a população e 
o governo, por meio de 
soluções interconectadas, 
conseguem ter as principais 
demandas da atualidade 
atendidas. Saúde, mobi-
lidade e segurança, tidos 
como prioritários para toda 
a população – e precisam 
ser tratadas como tal pelos 
governos e corporações – 
sofreram diversas mudan-
ças ao longo dos últimos 
anos, demonstrando, na 
prática, como a tecnologia 
pode ser uma forte aliada 
do progresso social.

Com aplicativos de trans-
porte, agendamento de 
consultas e exames e mo-
nitoramento remoto, a so-

ciedade encontra-se munida 
de ferramentas capazes de 
facilitar a rotina. Com a 
junção desses e de diversas 
outras aplicações tecnoló-
gicas, o conceito de cidade 
inteligente (smart city) 
ganha uma forma mais pal-
pável ao viabilizar, por meio 
de parcerias público-priva-
das, a utilização de novas 
ferramentas para propor 
soluções para as grandes 
cidades.

Singapura, Masdar e Song-
do foram as três primeiras 
smart cities do mundo. Elas 
são cidades evoluídas e 
tecnológicas, que aplicam 
o uso dessa inovação a fa-
vor da população, atuando 
com fontes renováveis de 
energia, água reutilizável, 
transporte sustentável e, 
claro, segurança colaborati-
va, proporcionada por meio 
de câmeras inteligentes 
que são conectadas com 
plataformas na nuvem, pos-
sibilitando maior armaze-
namento e disponibilidade 
dos arquivos. No Brasil, o 
projeto Smart City Laguna 
criará, no Ceará, a primeira 
cidade inteligente do país.

A tendência é que a tec-
nologia seja cada vez mais 
fundamental e indispensá-
vel para a evolução da so-
ciedade, com a presença em 
todas as esferas e fazendo 
parte da vida de grandes 
cidades e seus moradores 
conectados.

(*) - É Gerente de Marketing
da Tecvoz, empresa de tecnologia 

referência no mercado de
Circuito Fechado de TV

(http://www.tecvoz.com.br/website/).

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Bel. Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: WELLINGTON DIEGO OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão operador de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/08/1991), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José de Abreu Silva e de 
Sônia Maria dos Santos Oliveira Silva. A pretendente: DANIELA DA SILVA SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Campo Formoso, BA, no 
dia (02/02/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosalvo 
Oliveira dos Santos e de Naldi Jesus da Silva.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO DE BARROS SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
frentista, nascido em Areias, PE, no dia (12/12/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Ilarindo de Sousa e de Maria Lucia Sabino de Barros. A 
pretendente: ANDRESSA EDUARDA DA SILVA ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Dom Pedro, MA, no dia (24/04/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Augusto Cesar Araujo e Silva e de Francedilma da Silva Araújo.

O pretendente: JAIME DA COSTA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão funcionario 
publico municipal, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/09/1983), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime da Costa e de Maria da Penha 
Silva. A pretendente: NATALÍ DA SILVA ZANCANELLA, estado civil solteira, profi ssão 
funcionaria publica estadual, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/11/1983), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Estevão Zancanella e de Maria 
Jose da Silva Zancanella.

O pretendente: CARLOS CESAR BARBOZA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Osasco, SP, no dia (17/02/1975), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Espedito Barboza e de Raimunda Evangelista de Menezes. A pretendente: 
ROSINEIDE GONÇALVES LIRA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (04/08/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Pereira Lira e de Maria do Socorro Gonçalves Lira.

O pretendente: CÉSAR CONCEIÇÃO PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/08/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Pinheiro e de Carmem Lucia de Jesus Conceição. A 
pretendente: PATRÍCIA SANTOS CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/11/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio de Carvalho e de Neusa Aparecida Oliveira Santos.

O pretendente: JOÃO LUKAS DE SOUZA ARESTIDES, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/09/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lauzinho Arestides e de Regiane Geraldo de Souza. A 
pretendente: MARIA CAMILA GOMES DA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão cabe-
leireira, nascida em Bom Jardim, PE, no dia (11/09/2001), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Severino da Cunha e de Leonilda Maria Gomes.

O pretendente: ÉVERTON MOREIRA DANTAS, estado civil solteiro, profi ssão encarre-
gado de obras, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (17/12/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberio Soares Dantas e de Edna Maria 
Dias Moreira. A pretendente: JULIANA CARREIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/12/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria Zelia Carreiro.

O pretendente: WASHINGTON LUÍS PONTES GOMES DA SILVA, estado civil soltei-
ro, profi ssão vendedor, nascido em Guarulhos, SP, no dia (30/03/1983), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rosenildo Gomes da Silva e de 
Rositania Maria Pontes Gomes. A pretendente: IVANILDA MARIA DOS SANTOS, es-
tado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Jaboatão, PE, no dia (12/06/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Firmino dos Santos 
e de Ivanilda Maria da Silva.

O pretendente: VINICIUS DE OLIVEIRA MATOS, estado civil solteiro, profi ssão monitor de 
eventos, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/04/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Jorge Pereira Matos e de Cristiane Evangelista de Oliveira. A 
pretendente: SABRINA KETHELIN MARCELINO DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão 
monitora de eventos, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de André Alves de Freitas e de Elenita Marcelino.

O pretendente: LUCAS CORREIA DE SOUZA NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão zelador, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/05/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Nunes da Silva e de Lucimar Correia de 
Souza Nunes da Silva. A pretendente: FABIANA CARVALHO CUNHA CALHEIROS, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/08/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Candido da Cunha 
Calheiros Filho e de Maria Aparecida Calheiros.

O pretendente: DAVID JIMMY DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de 
enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/06/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Cerqueira de Araujo e de Edineide Maria 
de Araujo. A pretendente: PRISCILA BORGES DE ALMEIDA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/07/1983), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanil Borges de Almeida e de 
Elza Soledade de Almeida.

O pretendente: CLEBER JOSE MARTINS SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão chefe 
de segurança, nascido em Guarulhos, SP, no dia (31/07/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Levi Martins Santana e de Magali Aparecida de 
Souza. A pretendente: PATRICIA SILVA LIMA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/12/1978), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vivaldo Silva Lima e de Maria Felix de Santana.

O pretendente: PAULO RICARDO EPIFANIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de segurança do trabalho, nascido em Aruja, SP, no dia (19/12/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Rogel da Silva e de Marilsa das Graças Epifanio. A 
pretendente: GISLAINE DE SOUZA ALBUQUERQUE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
fi scal, nascida em Caieiras, SP, no dia (22/07/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Lins de Albuquerque e de Francisca Lins de Souza.

O pretendente: LEONARDO QUEIROZ RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/12/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moisés Pereira Ramos Júnior e de Ronaldja Augusta 
de Queiroz. A pretendente: ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS LACERDA, es-
tado civil solteira, profi ssão consultora de vendas, nascida em Guarulhos, SP, no dia 
(07/10/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Luis 
Lacerda Arrais e de Sandra dos Santos.

O pretendente: LEANDRO SILVA DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/04/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Jose de Assis e de Ana Santos da Silva. A pretendente: 
BARBARA ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão encarregada de con-
trole fi nal, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/08/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos dos Santos e de Arlene Alves da Silva.

O pretendente: EVERSON DA SILVA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão ser-
ralheiro, nascido em Belo Horizonte, MG, no dia (21/08/1962), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Diva da Silva Santos. A pretendente: VALQUIRIA 
BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (22/04/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens 
Barbosa e de Maria Juventina Barbosa.

O pretendente: RODRIGO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/05/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sergio Pereira e de Josefa Matias Pereira. A pretendente: ANDREIA 
CARVALHO SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (18/09/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Silva Santos e de Regina Celia de Carvalho.

O pretendente: JOEL DE SOUZA BRANDÃO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/10/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edina Aparecida de Souza Brandão. A pretendente: 
JÉSSICA JEYCE MENDES VELOSO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (30/11/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Maria Jeine Mendes Veloso.

O pretendente: RAIMUNDO CONRADO BARBOSA NETO, estado civil divorciado, 
profi ssão encarregado de eletrica, nascido em Afonso Cunha, MA, no dia (15/04/1972), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Gomes 
e de Tereza Lima Gomes. A pretendente: ROSEANE DO ESPÍRITO SANTO, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Euclides da Cunha, BA, no 
dia (04/06/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliane 
do Espirito Santo.

O pretendente: ANTONIO CALIXTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
de produção, nascido em Escada, PE, no dia (06/11/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Calixto da Silva e de Josefa Maria de Oliveira 
Silva. A pretendente: GREICE ALVES FEITOSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Ribeirão, PE, no dia (05/01/1985), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Dilzon Alves Feitosa e de Edna Lucia Silva Alves.

O pretendente: MOZAR RIBEIRO DE CARVALHO NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/06/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Wilson Ribeiro de Carvalho e de Miriam 
Alves Marciano de Carvalho. A pretendente: MICHELE DA SILVA RAMOS GONÇALVES, 
estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/10/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alex Ramos Gonçalves e 
de Tatiana da Silva Gonçalves.

O pretendente: AILTON FERREIRA MARINHO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Santos, SP, no dia (09/07/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Benedito Alves Marinho e de Marlene Alves Ferreira. A pretendente: 
ÉRICA APARECIDA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (27/05/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Miguel Alves Santos e de Edna da Silva Santos.

O pretendente: DOVANI DA SILVA PAULINO, estado civil solteiro, profissão portei-
ro, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/12/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Gabriel Paulino e de Maria Bernardete da 
Silva Paulino. A pretendente: AXILE DE NOVAES QUADROS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Iguai, BA, no dia (19/07/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Anilson Antonio Costa de Quadros e de Ilva 
Rege de Novaes Quadros.

O pretendente: GILIARD PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de manutenção, nascido em Guarulhos, SP, no dia (30/07/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Pereira dos Santos e de Apare-
cida Maria dos Santos. A pretendente: KARINA ALMEIDA DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/10/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilton Cesar de Oliveira e de Aparecida 
Gomes de Almeida Oliveira.

O pretendente: GEOVANE PAIXÃO MOTA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/12/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valneide Oliveira Mota e de Alexandra Maria Vieira Paixão. 
A pretendente: STEFANIE DE MORAES FALETA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/08/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Sergio Luis Faleta e de Adriana Franco de Moraes.

O pretendente: GILVANDO SANTANA BENIGNO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1971), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Jose Benigno e de Isabel Santana Benigno. A pretendente: 
IVONE DOS SANTOS DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Ponto Novo, BA, no dia (18/12/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Luis de Andrade e de Edite Jesus dos Santos.

O pretendente: MURILO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (31/07/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Antonio de Souza e de Roselia Reis Peixoto de Souza. A pretendente: 
CECILIA SALATINI, estado civil solteira, profi ssão suporte tecnico, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (15/06/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ricardo Salatini e de Vanderleia Vieira Fraga de Lima.

O pretendente: DANILO DA SILVA DOMINGOS, estado civil solteiro, profi ssão mecanico 
de refrigeração, nascido em Guarulhos, SP, no dia (12/06/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Domingos e de Vera Lucia da Silva 
Domingos. A pretendente: MÔNICA APARECIDA MOTA SOARES, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/10/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Monteiro Soares e de 
Gildete Mota dos Santos.

O pretendente: RENAN MIRANDA DA SILVA GOES, estado civil solteiro, profi ssão ci-
rurgião dentista, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/10/1991), residente e domiciliado 
em São Miguel Paulista, São Paulo, SP, fi lho de Jose Mauro Vieira Goes e de Vanda 
Miranda da Silva Goes. A pretendente: CAMILA BIROLLI NEVES DOS SANTOS, esta-
do civil solteira, profi ssão maquiadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/10/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Neves dos Santos 
e de Maria de Lourdes Birolli dos Santos.

O pretendente: LUCAS PORFIRIO, estado civil solteiro, profi ssão agricultor, nascido 
em Bueno Brandão, MG, no dia (20/12/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Carlos Porfi rio e de Luzia Celia de Morais Porfi rio. A pretendente: 
CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (20/03/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Guilherme Moreira dos Santos e de Marizete Nascimento dos Santos.

O pretendente: HELIO ALVES FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/02/1961), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Irineu Alves Ferreira e de Maria dos Santos Ferreira. A pretendente: 
TATIANA RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (07/08/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Reinaldo Rodrigues de Souza e de Vera Lucia da Silva Souza.

O pretendente: CLECIO CAVALCANTE CHAVES, estado civil solteiro, profi ssão fi scal 
de loja, nascido em Iracema, CE, no dia (13/01/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Guerra Chaves e de Maria Edileuda 
Cavalcante Chaves. A pretendente: MARCELA SOUZA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão confeiteira, nascida em Aracaju, Aracaju, SE, no dia (27/07/1991), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Batista dos Santos e de Maria 
Aparecida de Souza.

O pretendente: EDVALDO QUEIRÓZ, estado civil viúvo, profi ssão ajudante de produção, 
nascido em Gentio do Ouro, BA, no dia (25/07/1958), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aristides Queiróz e de Rosalina Queiróz. A pretendente: ELIENE 
DE JESUS SANTANA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em 
Ituberá, BA, no dia (17/01/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Dermeval Costa de Santana e de Maria Helena de Jesus.
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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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: CLEYTON LIMA BRITO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Guarulhos - SP (Registrado em São Miguel Paulista, nesta Capital), no dia 
(26/07/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Petronio 
Nunes Brito e de Maria de Jesus Lima. A pretendente: NATALIA SEIXAS, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia (21/04/1985), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Seixas Filho e de Jane Seixas.

O pretendente: GIAN CARLO CORDEIRO FILHO, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar contábil, nascido em Suzano - SP, no dia (01/06/1991), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gian Carlo Cordeiro e de Cintia da Conceição 
Vieira Cordeiro. A pretendente: REGIANE DE LIMA ERNANDES, estado civil solteira, 
profi ssão nutricionista, nascida em Goiânia (1º Subdistrito) - GO, no dia (04/02/1985), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdeir Capel Ernandes 
e de Ilma Pereira de Lima.

O pretendente: RENATO RODRIGUES DE MACÊDO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista fi nanceiro, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (04/03/1988), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luciano Ferreira de Macêdo e 
de Marisa Rodrigues. A pretendente: VANDERLÉIA SILVA DE SANTANA, estado civil 
solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 
(09/06/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Euclides 
José de Santana e de Eva Luiz da Silva de Santana.

O pretendente: REYNALDO MACHADO NETO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (02/04/1978), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aluizio Machado e de Marli da Conceição Machado. 
A pretendente: ANA PAULA ARAUJO ROCHA BRITO, estado civil divorciada, profi ssão 
costureira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (25/06/1982), residente e do-
miciliada nesta Capital - SP, fi lha de Davaldicio da Rocha Brito e de Teresinha de Fatima 
Araujo Rocha. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde 
a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: WESLEY HENRIQUE IZIDORO, estado civil divorciado, profi ssão com-
prador, nascido em Guarulhos - SP, no dia (17/02/1976), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Delcio Izidoro e de Maria José Henriques Izidoro. A 
pretendente: FABIANA NASCIMENTO COELHO, estado civil solteira, profi ssão técnica 
de segurança do trabalho, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/03/1981), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eginardo Pinheiro 
Coelho da Silva e de Maria Lúcia Nascimento Coelho.

O pretendente: GABRIEL MENDES DE AZEVEDO, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/08/1990, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de João Marcelo Batista de Azevedo e de Rita de Cassia Mendes da 
Silva de Azevedo. A pretendente: LARISSA AMBRASKA DEPOLI, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/03/1989, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Icaro Antonio Rodrigues Depoli e de 
Lilian Ambraska Depoli.

O pretendente: ELTON LEANDRO ALMEIDA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
radialista, nascido em Fortaleza - CE, no dia 30/04/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Gonzaga Alves e de Edna Maria dos Santos 
Almeida. A pretendente: ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi s-
são enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/09/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Vitor de Oliveira e de Maria Risolene da 
Silva Oliveira.

O pretendente: RAMÓN STORTINI GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/01/1989, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ramón González Velázquez 
e de Sílvia Maria Stortini González Velázquez. A pretendente: SABRINA PETRAGLIA 
BALSALOBRE, estado civil solteira, profi ssão atriz, nascida em São Paulo - SP, no dia 
16/04/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo 
D'Auria Balsalobre e de Sonia Aparecida Penha Petraglia Balsalobre.

O pretendente: RAFAEL CAMARGO RAIA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de 
mesa de operações, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/02/1990, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Raia Neto e de Adriana Camargo 
Raia. A pretendente: ELAINE CRISTINA BERATA, estado civil solteira, profi ssão agente 
de atendimento, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/01/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roque Berata e de Marlene da Silva Berata.

O pretendente: RAFAEL BRITO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de ma-
nutenção, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/12/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adalberto França Silva e de Maria Aparecida Souza 
Brito Silva. A pretendente: PRISCILLA DO CARMO RAMOS DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/02/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wellington Ramos de 
Souza e de Silvonete do Carmo Ramos.

O pretendente: ALESSANDRO VALÉRIO CALOR, estado civil divorciado, profi ssão 
engenheiro mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/01/1975, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Armando Aparecido Calor e de Leonilda 
de Morais Calor. A pretendente: GILVANA BARBOZA, estado civil divorciada, profi ssão 
cabeleireira, nascida em Araputanga - MT, no dia 08/08/1979, residente e domiciliada em 
Campinas - SP, fi lha de Maria Aparecida Barboza.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - 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: MARCO HYUN IL KIM, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 
09/05/1989, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joo Youn Kim e de Young Sun Kim. A pretendente: 
SOEUI YANG, nascida em Seoul, República da Coréia, no dia 17/09/1982, estado civil 
solteira, profi ssão professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Dae Sik Yang e de Kui Nyeo Cha.

          
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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Antonio Edgar Carvalho Patah - Ofi cial Interino

O pretendente: GLÁUCIO LUIZ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão servidor 
público federal, nascido em Sertaneja - PR, no dia (13/04/1965), residente e domiciliado 
em Londrina - PR, fi lho de Luiz Porfi rio da Silva e de Leonina Silva. A pretendente: CÁS-
SIA LOPES GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão bióloga, nascida nesta Capital, 
Penha de França - SP, no dia (26/12/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Claudio Gonçalves e de Maria Nazaré da Silva Lopes Gonçalves. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço do Municipio de Londrina, Estado 
do Paraná onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: VICENTE DONIZETI BRAGA, estado civil divorciado, profi ssão policial 
militar, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/08/1964), residente e domiciliado em 
Guarulhos - SP, fi lho de Decio Braga e de Maria Aparecida Ribeiro Braga. A pretendente: 
TATIANE BARRETO, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em Guarulhos 
- SP, no dia (08/05/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Zacarias de Oliveira Barreto e de Neusa Maria Kraft Barreto. Obs.: Bem como cópia 
recebida da Unidade de Serviço do 1º Subdistrito - Guarulhos, neste Estado, onde será 
realizado o casamento.

O pretendente: ROBERTO LIMA, estado civil solteiro, profi ssão cartorário, nascido nesta 
Capital, Belenzinho - SP, no dia (06/11/1979), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jessé Lima e de Araci Cordeiro Lima. A pretendente: EDNA GOMES 
DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (20/09/1982), residente e domiciliada em Francisco Morato - SP, fi lha 
de Domicio Gomes da Silva e de Eva Gomes da Silva. Obs.: Bem como cópia recebida 
da Unidade de Serviço do cartório do municipio de Francisco Morato, neste Estado, onde 
será realizado o casamento.

O pretendente: YURI LUCIAN ALVES FEITOSA, estado civil solteiro, profi ssão programador 
de sistemas, nascido em Recife - PE, no dia (14/07/1989), residente e domiciliado em 
Diadema - SP, fi lho de Ana Lucia Alves de Melo. A pretendente: TATIANE VILAS BÔAS 
SIMÕES, estado civil solteira, profi ssão analista de sistemas, nascida em São Paulo - 
SP, no dia (12/03/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Mauricio Vilas Bôas Simões e de Selma da Silva. Obs.: Bem como cópia recebida 
da Unidade de Serviço do Distrito Sede, do municipio de Diadema, neste Estado, onde 
será realizado o casamento.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

FELIPE THIAGO DE OLIVEIRA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
manutenção, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/372.FLS.165-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e 
noventa e dois (09/11/1992), residente e domiciliado Rua Augusto Fioderlice, 109, Parque 
Santa Rita, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Eliete de Oliveira Gonçalves. ALINE 
DE PAULA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Caetano do 
Sul, neste Estado (CN:LV.A/100.FLS.002V-SÃO CAETANO DO SUL/SP), São Caetano 
do Sul, SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos e noventa e dois (01/08/1992), 
residente e domiciliada Rua Criúva, 505, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Antonio da Cruz e de Marcia Aparecida de Paula da Cruz.

EWERTON ALEIXO TAVARES, estado civil solteiro, profi ssão consultor de vendas, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-114,fl s.044-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e noventa e três (20/08/1993), residente 
e domiciliado Rua Guichi Shigueta, 481, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Almir Tavares Severino e de Edina Maria Aleixo. PALOMA APARECIDA DA SILVA, es-
tado civil solteira, profi ssão escriturária, nascida em Subdistrito Liberdade, nesta Capital 
(CN:LV-A 249,FLS.081V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia nove de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e sete (09/02/1997), residente e domiciliada Estrada Aricanduva, 
25, CASA 02, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de 
Assis Silva e de Maria Aparecida Barbosa.

ERICK CASTANHEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Cambuci, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (20/10/1985), residente e domiciliado Travessa Lionina Maria da Silva, 
16, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jarbas 
Lima dos Santos e de Rosana Pimenta Castanheira Santos. DANIELA LOURENÇO DOS 
SANTOS BREVES, estado civil divorciada, profi ssão agente dos correios, nascida em 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia dezenove de março de mil novecentos e 
oitenta e sete (19/03/1987), residente e domiciliada Rua Ezio Padilha Oliveira, 49, Jardim 
Gracinda, 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lha de Walter Luiz 
Ferreira Breves e de Eliana Lourenço dos Santos Breves. Cópia Enviada pelo Ofi cial 
de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado.

DANILO RODRIGUES DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Santa Terezinha de Goiás, Estado de Goiás (CN:LV.A/011.FLS.064V-SANTA 
TEREZINHA DE GOIÁS/GO), Santa Terezinha de Goiás, GO no dia quatro de maio de 
mil novecentos e noventa e três (04/05/1993), residente e domiciliado Rua Guaximbé, 07, 
A, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Gomes dos Santos e de 
Vânia Aray Rodrigues de Souza. MIRELLE HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/252.FLS.011-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia cinco de junho de mil novecentos e noventa e seis (05/06/1996), 
residente e domiciliada Rua Cana de Açúcar, 251, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Clementino Silva e de Rosimere Henrique da Silva.

BRUNO ROMAN SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Guarulhos, 
neste Estado (CN:LV-A-420,FLS.209V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, 
SP no dia doze de maio de mil novecentos e oitenta e oito (12/05/1988), residente e domiciliado 
Rua Jacareúba, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Rocha 
dos Santos e de Angela Maria Roman Santos. DANIELA MARTINS PEIXOTO, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-238,FLS.068-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (05/12/1995), 
residente e domiciliada Rua Jacareúba, 60, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Robson Cristian Peixoto de Melo e de Regiane Martins Soares de Melo.

ARTHUR TADEU GELEZAUSKAS VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, 
nascido em Praia Grande, neste Estado (CN:LV.A/019.FLS.293 PRAIA GRANDE/SP), Praia 
Grande, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e sete (28/05/1987), 
residente e domiciliado Rua Águas de Março, 15, casa B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Vieira e de Maria Aparecida Ge-
lezauskas Vieira. SHIRLEI SOARES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/048.FLS.047-VILA MATILDE/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de abril de mil novecentos e oitenta e nove (09/04/1989), residente 
e domiciliada Rua Águas de Março, 15, casa B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gercino do Vale Pereira e de Ana Celia Soares Pereira.

RAFAEL GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Jordania, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/223.FLS.188-TUCURUVI/SP), 
Jordania, MG no dia quinze de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (15/04/1985), resi-
dente e domiciliado Rua Victório Lazzari, 155, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Maricelia Silva de Oliveira. BIANCA RODRIGUES DE ANDRADE, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de loja, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/159.FLS.060-
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia cinco de junho de mil novecentos e noventa e seis 
(05/06/1996), residente e domiciliada Rua Bento Ribeiro, 221, Vila Regina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Uelton Clei Rodrigues de Andrade e de Elenita Maria da Silva.

MARCELO DIAS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, nascido 
em Ouricuri, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/050.FLS.074-OURICURI/PE), Ouricuri, 
PE no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e oitenta (22/10/1980), residente 
e domiciliado Rua Tuparendi, 96, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Francisco Dias de Oliveira e de Geraldina Maria da Conceição. MARCIA 
CRISTINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vigilante patrimonial, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/022.FLS.159V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez 
de março de mil novecentos e setenta e oito (10/03/1978), residente e domiciliada Rua 
Tuparendi, 96, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero 
Felipe dos Santos e de Diva Nunes dos Santos.

ALAN BATISTA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão técnico de enfermagem, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e sete (21/01/1987), residente e domiciliado Rua São Teodoro, 69, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Batista Ribeiro e de Lindalva Batista da Silva. 
MARIA JOSINETE TORRES, estado civil solteira, profi ssão técnic o de enfermagem, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e sete de 
maio de mil novecentos e oitenta e quatro (27/05/1984), residente e domiciliada Rua Santos 
Dumont, 471, Vila Ana Maria, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, 
SP, fi lha de José Adacio Torres e de Maria Luzinete dos Santos Torres. Cópia Enviada pelo 
Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado.

ADRIANO CARDOSO LIMA, estado civil divorciado, profi ssão supervisor de operações, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (16/11/1985), residente e domiciliado Rua José Melani, 98, 
apartamento 33-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Adão Vieira Lima e de Vera Lucia Cardoso Lima. FERNANDA NUNES, estado 
civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em São Caetano do Sul, neste 
Estado (CN:LV.A/020.FLS.087-SÃO CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP 
no dia quatro de maio de mil novecentos e setenta e nove (04/05/1979), residente e do-
miciliada Rua José Melani, 98, apartamento 33-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidiney Nunes e de Maria Aparecida Vicente Nunes.

ELBER DE MELO LIBANIO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Subdistrito 
Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/123.FLS.258-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no 
dia nove de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (09/10/1985), residente e domiciliado 
Rua Paulo José da Costa, 253, Parque Luis Mucciolo, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
Marcos Libanio e de Cleonice de Melo Silva Libanio. ALINE CHAGAS SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/136.FLS.070-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos e noventa (12/12/1990), 
residente e domiciliada Rua Joaquim de Lacerda, 910, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João de Melo Silva e de Rozilene Pereira Chagas Silva.

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, estado civil solteiro, profi ssão servente de 
pedreiro, nascido em Beneditinos, Estado do Piauí (CN:LV.A/008.FLS.250-BENEDITINOS/
PI), Beneditinos, PI no dia nove de abril de mil novecentos e oitenta e sete (09/04/1987), 
residente e domiciliado Rua Iracema, 28, A, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Francisco Pereira dos Santos e de Maria do Rosario dos Santos. ROSIVANIA ALMEIDA 
DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Patos, Estado da Paraíba 
(CN:LV.A/012.FLS.064-ÁGUA BRANCA/PB), Patos, PB no dia quatro de junho de mil 
novecentos e noventa e oito (04/06/1998), residente e domiciliada Rua Iracema, 28, A, 
Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erivanda Almeida de Sousa.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de empilha-
deira, nascido em Santa Cecilia, Estado de Santa Catarina (CN:LV-A-04,FLS.124-SANTA 
CECILIA/SC), Santa Cecilia, SC no dia quinze de agosto de mil novecentos e oitenta 
e dois (15/08/1982), residente e domiciliado Rua Miguel Langone, 264, fundos, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson dos Santos e de Maria Gorete dos Santos. JÉS-
SICA AMANDA DE OLIVEIRA E SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-225,FLS.095 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa e quatro (24/05/1994), residente e 
domiciliada Rua Miguel Langone, 264, fundos, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ademilson Oliveira Silva e de Silvana Placedino de Oliveira Silva.

BRUNO BISPO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido 
em Vera Cruz, Estado da Bahia (CN:LV.A/032.FLS.249 VERA CRUZ/BA), Vera Cruz, BA no 
dia dois de maio de mil novecentos e noventa e três (02/05/1993), residente e domiciliado Rua 
Alagoas, 84, A, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Amando Novaes dos Santos e de Claudinea Rodrigues Bispo dos Santos. LARISSA 
ROMÃO CAVALCANTE, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/116.FLS.106 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e quatro de abril de mil novecentos e noventa e sete (24/04/1997), residente e domiciliada 
Rua Alagoas, 84, A, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Cristovão Cavalcante e de Margarida Romão de Oliveira Cavalcante.

RODRIGO FRANCO DA SILVA RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-099,FLS.145V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e três (14/08/1993), residente e domiciliado 
Rua Juarez Fagundes, 27, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Gerisnaldo dos Santos Ramos e de Andreia Franco da Silva Ramos. THAYNÁ OLIVEIRA 
MACIEL, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-306,-
FLS.057V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e 
oito (06/04/1998), residente e domiciliada Rua Juarez Fagundes, 27, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laudiu Pereira Maciel e de Sheila Santos Oliveira.

JULIO CÉSAR ROCHA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.070V-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e dois (22/04/1992), 
residente e domiciliado Rua Santana do Rio Preto, 174, casa 80, Vila Cosmopolita, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Cesar Augusto Pereira dos Santos e de Maria 
José Rocha dos Santos. GLEICE CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/223.FLS.266-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (11/10/1994), residente 
e domiciliada Rua Harry Danhenberg, 97, casa 08, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Jose da Silva e de Ana Cristina da Silva.

ROBERT ALVES DANTAS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão promotor de vendas, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/179.FLS.211 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e dois de março de mil novecentos e noventa e três (22/03/1993), residente 
e domiciliado Travessa Imagem, 268, casa 01, Vila Jussara, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Robert Alves Dantas e de Ivanete da Silva Lima. TATIANE RODRIGUES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, nascida em Subdistrito Saúde, 
nesta Capital (CN:LV.A/110.FLS.262V-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de dezembro de mil novecentos e noventa (14/12/1990), residente e domiciliada Rua 
Canto da Tarde, 15, apartamento 41-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson dos Santos e de Rosimeire Aparecida Rodrigues 
Pereira dos Santos.

CARLOS VINICIUS ALVES DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão promotor de 
vendas, nascido em neste Distrito (CN:LV-A-215,FLS.177V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (08/12/1994), residente 
e domiciliado Rua Luz do Sol, 97, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Luiz de Andrade e de Andreia Alves Malaquias de 
Andrade. TALITA RODRIGUES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão promotora de 
vendas, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-227,FLS.166V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de junho de mil novecentos e noventa e cinco (16/06/1995), 
residente e domiciliada Rua Luz do Sol, 97, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson dos Santos e de Rosimeire Aparecida 
Rodrigues Pereira dos Santos.

HILTON RODRIGO IMBRIANI, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/210.FLS.206-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(23/09/1985), residente e domiciliado Rua Antônio Velho Tinoco, 185, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldomiro Imbriani Filho e de Maria de Lourdes Imbriani. 
SHARLIANE LIMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em 
Nova Soure, Estado da Bahia (CN:LV.A/016.FLS.219-NOVA SOURE/BA), Nova Soure, 
BA no dia dez de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (10/04/1984), residente e 
domiciliada Rua Antônio Velho Tinoco, 185, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Maria de Fatima Lima.

RUBINEI OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão açougueiro, nascido 
em Almadina, Estado da Bahia, Almadina, BA no dia cinco de agosto de mil novecentos e 
oitenta (05/08/1980), residente e domiciliado Avenida Caititu, 472, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deraldo dos Santos e de Jandira Jesus 
de Oliveira. BÁRBARA OLIVEIRA SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Nilo Peçanha, Estado da Bahia, Nilo Peçanha, BA no dia dezessete 
de julho de mil novecentos e oitenta e um (17/07/1981), residente e domiciliada Avenida 
Caititu, 472, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Adilton Oliveira Santos e de Maria Helena Santos de Jesus.

ZENILTON ALVES DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
marceneiro, nascido em Guanambi, Estado da Bahia (CN:LV.A/068.FLS.079-GUA-
NAMBI/BA), Guanambi, BA no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
dois (01/02/1992), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1613, codomínio 
primavera G-3, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudionor Ribeiro dos 
Santos e de Zenilda Alves de Souza. CRISTIANE ROCHA DE JESUS OLIVEIRA, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia dois de 
setembro de mil novecentos e oitenta e oito (02/09/1988), residente e domiciliada Rua 
Professor Hasegawa, 1613, bloco E, apartamento 53, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nilton Aparecido de Jesus Oliveira e de Maria Cristina da Rocha.

WASHINGTON APARECIDO BRIGIDA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/064.FLS.032-1° SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), 
Osasco, SP no dia trinta e um de julho de mil novecentos e sessenta e seis (31/07/1966), 
residente e domiciliado Rua Chubei Takagashi, 248, apartamento 22-H, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Realtim Brigida e de Yara Lazara Bernardino 
Brigida. DIRCE BASSO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ivaté, Estado 
do Paraná (CN:LV.A/001.FLS.442-IVATÉ/PR), Ivaté, PR no dia oito de maio de mil nove-
centos e sessenta e quatro (08/05/1964), residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 
248, apartamento 22-H, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Octávio Basso e 
de Zulmira Cavallari Basso.

GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/015.FLS.073-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de setembro de mil novecentos e setenta e sete (28/09/1977), residente e domiciliado 
Rua de Flor em Flor, 164, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Célia Maria da Silva. IRENILDA BATISTA MARTINS, estado civil divorciada, 
profi ssão manicure, nascida em Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, Bom Jesus da 
Lapa, BA no dia dez de agosto de mil novecentos e setenta e seis (10/08/1976), residente 
e domiciliada Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 317, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João Martins dos Santos e de Abelina Batista Martins.

DIOGO ANTUNES PIMENTEL, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/245.FLS.153V-INDIANÓ-
POLIS/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e 
três (14/08/1993), residente e domiciliado Rua Cândido Godói, 330, Vila Brasil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Tavares Pimentel e de Neusa Maria Antunes 
Pimentel. PRISCILANE MARIA JOSÉ RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/235.
FLS.219V-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de novembro de 
mil novecentos e noventa e um (04/11/1991), residente e domiciliada Rua Rodrigues 
Seixas, 79, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enoc Rodrigues e de 
Marilene da Silva Missio Rodrigues.

CLAYTON ROGÉRIO RAMOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de atendimento, nascido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/089.
FLS.193V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecen-
tos e oitenta e um (20/08/1981), residente e domiciliado Rua Matias Quevedo, 280, 
apartamento 14-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Luiz dos Santos e de Edna Maria Ramos dos Santos. SIMONE MARTINS DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista de relacionamento júnior, nascida em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/232.FLS.033-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia quatorze de junho de mil novecentos e oitenta e dois 
(14/06/1982), residente e domiciliada Rua Matias Quevedo, 280, apartamento 14-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario da 
Silva e de Leonor Martins da Silva.

ANDERSON BEZERRA BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista e técnico em 
segurança do trabalho, nascido em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/262.
FLS.281-SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia deze-
nove de março de mil novecentos e oitenta e seis (19/03/1986), residente e domiciliado 
Rua Pastor Agenor Caldeira Diniz, 542, Jardim Imperador, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Geraldo Batista e de Marinalva Bezerra Batista. ROBERTA CARNAUBA 
ESPINDOLA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/055.FLS.074V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de 
maio de mil novecentos e oitenta e sete (23/05/1987), residente e domiciliada Rua Trevo 
de Santa Maria, 394, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maximiano 
Cavalcante Espindola e de Maria Edileuza Carnauba.

VICTOR DOS SANTOS ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão analista de crédito, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/121.FLS.032-ITAIM PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de março de dois mil (27/03/2000), residente e 
domiciliado Rua José Bauman, 151, bloco E, apartamento 44, Jardim Redil, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Penalva de Araujo e de Meire Baptista dos Santos de 
Araujo. MARINA ALESSANDRA FERNANDES DE JESUS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/032.FLS.158 BRÁS/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de outubro de dois mil (13/10/2000), residente e domiciliada Rua 
Senador Georgino Avelino, 91, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Altimar de Jesus 
Santos e de Rosely Fernandes da Silva.

FELIPE DE OLIVEIRA VIOTTO, estado civil solteiro, profi ssão militar, nascido em Sub-
distrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A 055,FLS.101-VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de março de mil novecentos e noventa e dois (06/03/1992), residente e 
domiciliado Rua Manuel Alves da Rocha, 132, casa A, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Viotto e de Hilma Novaes de Oliveira. PAULA TAINAN 
REIS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Subdistrito 
Cambuci, nesta Capital (CN:LV-A 082,FLS.66V-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de março de mil novecentos e noventa (18/03/1990), residente e domiciliada 
Rua Agave, 09, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Cesar de 
Oliveira e de Silzimar Sá Reis.

DAVI ANTONIO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Subdistrito Cambuci, 
nesta Capital (CN:LV.A/093.FLS.257V-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de 
fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito (01/02/1968), residente e domiciliado Rua 
José Melani, 101, bloco B, apartamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Idário Antonio e de Itália Antonio. ELIZANGELA GOMES 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão varredora, nascida em Mata Grande, Estado de Ala-
goas (CN:LV.A/003.FLS.230 INAJÁ/PE), Mata Grande, AL no dia vinte e seis de setembro 
de mil novecentos e oitenta (26/09/1980), residente e domiciliada Rua José Melani, 101, 
bloco B, apartamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Gomes da Silva e de Maria Aparecida de Lima.

RONNYE WANECK RODRIGUES DA SILVA RIBAS, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionário público, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/072.FLS.460-VILA MA-
DALENA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos e noventa 
(26/03/1990), residente e domiciliado Rua Geraldo Costa Manso, 21, Jardim Nossa Se-
nhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Ribas Filho e de 
Nadir Rodrigues da Silva Ribas. VANESSA BLUMTRITT, estado civil solteira, profi ssão 
esteticista, nascida em Subdistrito Nossa Senhora do Ó, nesta Capital (CN:LV.A/051.
FLS.078-NOSSA SENHORA DO Ó/SP), São Paulo, SP no dia seis de setembro de mil 
novecentos e noventa (06/09/1990), residente e domiciliada Rua Geraldo Costa Manso, 
21, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arno Max 
Blumtritt e de Elenice Lourenço Blumtritt.

CARLOS ANTONIO SILVERIO, estado civil divorciado, profi ssão gráfi co, nascido em 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia doze de janeiro de mil 
novecentos e sessenta e três (12/01/1963), residente e domiciliado Rua Tubarão, 14, 
casa 04, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ibarino Antonio Silverio e de Nelia de Assis 
Silverio. MARIA EDNA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida 
em Bezerros, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/028.FLS.049 BEZERROS/PE), Bezer-
ros, PE no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e setenta e seis (16/09/1976), 
residente e domiciliada Rua Tubarão, 14, casa 04, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Josefa Maria da Costa.

MARCOS VINICIUS SALLUM MARTINS, estado civil divorciado, profi ssão vidraceiro, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de julho de mil nove-
centos e setenta e quatro (17/07/1974), residente e domiciliado Rua Pinheiro do Paraná, 
45, casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aldo Marcos Martins e 
de Vera Elena Sallum Martins. ALINE MIRANDA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
técnico de enfermagem, nascida em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia 
vinte e dois de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (22/09/1984), residente e 
domiciliada Rua Pinheiro do Paraná, 45, casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valter dos Santos Silva e de Arlinda Miranda Silva.

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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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUCAS LUTFI BRITO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (03/01/1977), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Luis Pereira Brito e de Débora Lutfi  Brito. A pretendente: RAQUEL VITOR 
PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão op. de caixa, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (13/07/1996), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Henrique Marques 
Pereira e de Luiza Margarida Moreira Vitor Pereira.

O pretendente: JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, pro-
fi ssão ajudante geral, nascido em Aurelino Leal, BA, no dia (20/06/1968), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sandoval Pereira de Oliveira e de Maria José 
dos Santos. A pretendente: ROSANGELA DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, 
profi ssão aux de diversos, nascida em Sertanopolis, PR, no dia (05/01/1966), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio do Nascimento e de Jacy de 
Jesus do Nascimento.

O pretendente: EDNAN ALVES MARINHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi s-
são aj.geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/03/1998), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Eder Marinho dos Santos e de Maria Luiza Alves da Silva. A 
pretendente: ANA CAROLINE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (13/01/2000), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de João Eduardo da Silva e de Sidneia Alves da Silva.

O pretendente: RICARDO PASSOS DE MELO SAMPAIO, estado civil divorciado, pro-
fi ssão promotor de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/07/1974), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Omilo de Melo Sampaio Neto e de Maria 
Auxiliadora dos Passos. A pretendente: TEREZINHA GONZAGA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em São Miguel dos Campos, AL, 
no dia (16/06/1973), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gonza-
ga da Silva e de Lindinalva Leite da Silva.

O pretendente: SAMUEL FREITAS PEDROSA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Mombaça, CE, no dia (02/01/1983), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de José Valdir Araújo Pedrosa e de Valdecí Braga Freitas Pedrosa. A preten-
dente: MICHELLE DI CRECCI SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/03/1982), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Norival dos Santos e de Rosa Di Crecci.

O pretendente: JOSE OLIVAL CORREA ARAUJO, estado civil viúvo, profi ssão prensis-
ta, nascido em Capela, AL, no dia (17/11/1955), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Correa Araujo e de Edite Maria da Conceição Araujo. A pretendente: 
VIRGINIA DE FATIMA SILVA, estado civil solteira, profi ssão aux.limpeza, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (20/04/1968), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Balbina Nascimetno Silva.

O pretendente: JUAREZ FERNANDO GERMANO, estado civil solteiro, profi ssão aux. 
de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1981), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Cesar Augusto Germano e de Eliana da Costa Colombo 
Germano. A pretendente: SIRLENE ROSA, estado civil solteira, profi ssão aux. de limpe-
za, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (16/07/1978), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Helio Ferreira Rosa.

O pretendente: HEBER NOVAIS CLEMENTE, estado civil solteiro, profi ssão es-
toquista, nascido em São Torquato-Vila Velha, ES, no dia (01/12/1996), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Tomazio Clemente e de Marli 
Novais Clemente. A pretendente: BEATRIZ SILVA DOURADO, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/07/1999), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudomiro Francisco Dourado e de Maria 
Teixeira da Silva.

O pretendente: MARCOS ANTONIO BONFIM PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1997), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ilton Araujo Pereira e de Maria da Conceição Bonfi m. A pre-
tendente: KESLEN CHRISTINA JESUS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/12/1999), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Rubeni Jesus de Oliveira.

O pretendente: GLEIDSON DA ROCHA SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão pe-
dreiro, nascido em Aramary, BA, no dia (02/07/1979), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Elizeu Soares de Souza e de Marivone da Rocha Souza. A preten-
dente: ANA CARLA DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (21/08/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio de Souza e de Valdelice de Souza Silva.

O pretendente: REGINALDO DE SOUZA COSTA, estado civil divorciado, profi ssão aju-
dante de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/12/1981), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Justo da Costa e de Justina Ribeiro de Souza 
Costa. A pretendente: JOISE DAIANE SIMÕES SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Pilão Arcado, BA, no dia (28/03/1982), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Bezerra da Silva e de Sofi a Simões Evangelista.

O pretendente: EDSON NOGUEIRA DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Quixeramobin - CE, no dia (15/10/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Augusto Duarte e de Maria Jose Nogueira Duarte. A preten-
dente: LUCIANA FERREIRA NERI, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida 
em Campo Grande - MS, no dia (02/04/1983), residente e domiciliada em Itaquaquece-
tuba - SP, fi lha de Francisco Neri Sobrinho e de Iolanda Ferreira Neri.

O pretendente: DANILO NERES DIAS, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (14/12/1992), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Carlindo Jose Dias e de Marlene de Fatima Neres. A pretendente: ALYNE 
SANTOS PAULI, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (06/05/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio 
Pauli e de Eliana Oliveira dos Santos.

O pretendente: CARLOS ALBERTO LEITE DA SILVA, estado civil divorciado, pro-
fi ssão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/06/1984), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Leite da Silva e de Marli Pereira da Silva. A 
pretendente: ANA PAULA GUIMARÃES COSTA, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em Guarulhos, SP, no dia (16/07/1980), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Geraldo das Graças Fortunato Costa e de Marlene de 
Lourdes Guimarães Costa.

O pretendente: RAFAEL DE SOUZA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (30/08/1992), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Luciana Maria de Souza Lima. A pretendente: REBECA 
SOARES MEDEIROS VELOSO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (28/02/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ser-
gio Veloso e de Adriana Soares de Medeiros Veloso.

O pretendente: NICHOLLAS GREGORIO DA COSTA YAMAGUTI, estado civil solteiro, 
profi ssão atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/01/1998), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Oscar Eiyu Yamaguti e de Viviane Aparecida Gregorio 
da Costa. A pretendente: BRUNA FREITAS CAMARGO, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/11/1996), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Ezequiel Rogerio Camargo e de Maristela Almeida de Freitas 
Camargo.

O pretendente: FILIPE ANTONIO SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão por-
teiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/09/1998), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Manoel da Silva e de Francisca de Souza. A pretendente: 
GISELE DE JESUS VIEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (22/02/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Jorge Antonio Silva Santos e de Luziete Vieira Santos.

O pretendente: RICARDO LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão micro em-
presário, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/10/1977), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Alves da Silva e de Vera Lucia de Lima. A pretendente: 
CÁTIA DE SÁ, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (05/10/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Anasvaldo Gomes 
de Sá e de Leticia Afoncina de Sá.

O pretendente: JOSE APARECIDO DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão fun-
cionário público municipal, nascido em Icaraima-Umuarama, PR, no dia (18/05/1973), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Desiderio Santana e de Maria 
Ferreira Santana. A pretendente: PATRICIA SILVA SOUSA, estado civil solteira, profi s-
são do lar, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (04/12/1987), residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Dijalma Silva Sousa e de Maria das Dores Andrade 
da Silva.

O pretendente: CRISTIAN FUJII DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/11/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Florencio da Silva e de Elizabeth Mitiko Fujii da Silva. 
A pretendente: SHIRLEI OLIVEIRA DA CRUZ SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
prendas domésticas, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/1991), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Juraci da Cruz Santos e de Rosangela dos Santos 
de Oliveira.

O pretendente: MANOEL PEREIRA NETO, estado civil solteiro, profi ssão bacharel di-
reito, nascido em Mossoro, RN, no dia (22/02/1968), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Pereira Filho e de Maria Nunes Pereira. A pretendente: INGRID 
CRISTINA OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Pau-
lo, SP, no dia (13/10/1997), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alexandre 
Pereira da Silva e de Graziele Cristina de Oliveira Souza.

O pretendente: JOSE IRANILDO TAVARES, estado civil divorciado, profi ssão gráfi co, 
nascido em Belo Jardim, PE, no dia (19/03/1974), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de Maria Francisca Tavares. A pretendente: DAIANE DE ASSIS OLIVEI-
RA, estado civil divorciada, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(11/02/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis 
Oliveira.

O pretendente: LINCO ROGERIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão aux.de 
enfermagem, nascido em Suzano, SP, no dia (21/09/1979), residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Julio Joaquim da Silva e de Maria Aparecida da Silva. A 
pretendente: KARIN CRISTINA GOMES GUTIERREZ, estado civil solteira, profi ssão 
podologa, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/09/1988), residente e domiciliada em 
SP, fi lha de Osmar Gomes Gutierrez e de Ivani Gomes da Conceição. E
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