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BOLSAS
O Ibovespa: -1,78% Pontos: 
83.307,23 Máxima de +0,34% 
: 85.110 pontos Mínima de 
-1,96% : 83.155 pontos Volume: 
9,31 bilhões Variação em 2018: 
9,04% Variação no mês: -2,41% 
Dow Jones: +0,19% Pontos: 
23.979,10 Nasdaq: +0,51% 
Pontos: 6.950,34 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,4194 Venda: 
R$ 3,4199 Variação: +1,69% 
- Dólar Paralelo Compra: R$ 
3,48 Venda: R$ 3,58 Variação: 
+1,03% - Dólar Ptax Compra: 
R$ 3,3897 Venda: R$ 3,3903 
Variação: +0,7% - Dólar Turismo 
Compra: R$ 3,3730 Venda: R$ 
3,5570 Variação: +1,25% - Dólar 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,34% ao 
ano. - Capital de giro, 9,44% ao ano. 
- Hot money, 1,04% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.340,10 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,30% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 146,000 
Variação: +0,7%.

Futuro (maio) Cotação: R$ 3,4255 
Variação: +1,53% - Euro(17h34) 
Compra: US$ 1,2318   Venda: US$ 
1,2319   Variação: +0,29% - Euro 
comercial Compra: R$ 4,2110 
Venda: R$ 4,2130 Variação: 
+1,98% - Euro turismo Compra: 
R$ 4,1430 Venda: R$ 4,3570 
Variação: +1,33%.

Futuro: -1,85% Pontos: 83.350 
Máxima (pontos): 85.475 Mínima 
(pontos): 83.215. Global 40 
Cotação: 829,436 centavos de 
dólar Variação: -1,24%.

“Se a única coisa que o 
homem tem certeza é a 
morte; a única certeza 
do brasileiro é o carnaval  
no próximo ano”.
Graciliano Ramos (1892/1953)
Escritor brasileiro

próximo presidente possa 
consolidar uma trajetória de 
crescimento do Brasil a taxas 
superiores a 3,5% ou até a 4% 
nos próximos anos”, concluiu 
(ABr).

O secretário de Assuntos 
Internacionais do 
Ministério da Fazenda, 

Marcello Estevão, disse ontem 
(9) que a disputa comercial 
entre os Estados Unidos e 
a China poderá beneficiar 
o Brasil, e por extensão, 
o Mercosul. No seminário 
‘Mercosul e os Fluxos de 
Comércio’, na Fundação 
Getulio Vargas (FGV), Estevão 
disse que a disputa comercial 
entre duas das maiores 
economias do mundo, pelo 
menos até o momento está 
sendo positiva para o Brasil.

“É claro que uma guerra 
comercial entre duas economias 

Disputa comercial entre 
China e EUA pode ajudar 
o Brasil, diz secretário

do tamanho da americana e 
da chinesa não é bom para 
ninguém e todos têm a perder. 
Mas, pontualmente, o que eu 
tenho visto, é que ela está nos 
ajudando. Na questão da soja, por 
exemplo, a decisão da China de 
impor tarifa sobre a exportação 
do produto dos Estados Unidos 
ajuda os produtores de soja do 
Brasil”, disse.

Para ele, o clima ruim em 
um ambiente de relações 
comerciais internacionais não 
pode ser bom para ninguém. 
“Você está em uma situação 
como a daquele cidadão que 
está passando na rua e leva 
uma bala perdida. Era o caso 

do aço, por exemplo, onde 
quase acabamos por levar uma 
bala perdida. É verdade que 
conseguimos uma exceção, 
mas e se não conseguíssemos?”.

Na avaliação do secretário, 
“se realmente a China fi zer um 
boicote ou aumentar a tarifa 
para bens de commodities que 
os Estados Unidos exportam 
muito, o Brasil se benefi ciará 
porque é um país exportador 
de commoditie”. Alertou, no 
entanto, que “amanhã o tema 
também pode ser outro”. A 
disputa entre a China e os 
Estados Unidos ajuda o Brasil 
porque os países que querem 
fazer acordos e ampliar as 

Navio carregado com conteineres no porto de Long Beach rumo à China,

imagem que pode mudar.

relações comerciais vão fazê-lo 
com o Brasil e com o Mercosul. 

O ex-ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, disse ontem 
(9), no mesmo seminário, que o 
país poderá gerar este ano cerca 

de 2,5 milhões de empregos e 
consolidar a recuperação de 
sua economia. Para isso, no 
entanto, o Brasil precisa manter 
o rumo e promover as reformas 
necessárias. “Acredito que o 

O medo do desemprego 
diminuiu e o nível de satisfação 
aumentou no primeiro tri-
mestre, revela pesquisa 
divulgada ontem (9) pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). Os indicadores 
mostram que a população 
começa a perceber a recu-
peração da economia.

O Índice do Medo do 
Desemprego terminou março 
em 63,8 pontos, com queda 
de 2 pontos em relação ao 
nível registrado na pesquisa 
anterior, em dezembro. O 
Índice de Satisfação com 
a Vida encerrou março em 
67,5 pontos, com alta de 1,9 
pontos na comparação com o 
levantamento anterior, também 
divulgado em dezembro.

De acordo com a CNI, mesmo 
com o recuo, o indicador de 
expectativa em relação ao 
desemprego ainda está em 
níveis altos, bem acima da 
média histórica de 49,2 pontos. 
Para a entidade, a preocupação 
dos brasileiros ainda não refl ete 
a recuperação da produção 
e do consumo porque o 

O emprego é o último indicador a reagir em momentos

de saída de crises econômicas.

Título de eleitor
O eleitor tem até o dia 9 de 

maio para requerer a sua inscrição 
eleitoral, alterar dados cadastrais 
ou transferir o domicílio eleitoral 
para estar apto a votar nas eleições 
de outubro. A data também 
será o último dia para o eleitor 
com defi ciência ou mobilidade 
reduzida solicitar sua transferência 
para seção com acessibilidade. 
Travestis e transexuais podem 
incluir o nome social no título de 
eleitor e no caderno de votação.

Pré-candidato à Presidência 

da República, Álvaro Dias.

Ontem (9), o Lide – Grupo 
de Líderes Empresariais 
r e u n i u  e m p r e s á r i o s  e 
autoridades polít icas no 
A l m o ç o - D e b a t e  c o m  o 
senador e pré-candidato à 
Presidência da República, 
Álvaro Dias. O debate foi 
conduzido pelo chairman 
do Lide,  Luis Fernando 
Furlan.  Com o tema do 
encontro ‘As propostas para o 
Brasil’, o senador falou sobre 
o cenário socioeconômico 
do País. “Estamos vendo a 
necessidade da refundação da 
República”, ilustrou. “Temos 
muitos problemas ainda a 
superar na atualidade, porém, 
estamos avançando e isso é 
parte dessa nova República.” 

Dias comentou que os casos 
de corrupção afastaram os 
investidores internacionais. 
“Sem os casos de corrupção, 
o Brasil teria uma renda 
per capital maior, com os 
bras i le i ros  v ivendo em 
condições  melhores .  O 
contraste entre a pobreza e 
riqueza ainda são gritantes no 
País”. O crescimento da dívida 
pública também esteve na 
pauta da exposição do senador. 
“A má administração causou 
isso e prejudicou milhões de 

México revisará acordos 
de cooperação com EUA

O presidente do México, 
Enrique Peña Nieto, ordenou aos 
membros do seu gabinete que 
façam uma minuciosa revisão de 
todos os acordos de cooperação 
do país com os Estados Unidos. 
O anúncio foi feito no domingo 
(8), através de um comunicado 
ofi cial do governo mexicano. 
“O presidente instruiu para 
que cada dependência da 
Administração Pública Federal 
pratique, junto com as Relações 
Exteriores, uma avaliação dos 
mecanismos de cooperação que 
cada entidade tenha vigente 
com o governo federal dos 
Estados Unidos da América”, 
indica a nota.

A medida acontece após 
a decisão do presidente dos 
EUA, Donald Trump, de enviar 
militares para a fronteira com o 
México e em meio às conversas 
para renegociar o Acordo de 
Livre Comércio da América do 
Norte (Nafta). Na última quinta-
feira (5), mandatário republicano 
anunciou o envio de até 4 mil 
soldados da Guarda Nacional, 
devido às difi culdades para obter 
os recursos necessários para a 
construção do muro na fronteira 
(ANSA).

Fila de pessoas para receber 

ajuda humanitária

em Ghouta Oriental.

O secretário-geral da ONU 
se disse alarmado com relatos 
sobre uso de armas químicas 
contra civis em Douma, na Síria, 
na madrugada deste domingo 
(8). Segundo o porta-voz de 
António Guterres, apesar das 
Nações Unidas não estarem 
em posição de confi rmar tais 
alegações, o secretário-geral 
lembra que “qualquer uso de 
armas químicas é repugnante 
e requer uma investigação 
completa”. 

Segundo agências de notícias, 
dezenas de pessoas morreram 
sufocadas após o suspeito ataque 
químico e cerca de 500 civis, 
incluindo crianças, buscaram 
socorro em hospitais, a maioria 
com difi culdades para respirar e 
queimação nos olhos. O ataque 
teria acontecido no sábado à 
noite, com os centros de saúde 
atendendo os pacientes na 
madrugada do domingo. No 
comunicado, o secretário-geral 
lembra aos envolvidos no confl io 
sírio a importância de garantir 
acesso humanitário ao país, 
para que todos os civis possam 
receber ajuda.

Guterres está muito preo-

Presidente Temer e as 

difi culdades da política.

O presidente Temer disse 
ontem (9) que o Brasil superou 
uma fase difícil na economia, 
mas enfrenta um momento 
difícil “sob o foco político”. Ele 
discursou na posse do novo 
presidente do BNDES e disse 
que é preciso seguir adiante 
cumprindo rigorosamente 
o sistema normativo e a 
Constituição que garantem a 
estabilidade ao país.

“Precisamos saber que saímos 
de um momento difícil do país, 
continuamos sob um momento 
difícil também sob o foco 
político, mas temos que seguir 
adiante, o que signifi ca cumprir 
a normatividade nacional, 
cumprir a Constituição, cumprir 
rigorosamente o sistema 
normativo nacional porque 
é isso que dá estabilidade ao 
país”, disse o presidente da 
República. Acrescentou que 
só há organização quando se 
garante o cumprimento estrito 
à norma jurídica. “Quando 
você acha que não precisa 

O novo presidente do BNDES, 

Dyogo Oliveira.

Ao tomar posse ontem (9), 
o novo presidente do BNDES, 
Dyogo Oliveira, destacou 
os resultados obtidos com 
as reformas econômicas 
promovidas pelo governo. O 
ex-ministro do Planejamento, 
disse que é preciso reinventar 
o BNDES, dando mais corpo e 
velocidade às mudanças feitas 
últimas duas gestões.”Vamos 
reinventar o BNDES, para que 
continue a ser o que sempre 
foi, o maior promotor do 
desenvolvimento do Brasil”, 
afi rmou Oliveira, ao prometer 
que o BNDES tratará quem 
bate à sua porta, não como 
benefi ciário, e sim como cliente, 
que “merece ser recebido 
e atendido com rapidez e 
efi ciência”.

Oliveira defendeu a atuação 
do banco em áreas em que não 
há recursos de fi nanciamento 
disponíveis e ressaltou que 
a instituição deve atuar, não 
como um competidor no 
mercado, mas um parceiro. “Na 
era do juro baixo, o BNDES será 
diferente. Não será nem maior, 
nem menor. Será diferente, 
será mais importante”, disse 
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Medo do desemprego diminui no 
primeiro trimestre, revela pesquisa da CNI

emprego normalmente é o 
último indicador a reagir em 
momentos de saída de crises 
econômicas.

Em relação ao Índice de 
Satisfação com a Vida, o valor 
obtido em março ainda está 
abaixo da média história de 
67,5 pontos. Segundo a CNI, 
as pessoas começam a sentir os 
efeitos da melhora da economia 
e da queda da infl ação, mas 
continuam menos satisfeitas 

que antes da crise econômica.
Os dois índices permitem 

antecipar as tendências do 
consumo das famílias. À 
medida que os dois indicadores 
melhoram (queda do medo 
do desemprego e aumento da 
satisfação pessoal), a população 
consome mais, impulsionando 
a recuperação da economia. 
O levantamento ouviu 2 mil 
pessoas em 126 municípios 
entre 22 e 25 de março (ABr).

Temer: Brasil enfrenta 
momento difícil na política

cumprir a norma jurídica, 
você desorganiza a sociedade”, 
afi rmou.

Na cer imônia ,  Temer 
empossou Dyogo Oliveira 
na presidência do BNDES. 
Ao falar sobre o papel do 
BNDES, Temer destacou a 
função social. “Os bancos 
públicos sempre devem ter uma 
função social”. E citou como 
exemplos os investimentos em 
educação, segurança pública e 
microempresários (ABr).

Álvaro Dias e a 
‘refundação’ da República

brasileiros. Sabemos que 40% 
do que o País produz vai para 
os cofres públicos, no entanto, 
a conta não fecha”, afi rmou. 

Para ele,  a causa dos 
problemas tem como base 
o sistema de governança, 
e que é preciso um novo 
sistema, para evitar novos 
casos de corrupção. “Há uma 
quantidade enorme de cargos 
comissionados que abrigam 
pessoas não qualifi cadas para 
ocupá-los, em que a escolha é 
feita por critérios obtusos. É 
preciso um enxugamento de 
pessoal e de benefícios”.

Novo presidente e a 
reinvenção do BNDES

ele, que também defendeu a 
proatividade na elaboração de 
projetos.

Abriu o discurso destacando 
a recuperação da economia, 
lembrando que o governo 
teve início em um cenário 
de infl ação alta, juros altos, 
desemprego e descrédito 
internacional. “Recebemos um 
país no fundo do poço mais 
fundo, onde o Brasil nunca 
tinha estado. A maior e mais 
prolongada crise da nossa 
história”, afi rmou, destacando 
que o país entra agora em um 
ciclo de crescimento que deve 
durar de oito a 12 anos pelo 
menos (ABr).

Possível uso de ‘armas 
químicas’ é repugnante

cupado com a nova onda de 
violência em Douma, que fi ca 
em Ghouta Oriental. Após um 
período de relativa calma, os 
ataques foram retomados nas 
últimas 36 horas.

Há relatos de “ataques aéreos 
e bombardeios”, matando civis, 
destruindo infraestruturas e 
danifi cando centros de saúde. 
Houve também bombardeios na 
capital síria, Damasco, causando 
mais mortes (ONU News).
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OPINIÃO

A importância da 
palavra na

primeira infância

A palavra é o primeiro 

alimento do bebê. É ela 

que conduz a criança 

ao desenvolvimento 

emocional e cognitivo, 

à construção do 

imaginário e ao 

processo de aquisição da 

linguagem

A todo tempo podemos 
oferecer às crianças 
algum tipo de diálogo, 

formal ou informalmente. 
Cantando canções de infância, 
contando casos de família 
e lendas da nossa cultura, 
ajudando-as a ler textos 
e imagens nas placas de 
orientação, nas ruas. Todas 
essas linguagens, embora 
simples, são ferramentas 
essenciais na relação de adultos 
com crianças e que serão a base 
de todo o desenvolvimento 
linguístico delas. São muitos 
os estudos que demonstram 
que a formação de conexões 
cerebrais  é mais intensa 
no período entre a gestação 
e os cinco anos de idade, 
alicerçadas nas experiências 
vivenciadas. 

Em todas as culturas, as 
crianças se reconhecem, 
compreendem tempos e 
espaços, criam vínculos e 
constroem memórias afetivas 
por meio da palavra. Por esse 
motivo, o direito à leitura 
e a outros bens culturais 
deve ser garantido, para que 
todas as crianças tenham 
oportunidades de desenvolver 
as competências de leitura 
e escrita necessárias para o 
pleno exercício da cidadania. 
Além disso, o fortalecimento 
do vínculo afetivo familiar 
aumenta sua segurança para 
ganhar autonomia. 

O psicanalista colombiano 
Evélio Cabrero-Parra considera 
que a linguagem cotidiana 
tende a ser muito imperativa, 
dando orientações e limites 
para a criança sobre o que fazer 
e o que não fazer. A literatura, 
por sua vez, oferece um novo 
vocabulário e histórias de 
outros lugares, perspectivas 
e possibilidades, tem um 
ritmo próprio e sem omissões 
típicas da fala. Quando um 
adulto lê para uma criança, ela 
escuta com maior liberdade 
e apreende o que necessita. 
Ao apresentar às crianças a 
fantasia, por meio das histórias 
e dos personagens, a literatura 
exerce um papel fundamental 
na construção do signifi cado. 

Elas passam a usar a 
imaginação e a criatividade 
para lidar com sentimentos 
e emoções, enriquecendo e 
ampliando suas experiências 
com as pessoas com quem 
convivem e com elas mesmas. 
A vida em família mudou 
signifi cativamente de 30 anos 
para cá. Naquele tempo, a 
permanência da mãe em casa, 
o convívio com os avós, um 
núcleo familiar maior -- com 
tios e primos vivendo no 
mesmo bairro -- a proximidade 
com os vizinhos, favorecia um 
ambiente de narrativas mais 
ricas. As rodas de histórias, 
os contos de terror, as lendas 
regionais, eram elementos 

férteis para a construção do 
imaginário por meio da palavra. 

Atualmente, com o ritmo de 
vida em outra rotação, esses 
espaços foram preenchidos 
por TVs, computadores e 
tablets. É impossível imaginar 
o nosso dia a dia sem a 
tecnologia, claro. Não se trata 
disso. Mas é fundamental 
resgatar o equilíbrio desta 
relação para criar crianças bem 
nutridas emocionalmente, 
como diz Parra. O afeto e a 
disponibilidade dos pais são 
mais determinantes para as 
práticas de leitura do que a 
condição socioeconômica. 
A qualidade das interações, 
conversas e trocas no ambiente 
familiar favorece a apropriação 
de ferramentas essenciais para 
viver e conviver num mundo 
letrado e a participação efetiva 
numa sociedade que é mediada 
pela palavra.   

As escolas e creches, 
embora não sejam as únicas 
responsáveis pela promoção 
das práticas sociais de leitura, 
acabam sendo, muitas vezes, um 
lugar privilegiado para garantir 
o acesso à palavra, à cultura 
e à arte. Em março, autores 
e ilustradores de literatura 
infantojuvenil e especialistas 
em temas e políticas ligados 
à primeira infância, à cultura 
e ao desenvolvimento infantil 
trouxeram à tona, durante o 
Seminário Internacional Arte, 
Palavra e Leitura na Primeira 
Infância, realizado no Sesc 
Pinheiros, a refl exão sobre 
como estas questões estão 
sendo vistas, os diferentes 
olhares que podem contribuir 
para ampliar referenciais e 
inspirar novas práticas. 

Os pontos cruciais, como o 
título do evento bem coloca, 
são a arte, a palavra e a leitura, 
como um tripé fundamental 
para sustentar esforços em 
iniciativas que garantam a 
todas as crianças o acesso à 
cultura por meio de políticas, 
programas e projetos de 
incentivo à leitura. A escritora 
e educadora Yolanda Reyes, 
reconhecida pesquisadora na 
área de formação de leitores, 
destaca a necessidade de 
refl etir sobre a pedagogia de 
literatura, seja nas escolas ou 
em espaços da sociedade civil. 

Para ela, essa prática precisa 
dar vazão à imaginação das 
crianças e jovens para que 
sejam capazes de recriar, 
a partir de suas próprias 
experiências e perspectivas, 
suas “casas de palavras”, o 
caminho deixado pelas pegadas 
do criador/autor. Deixo aqui 
um de seus questionamentos 
para nos ajudar a refl etir: “De 
onde surgiu esse consenso que 
obriga todos a sublinharem a 
mesma coisa em um mesmo 
parágrafo de um conto, a 
entenderem rapidamente as 
mesmas ideias principais e a 
enxergarem todas as obras a 
partir de um mesmo ponto de 
vista?”. 

E sua conclusão: “No 
fundo, os livros são isto: 
conversas sobre a vida. E é 
urgente, sobretudo, aprender 
a conversar”. 

 
(*) - É gestora de programas e 

projetos sociais e educacionais do 
Itaú Social.

Dianne Melo (*)
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Com a determinação, 
a  e x p e c t a t i v a  é 
de apreciar,  nesse 

julgamento, “pontos indicados 
como omissos e contraditórios” 
pelos procuradores.

Segundo o STJ, o recurso 
analisado pelo ministro foi 
motivado por uma ação penal 
instaurada para apurar a 
responsabilidade dos policiais 
militares acusados pelas mortes 
e lesões corporais. Ao todo, 
foram apresentadas denúncias 
contra 120 policiais. Desse total, 
79 foram a júri popular em cinco 
julgamentos, o que resultou 
em várias condenações. O 
julgamento das apelações da 
defesa e do MP foi feito de forma 
conjunta, sob o argumento de 
que “ embora se reconhecesse 
a ocorrência de excessos”, não 
seria possível individualizar a 
responsabilidade de cada um, 
nem apontar se houve dolo ou 
culpa, pelo fato de a perícia ter 
sido inconclusiva.

Na época, o TJSP decidiu 
contrariamente à decisão dos 
jurados, de condenar os réus, 
por considerá-la “contrária 

Os embargos de declaração apresentados pelo MP, no caso da morte de 111 presos no Carandiru, 

devem ser novamente julgados pelo TJSP.

A crítica foi feita em sua 
terceira exortação apostólica 
int itulada ‘Gaudete et 
Exsultate’, que foi publicada 
ontem (9) pelo Vaticano. O 
papa abordou a “santidade 
no mundo contemporâneo”, 
seus riscos, desafios e 
oportunidades. “Não podemos 
planejar um ideal de santidade 
que ignore a injustiça, onde 
alguns festejam, gastam 
alegremente e reduzem 
sua vida às novidades do 
consumo, ao mesmo tempo 
que outros só olham desde 
fora, enquanto sua vida passa e 
acaba miseravelmente”, disse. 

No documento, o papa 
também critica “a alegria 
consumista e individualista 
tão presente em algumas 
experiências culturais de 
hoje” e sublinha que “o 
consumismo só enche o 
coração; pode brindar prazeres 
ocasionais e passageiros, mas 
não gozo”. Além disso, avisa 
que “as constantes novidades 
dos recursos tecnológicos, 
o atrativo das viagens, as 
inumeráveis ofertas para o 

O papa Francisco pediu que se auxilie os pobres e condenou o 

consumismo.

Harry e Meghan 
pedem doações 
ao invés de 
presentes

O príncipe Harry e sua noiva, 
a atriz norte-americana Meghan 
Markle, anunciaram ontem (9) 
que irão abrir mão de presentes 
de casamento, mas querem 
que os convidados façam 
doações para organizações 
benefi centes. O casal real optou 
por sete organizações para 
enviar as doações recebidas. 

As Ong’s escolhidas possuem 
ações sociais relacionadas ao 
esporte, defesa das mulheres, 
meio ambiente e moradia para 
desabrigados. “O príncipe Harry e 
Meghan Markle não têm qualquer 
relação formal com as organizações 
escolhidas”, mas a escolha se deve 
porque todas “representam vários 
assuntos sobre os quais se sentem 
apaixonados”, explicou um porta-
voz do Palácio de Kensington. 

Harry, 33 anos, e Meghan, 
36, anunciaram o noivado em 
novembro de 2017, após pouco 
mais de um ano de relação. A 
cerimônia matrimonial ocorrerá 
no dia 19 de maio, ao meio dia 
(horário local), na Capela St. 
Georges, no Castelo Widsor 
(ANSA).

A Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
(ABDI) assinou ontem (9) 
acordo com a empresa Hyperloop 
Transportation Technologies 
para instalação de um centro 
de pesquisa e desenvolvimento 
em Contagem, na região 
metropolitana de Belo Horizonte. 
A proposta é desenvolver um 
sistema de transporte por tubos 
de altíssima velocidade, capaz de 
atingir 1,2 mil km por hora.

Segundo o CEO da Hyperloop, 
Bipob Gresta, o sistema de 
transporte utiliza plataformas 
elevadas e foi desenvolvido 
para funcionar sem o atrito e a 
resistência do ar, permitindo que 
cápsulas com carga ou pessoas se 
movimentem mais rapidamente, 
sem gastar muita energia. A 
tecnologia envolve ainda levitação 
magnética e bombas de vácuo 

para retirar quase todo o ar dos 
tubos.

“É uma tecnologia de ponta 
que poderá revolucionar todo o 
transporte de pessoas e de cargas 
no nosso país”, disse o diretor 
de Desenvolvimento Produtivo 
e Tecnológico da ABDI, Miguel 
Antônio Nery. “Nossa expectativa 
é que isso sinalizará para o país 
um novo cenário em termos de 
solução tecnológica e logística em 
transporte”, completou.

Durante a cerimônia de 
assinatura de memorando de 
entendimento, o ministro da 
Indústria e Comércio, Marcos 
Jorge de Lima, mostrou-
se entusiasmado com as 
possibilidades em aberto mediante 
o acordo. “Isso coloca o país no 
mapa de desenvolvimento de 
soluções de ponta em transporte 
e logística”, destacou Lima (ABr).

Após as retaliações comerciais 
nas últimas semanas entre 
chineses e norte-americanos, o 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, revelou que a 
China derrubará suas barreiras 
comerciais. O anúncio do 
republicano foi através de uma 
postagem em conta ofi cial no 
Twitter, e acontece após alguns 
dias do governo chinês ter 
elevado as tarifas de importação 
de mais de 100 produtos norte-
americanos.

“A China derrubará suas 
barreiras comerciais porque é a 
coisa certa a fazer. Os impostos 
se tornarão recíprocos e um 
acordo será feito em propriedade 
intelectual. Grande futuro para 
ambos os países!”, escreveu 
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STJ determina novo julgamento 
de embargos no caso do 
massacre do Carandiru

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Joel Ilan Paciornik, determinou que os embargos de 
declaração apresentados pelo Ministério Público (MP) estadual, no caso da morte de 111 presos no 
Carandiru, durante rebelião ocorrida em 1992, sejam novamente julgados pelo Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJSP)

às provas dos autos”. Diante 
disso, o MP apresentou os 
embargos declaratórios, 
q u e ,  p o s t e r i o r m e n t e , 
f o r a m  r e j e i t a d o s  p e l o 
tribunal. De acordo com as 
argumentações apresentadas 
pelos procuradores, o TJSP 
não poderia ter anulado o 
julgamento do tribunal do júri 
“simplesmente por discordar 
do juízo de valor resultado 

da interpretação das provas”. 
Ainda segundo o MP, o que 
foi imputado aos acusados foi 
a participação no massacre, e 
não a autoria dos homicídios.

“Dessa forma, todos os que 
tomaram parte das infrações 
– mortes em cada pavimento – 
devem responder por elas, pois 
contribuíram de modo efetivo e 
efi caz para a produção da ‘obra 
comum’, cada qual colaborando 

conscientemente com a 
conduta dos companheiros 
de tropa”, informou, em nota, 
o MP. Nas argumentações 
apresentadas por Paciornik, 
o tribunal de SP rejeitou 
os embargos “sem sanar os 
vícios apontados”. Com isso, 
acrescenta o ministro, é 
fundamental o esclarecimento 
das questões apontadas como 
omissas e contraditórias (ABr).

Papa critica os que
“gastam alegremente”

consumo às vezes não deixam 
espaços vazios onde ressoe a 
voz de Deus”, afi rmou. “Tudo se 
enche de palavras, de desfrutes 
epidérmicos e de ruídos com 
uma velocidade sempre maior. 
Ali não reina a alegria, senão a 
insatisfação de quem não sabe 
para que vive”, disse Francisco. 

Acrescentou que os recursos 
de distração “que invadem a 
vida atual” conduzem a dar 
uma importância absoluta ao 

mesmo tempo “livre, no qual 
podemos utilizar sem limites 
esses dispositivos que nos 
brindam entretenimento 
e prazeres efêmeros”. O 
papa apontou que, “contra a 
tendência ao individualismo 
consumista que termina nos 
isolando na busca do conforto 
além dos demais”, é preferível 
se identifi car “com aquele 
desejo de Jesus: “que todos 
sejam um” (ABr/EFE).

Brasil terá centro de pesquisa 
de transporte de alta velocidade

Após tensões, Donald Trump 
prevê acordo comercial

com a China
Trump, afi rmando também que 
ele e o presidente da China, Xi 
Jinping, serão sempre amigos. 
Apesar do tweet tranquilizador 
de Trump, o secretário do 
Tesouro dos Estados Unidos, 
Steven Mnuchin, afi rmou que 
existe um grande risco de uma 
guerra comercial entre as duas 
nações.

“Nossa expectativa é que 
não pensemos que haverá 
uma guerra comercial; nosso 
objetivo é continuar a discutir 
com a China”, disse Mnuchin. 
Nestas últimas semanas, China 
e Estados Unidos se ameaçaram 
com bilhões de dólares em 
tarifas de produtos, iniciando 
uma grande tensão entre os 
dois governos (ANSA).
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A - Incentivo ao Uso da Bicicleta
Estão abertas a inscrições para a primeira edição do Prêmio SP de Bike 
ao Trabalho. A ONG Bike Anjo premia empresas e organizações que 
incentivam o uso da bicicleta no deslocamento ao trabalho e apostam 
nas pedaladas de seus colaboradores para promover saúde e qualidade 
de vida. O prêmio, realizado em colaboração com o Instituto Ethos e 
a GCCA - Global Call for Climate Action, visa dar visibilidade às boas 
práticas das empresas que facilitam o deslocamento por bicicleta ao 
trabalho. Várias iniciativas podem concorrer, desde investimentos em 
infraestrutura até programas educacionais, campanhas de sensibilização, 
incentivos diretos aos colaboradores.Empresas de pequeno, médio e 
grande porte serão avaliadas em categorias diferentes. Outras informações 
em: (https://debikeaotrabalho.org//premio-de-bike-ao-trabalho-sao-
paulo/) ou (www.bikeanjo.org).

B - Matérias-primas
A Evonik acaba de lançar o relatório brasileiro de matérias-primas com 
dados sobre diversas culturas do País. Contém informações detalhadas 
sobre o conteúdo nutricional (níveis de aminoácidos; parâmetros 
bromatológicos; energia metabolizável para aves e coefi ciente de 
digestibilidade para aves e suínos) para as matérias-primas utilizadas 
na produção de rações. Além das informações consolidadas de todo o 
Brasil, para milho e farelo de soja, os dados são apresentados também 
por região: Sul; Sudeste; Centro-Oeste e Nordeste. Vale destacar que 
alterações no solo, clima e as novas tecnologias aplicadas a sementes, 
impactam signifi cativamente no valor nutricional dos ingredientes 
vegetais. As atualizações são necessárias e o relatório periódico da Evonik 
representa uma valiosa ferramenta para uma nutrição de precisão. O 
relatório pode ser solicitado no email: (sac-animalnutrition@evonik.
com) ou (www.evonik.com.br).

C - Democracia e Competitividade
O 17º Fórum Empresarial, maior evento corporativo do Brasil, reunirá 
os ministros Henrique Meirelles, Mendonça Filho, Marcos Jorge e Dyogo 
Oliveira, além do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e mais de 300 
empresários importantes do país e profi ssionais da imprensa para 
uma agenda de debates sobre economia, gestão empresarial, política 
e responsabilidade social. O evento será realizado entre os próximos 
dias 18 e 21, no Hotel Sheraton Reserva do Paiva, em Recife. Promovido 
pelo Lide – Grupo de Líderes, o evento tem como tema “Democracia e 
Competitividade” e conta com a presença do jurista Heleno Torres e de 
Claudio Lottenberg, presidente da UnitedHealth Group, além de outras 

personalidades. Outras informações no link:(https://www.lideglobal.com/
evento/17o-forum-empresarial-lide/).

D - Relações de Consumo
A Fundação Procon-SP oferece aos fornecedores de produtos e serviços, 
um curso básico sobre os direitos do consumidor. O objetivo é apresentar 
elementos presentes no Código de Defesa do Consumidor, ilustrados com 
exemplos dos problemas mais frequentes atendidos por esta Fundação, que 
contemplam tanto os direitos quanto os deveres de ambas as partes, visando a 
educação para o consumo e harmonização das relações de consumo. O curso 
se destina aos profi ssionais, inclusive liberais e autônomos, que atuam nos 
mais diversos segmentos do mercado de consumo, entre os quais: fabricação; 
comércio em geral, inclusive eletrônico; importação de produtos; serviços de 
assistência técnica; serviços fi nanceiros e bancários; e serviços de atendimento 
ao consumidor. Inscrições: (http://www.procon.sp.gov.br/curso.asp?id=722).

E - Estagiários da Sabesp
A  Sabesp  recebe  inscrições para o concurso público para 956 vagas 
de estagiários, sendo: 393 para candidatos do ensino médio regular, 128  
para  ensino técnico e 435 para superior. As inscrições são recebidas  
exclusivamente pela internet, e o prazo se encerra no próximo dia 18.  
A taxa é de R$ 60 para os estudantes do ensino médio e técnico e de 
R$ 80 para superior. O  edital  completo  com  as  orientações  para  
inscrição e regras está disponível no site da Fundação Carlos Chagas, 
instituição responsável pelo concurso público. Verifi que em: (http://
www.concursosfcc.com.br/concursos/sabes217/index.html).

F - Feira Multiesportiva
O Arnold Sports Festival South America fará a roda da economia girar com 
mais intensidade no primeiro semestre de 2018. Com investimento de R$ 10 
milhões e apresentando crescimento de 10% em relação ao ano passado, a 
feira multiesportiva e de negócios fi tness criada pelo astro Schwarzenegger 
projeta gerar volume de negócios superior à casa dos R$ 100 milhões 
entre os próximos dias 20 e 22, no Transamérica Expor Center. Além da 
comercialização direta de produtos e serviços, o evento vai fomentar o 
turismo e consumo na capital paulista no fi nal de semana do feriado de 
Tiradentes. Saiba mais em: (http://arnoldsportssouthamerica.com.br/pt-br/).

G - Campanha do Agasalho 
Os postos Poupatempo do Estado de São Paulo já estão recebendo 
donativos para a Campanha do Agasalho 2018. Para participar, basta 

entregar roupas, sapatos e cobertores em pontos de coleta nas 71 
unidades fi xas do Poupatempo. No ano passado, a arrecadação no 
Poupatempo, em parceria com a Prodesp – empresa de Tecnologia do 
Estado que administra o programa -, chegou a 274 mil peças distribuídas 
em creches, asilos, hospitais, albergues, entre outras instituições 
próximas aos pontos de arrecadação. A campanha tem este ano o 
slogan “É tempo de doar!”. Os endereços e horários de funcionamento 
estão disponíveis no portal (www.poupatempo.sp.gov.br) e também 
no aplicativo de celular ‘SP Serviços’. 

H - Pequena Editora
Em um mercado editorial cada vez mais competitivo, com e-books, 
grandes editoras, grandes tiragens, muitas pessoas que gostariam de 
abrir sua própria editora ainda têm dúvida se devem ou não assumir 
essa responsabilidade. Pensando nisso, a Universidade do Livro, braço 
educacional da Fundação Editora da Unesp, oferece o curso a distância 
sobre ‘Como montar e manter uma pequena editora’. O objetivo é analisar 
as oportunidades e as difi culdades de funcionamento de uma pequena 
editora, mostrando seu papel dentro do mercado editorial. Ao longo de 
seis aulas, o editor executivo e mestre em Letras Jiro Takahashi ministra 
o conteúdo que permite ao aluno conhecer o relacionamento entre os 
vários departamentos de uma editora. Outras informações: (http://
editoraunesp.com.br). 

I - Segurança das Informações 
A SearchInform, líder russa em sistemas de segurança da informação que 
iniciou sua operação no mercado brasileiro, realiza conferência sobre 
proteção de negócios contra ameaças digitais e incidentes relacionados 
ao fator humano. Tendo como tema “Money Loss Prevention: a proteção 
do futuro”, o evento gratuito acontece no próximo dia 20, das 9h às 
12h, no Hotel Mercure Times Square. O novo paradigma da segurança 
da informação é o tema principal do Road Show, que aborda questões 
desde a proteção contra vazamentos de informações até o combate de 
riscos relacionados ao fator humano. Entre os palestrantes, Serguey 
Ozhegov, CEO Global da SearchInform e Vladimir Prestes, Diretor Geral 
da SearchInform no Brasil. Outras informações e inscrições: (http://
roadshow.br.searchinform.com/). 

J - Medicina do Sono
 A APM e a Sociedade Paulista de Medicina do Sono promovem o 
Congresso Paulista de Medicina do Sono, que acontece entre os dias 
4 e 5 de maio, no Milenium Centro de Convenções. Aborda novas 
drogas no tratamento da insônia; desafi os no diagnóstico e tratamento 
dos distúrbios do ritmo circadiano; terapia miofuncional da apneia 
obstrutiva do sono; distúrbios do sono e aprendizado; entre outros. 
De caráter multidisciplinar, reúne os melhores palestrantes da área 
de atuação e médicos de diversas especialidades, como neurologistas, 
psiquiatras, otorrinolaringologistas, pneumologistas, pediatras e clínicos 
gerais, além de outros profi ssionais da Saúde. Mais informações, acesse 
(http://associacaopaulistamedicina.org.br/atualizacao-medica/eventos/
xvi-congresso-paulista-de-medicina-do-sono).

A - Incentivo ao Uso da Bicicleta
Estão abertas a inscrições para a primeira edição do Prêmio SP de Bike 

personalidades. Outras informações no link:(https://www.lideglobal.com/
evento/17o-forum-empresarial-lide/).

Realidade virtual: muito 
além do entretenimento
Muitas vezes nossa 

imaginação não é 

sufi ciente para ver a 

imagem completa de um 

cenário e entender seu 

signifi cado como um 

todo

Por exemplo, quando 
você pensa em fazer 
uma reforma em sua 

casa demolindo algumas 
paredes e criando uma sala 
maior. O arquiteto geralmente 
produz desenhos e mais 
desenhos atualizados em 2D 
e, se tiver ferramentas mais 
modernas, pode mostrar-lhe 
imagens em 3D que simulam 
o resultado fi nal. Mas a melhor 
maneira de realmente sentir e 
experimentar a nova sala seria 
caminhar, ver o novo espaço 
e imaginar onde os móveis 
podem ser colocados, certo? 

A maneira mais efi ciente de 
fazer isso antes que a reforma 
seja concluída é por meio da 
realidade virtual. Com essa 
tecnologia, a sua casa atual, 
com as mudanças planejadas, 
pode ser criada em um cenário 
simulado em experiência 3D 
e, com óculos e controles 
especiais para suas mãos, você 
pode ter a mesma visão que 
o arquiteto de sua nova sala, 
o que lhe permitirá andar, 
tocar e “sentir” o espaço como 
se estivesse realmente no 
ambiente. 

Em outras palavras, a 
realidade virtual ajuda você a 
ver coisas que não estão lá. Com 
esta ferramenta fantástica, 
você estará melhor preparado 
para tomar decisões sobre 
importantes projetos. Essa 
tecnologia tem possibilidades 
quase ilimitadas de uso e está 
em rápida expansão, indo 
muito além de seu foco inicial, 
que tinha como principal 
aplicação o entretenimento. 

Dados da consultoria IDC 
mostram que as receitas 
mundiais das áreas de realidade 
virtual e realidade aumentada 
(que mescla o mundo virtual 
com o real) crescerão até 2021 

com um índice de mais de 100% 
ao ano. Estima-se que os gastos 
totais em serviços e produtos 
do setor tenham superado US$ 
11,4 bilhões no ano passado, 
valor que deve chegar a US$ 
215 bilhões até 2021. 

Rapidamente as empresas 
perceberam que a realidade 
virtual é muito mais que uma 
aplicação para games e para o 
entretenimento de forma geral. 
Há muitos benefícios de RV que 
podem ser alcançados também 
no ambiente corporativo, com a 
adoção dessa tecnologia a várias 
ferramentas corporativas. 

Em um evento recente, 
d e m o n s t r a m o s  u m a 
experiência de realidade 
virtual para exemplifi car como 
pode ser difícil localizar um 
dispositivo IP em um prédio 
usando a documentação da 
infraestrutura tradicional, em 
comparação com uso dessa 
tecnologia (clique aqui para 
ver o vídeo). 

Com o uso de um capacete 
de RV, luvas especiais 
e a ferramenta imVision, 
o profissional mergulhou 
no ambiente virtual, com a 
impressão de estar sentado 
confortavelmente na mesa 
do gerente de TI, com duas 
telas grandes à sua frente e 
um teclado. De repente, ele é 
informado que um dispositivo 
IP está infectado por um vírus 
e que precisa localizá-lo. 

Em apenas um minuto 
o profissional consegue 
identificar o equipamento 
contaminado, reduzindo 
sensivelmente o tempo para 
realização dessa tarefa. 
A realidade virtual é uma 
tecnologia que veio para fi car, 
e os fabricantes de soluções 
e departamentos de TI das 
empresas precisam se preparar 
para lidar com esse novo e 
promissor cenário. 

 
(*) - Lidera a área de suporte técnico 

para a solução imVision, da Com-
mScope, na região da América e 

Caribe. É engenheiro com especial-
izações em sistemas de cabeamento 
estruturado, redes de fi bra, gerenci-

amento de projetos e gerenciamento 
de processos TI.

Sergio Uribe (*)

 

Fundamental para analisar a situação financeira 
de empresas, instituições e órgãos públicos, a 
Contabilidade é uma ciência que exige conhecimento, 
atualização e responsabilidade de quem a exerce.  

Para assegurar que a atividade contábil seja 
exercida apenas por profissionais qualificados, o CRCSP 
realiza o registro e fiscalização da profissão. Desta 
forma, ganham o profissional, a sociedade e a profissão 
como um todo, que sai fortalecida e valorizada. 

Mas o CRCSP não para por aí e tem entre suas 
atribuições a promoção da Educação Profissional 
Continuada, contribuindo para a qualificação e 
atualização dos profissionais contábeis.  

O profissional registrado e os estudantes 
cadastrados em nosso portal podem participar de uma 
extensa programação de palestras, seminários e 
workshops gratuitos, em todas as regiões do estado. 

O atendimento rápido e eficiente é outra de 
nossas preocupações. Por isto, possibilitamos aos 
profissionais a oportunidade de agendar o dia e a hora 
do atendimento, sem filas ou longas esperas. 

Também não medimos esforços para valorizar a 
profissão e atuamos junto a órgãos públicos e entidades 
da sociedade civil para dar visibilidade à profissão e 
divulgar as pautas da nossa categoria. 

Outro serviço prestado é a divulgação rápida de 
informações relevantes para o exercício profissional. 
Entre as nossas publicações, estão o informativo CRCSP 
Online, a coluna CRCSP Informa, a Síntese da Semana 
e a Revista CRCSP, além das notícias publicadas 
diariamente em nosso portal e redes sociais.  

Buscamos assim promover uma comunicação 
rápida, direta e transparente com os profissionais da 
contabilidade, que são nossa verdadeira razão de ser. 

VOCÊ SABE O QUE O CRCSP FAZ POR VOCÊ? 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo 
Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019 
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O mercado fi nanceiro reduziu 
pela décima semana seguida a 
estimativa para a infl ação este 
ano. Ontem (9), a projeção do 
mercado para Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) foi levemente 
reduzida de 3,54% para 3,53%, 
de acordo com o boletim Focus, 
publicação semanal do Banco 
Central (BC) sobre os principais 
indicadores econômicos.

A projeção segue abaixo do 
centro da meta de 4,5%, mas 
acima do limite inferior de 3%. 
Para 2019, a estimativa para a 
infl ação foi ajustada de 4,08% 
para 4,09%, abaixo do centro da 
meta (4,25%). Para alcançar a 
meta, o BC usa como principal 
instrumento a taxa básica de 
juros, a Selic, atualmente em 

6,5% ao ano. Quando o Copom 
aumenta a Selic, a meta é conter 
a demanda aquecida, e isso gera 
refl exos nos preços, porque os 
juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a poupança.

Quando o Copom diminui 
os juros básicos, a tendência é 
que o crédito fi que mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a inflação. De acordo 
com a previsão das instituições 
fi nanceiras, a Selic encerrará 
2018 em 6,25% ao ano e subirá 
ao longo de 2019, encerrando 
o período em 8% ao ano. A 
estimativa para o crescimento 
do PIB caiu pela segunda vez 
seguida, ao passar de 2,84% para 
2,80%. Para 2019, a projeção é 
mantida em 3% (ABr).

Banco Central divulga semanalmente projeções do mercado 

fi nanceiro para a infl ação e para a taxa Selic.

Pesquisa da Boa Vista SCPC sobre ‘Endividamento, 
Poder de Compra e Capacidade de Pagamento do 
Consumidor’ identifi cou queda de 7p.p. (pontos 
percentuais) no grau de endividamento em relação 
ao mesmo período de 2017

Realizada entre os dias 30 de janeiro e 28 de fevereiro, com 
mais de 800 pessoas, a pesquisa eletrônica constatou que 
em média 13% dos consumidores consideram-se muito 

endividados. No ano passado, este percentual foi de 20%. Já 
26% afi rmaram estar mais ou menos endividados. 42% um pouco 
endividados e 19% alegaram não ter dívidas. Um aumento de 
8p.p. em relação a 2017.

Sobre a percepção do poder de compra, houve um aumento 
do percentual dos consumidores que têm comprado mais. Em 
2017, 11% tinham esta percepção, e agora são 19%. Por outro 
lado, caiu de 65% para 49% os que afi rmam estar comprando 
menos em 2018, na comparação com o ano passado. Para os 
que estão conseguindo manter o poder de compra, de um modo 
geral, prevalece a busca por qualidade ao realizarem a compra dos 

13% dos consumidores consideram-se muito endividados. No 

ano passado, este percentual foi de 20%.
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Cai grau de endividamento e 
aumenta a capacidade de poupar

diversos itens da casa, em detrimento da promoção ou da marca.
A Boa Vista também identifi cou a capacidade de poupar dos 

brasileiros. Passou de 23% para 33% aqueles que afi rmaram 
estar conseguindo poupar nos últimos seis anos. Já sete em cada 
dez informaram que não têm conseguido economizar. Por usa 
vez, a poupança (60%) é o investimento mais usado, seguida 
de previdência privada (13%) e fundos, ações, CDB e outras 
modalidades (31%) - (SCPC).

Mercado fi nanceiro reduz 
projeção da infl ação
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Longe da Pátria
Os Países são expressões 

geográfi cas e os Estados 

são formas de equilíbrio 

político. E o que é a 

Pátria? 

É sincronismo de espíritos 
e corações, aspiração 
à grandeza, comunhão 

de esperanças, solidariedade 
sentimental de uma raça. 
Enquanto um País não é 
Pátria, seus habitantes não 
formam uma Nação. Este 
breve resumo, pinçado de um 
dos mais belos ensaios morais 
sobre a mediocridade, de 
autoria de José Ingenieros, cai 
muito bem nesse momento em 
que o discurso do ódio jorra nos 
espaços sociais, ecoando nas 
redes eletrônicas, onda alas e 
militâncias desferem tiros uns 
contra outros.

Teremos pela frente um 
processo eleitoral que fl uirá 
em ondas de impropério e, em 
grossas camadas de fake news, 
alimentadas por grupelhos 
contratados para sujar perfi s. 
Dessa forma, estaremos muito 
distantes da Pátria, o abrigo 
espiritual de nossos mais puros 
sentimentos.  

O desenho na paisagem não 
é dos mais bem compostos. 
Tensões amplificam uma 
guerra  surda entre os 
Poderes. O Judiciário, até 
então elevado aos píncaros 
da respeitabilidade, deixa ver 
querelas entre seus membros, 
como se fosse um arquipélago 
de 11 ilhas, cada qual com seus 
arsenais e dando estocadas 
recíprocas.

O Executivo, esforçando-
se para pôr a máquina em 
funcionamento, tenta fazer o 
milagre da multiplicação dos 
pães, dispondo recursos para 
programas e emergências, 
como o caos da insegurança 
no Rio de Janeiro, e repartindo 
verbas aos partícipes de 
partidos. O Legislativo, 
vendo-se na obrigação de dar 
conta de uma pesada agenda 
temática, procura se ajustar 
à realidade eleitoral, onde 
teremos campanhas curtas e 
mais competitivas.

Nunca se viram tantas 
i n t e r r o g a ç õ e s .  Q u e m 
serão os candidatos? O ex-
presidente Lula continuará 
preso? Bolsonaro conseguirá 
sustentar o alto índice de 
intenção de voto? A descrença 
nas instituições se espraia 
vertiginosamente, sob a teia de 
imoralidade que se descobre 
no bojo da Operação Lava 

Jato. Injustiças ganham corpo, 
com prisões arbitrárias feitas 
sob a justifi cativa de se ouvir 
depoimentos.

A barbárie continua a se 
embrenhar na selva das nossas 
mazelas. A modernidade que 
se enxerga aqui e ali, nos 
grandes centros e até no 
interior do País, simbolizada 
por avanços da eletrônica, pela 
capacidade de produzir bens 
e serviços sofi sticados, pela 
revolução nas comunicações, 
na moda, na cultura e nos 
costumes, não consegue 
passar a borracha no nosso 
analfabetismo funcional (que 
atinge 25% de brasileiros). 

Temos um território com 
rique-zas devastadas pela 
ambição. Desintegram-se 
padrões de relacio-namento 
social e valores fundamentais, 
como o culto à família, o 
cumprimento do dever, o 
respeito às tradições e a 
defesa do bem comum. A 
violência deixa o terrível 
saldo de 66 mil mortes por 
ano, vítimas de arma de fogo. 
Como podemos falar em Pátria, 
se a paisagem por todos os 
lados exibe aparatos policiais 
deteriorados, 13,5 milhões 
de desempregados, capitais e 
grandes cidades vivendo sob 
intenso medo? 

É verdade que o país, em 
menos de um ano, saiu da mais 
profunda recessão econômica 
da contemporaneidade, e 
importantes reformas foram 
feitas para fechar o buraco que 
o dilmismo abriu no território. 
Mas o Brasil não escapa à 
desordem geral que sacode 
grandes Nações. Vê-se uma 
inversão moral tomando conta 
do mundo, algo que Samuel P. 
Huntignton designa como o 
paradigma do “puro caos”: a 
ruptu¬ra da ordem, a anarquia 
crescente, a onda global de 
criminalidade, a debilitação 
geral da família e o declínio na 
solidariedade social.

O momento se presta 
a uma assepsia. O corpo 
parlamentar a ser eleito há de 
se conscientizar que mandato 
ganho nas urnas pertence ao 
povo, não lhe pertencendo. 
O País precisa reinstalar 
o império da ordem. Com 
representantes estribados 
no escopo da ética e de 
compromissos. Urge fazer uma 
campanha eleitoral mais séria. 

A fé precisa volta a brotar 
nos corações.  

(*) - Jornalista, é professor titular 
da USP, consultor político e de 

comunicação Twitter@gaudtorquato.

Gaudêncio Torquato (*)

Transparência no 
uso de recursos do 
Sistema S 

A Comissão de Transparência, 
Governança, Fiscalização 
e Controle e Defesa do 
Consumidor,  do Senado 
Federal, promove audiência 
pública amanhã (11) para 
discutir a transparência no uso 
dos recursos e demais assuntos 
relacionados ao Sistema S, 
que reúne organizações das 
entidades corporativas voltadas 
para o treinamento profi ssional, 
assistência social, consultoria, 
pesquisa e assistência técnica, 
como o Sesc, Senai, Sesi e 
Senac.

O senador Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO),  pres idente 
da comissão e autor do 
requerimento, explicou que 
o objetivo é “jogar luz sobre a 
aplicação de recursos públicos 
utilizados pelo sistema”, que 
tem origem na arrecadação de 
contribuições sociais. Entre 
os convidados para o debate, 
estão o presidente da CNI, 
Robson Braga de Andrade; 
o presidente da CNT, Clésio 
Andrade, e o procurador do 
TCU, Júlio Marcelo de Oliveira 
(Ag.Senado).

O projeto torna obrigatória a participação de pessoas físicas e jurídicas no chamado cadastro 

positivo.

O projeto do Senado, 
torna obrigatória a 
participação de pessoas 

físicas e jurídicas no chamado 
cadastro positivo, um serviço 
de banco de dados sobre 
informações dos pagamentos 
em dia e de empréstimos 
quitados.

Atualmente, o registro de 
dados a respeito de cidadãos 
e empresas no banco de dados 
somente pode ocorrer a partir 
de uma autorização expressa e 
assinada pelo cadastrado. Com 
a mudança, o sistema de registro 
passa a ter o mesmo mecanismo 
dos serviços de informações 
sobre  maus pagadores . 
Segundo o substitutivo do 
deputado Walter Ihoshi (PSD-
SP), apresentado semana 
passada, a quebra de sigilo por 
parte dos gestores de banco de 
dados, como no caso de permitir 
o vazamento de informações 
sobre o cadastrado, será punida 
com reclusão de 1 a 4 anos e 
multa, conforme prevê a Lei 
do Sigilo Bancário.

A l é m  d a s  e m p r e s a s 
em geral com as quais as 
pessoas fazem transações 
comerciais, também passarão 
a ser fontes de informações 
para o cadastro positivo 

Senado pode proibir 
contingenciamento 
de recursos para 
segurança

Após  te r  o  reg ime  de 
urgência aprovado na semana 
passada, o projeto que proíbe o 
contingenciamento dos recursos 
destinados à segurança pública 
no Orçamento da União deve 
ser votado nesta semana pelos 
senadores.  “Aprovar neste 
momento um projeto que proíbe 
contingenciamento em uma área 
tão sensível a todos os brasileiros, 
como é a segurança pública, é 
importante para que a gente possa 
dar a condição de que o Brasil 
volte a ter tranquilidade”, disse 
o presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, ao reforçar que a Casa 
continua empenhada em aprovar 
propostas na área de segurança.

A pauta também tem propostas 
na área de educação. Uma delas 
determina que os currículos dos 
ensinos fundamental e médio terão 
que incluir o assunto educação 
alimentar e nutricional nas 
disciplinas de ciências e biologia. O 
objetivo é reduzir a obesidade infantil 
e assegurar aos alunos informações 
sobre alimentação saudável.

Outra proposta que está pautada 
no plenário do Senado, incentiva 
a instalação de “bibliotecas de 
qualidade” nas escolas do país. O 
texto diz que elas deverão ter, no 
mínimo, 80 metros quadrados, além 
de equipamentos de acessibilidade, 
conforto térmico e acústico e 
iluminação adequada. O texto 
também fala da obrigatoriedade 
do local ter condicionador de ar, 
um projetor, dois computadores 
com acesso à internet, duas 
impressoras e dois estabilizadores 
de corrente elétrica, além de 
mobiliário adequado (ABr).

O novo presidente do BNDES, Dyogo Oliveira.

O novo presidente do 
BNDES, Dyogo Oliveira, 
disse ontem (9), no Rio de 
Janeiro, que os R$ 42 bilhões 
reservados para financiar 
projetos de segurança pública 
de estados e municípios 
já estão disponíveis, mas 
dependem da capacidade de 
endividamento de cada um 
que apresentar propostas. 
Ex-ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira tomou posse 
ontem. O ex-presidente do 
banco, Paulo Rabello de 
Castro, entregou o cargo 
para disputar as eleições em 
outubro. O presidenteTemer 
participou da solenidade. 

“ O  r e c u r s o  j á  e s t á 
disponível. A nossa previsão 
era colocar R$ 5 bilhões até o 
fi m do ano, e nos outros anos 
subsequentes aumentar um 
pouco”, disse ele. “Isso [o valor 
dos empréstimos] depende da 
capacidade de fi nanciamento 
de cada ente. Não tem uma 
divisão prévia [de quanto será 
emprestado a cada estado e 
município]”.

Oliveira defendeu que o 
banco seja mais forte em 
ações de infraestrutura 
social, em projetos de áreas 
como segurança, educação e 
saneamento. Além disso, ele 
disse acreditar que o BNDES 

Ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco, é o novo ministro 

de Minas e Energia.

O Palácio do Planalto 
confirmou que o ministro 
da  Secretar ia -Gera l  da 
Presidência, Moreira Franco, 
vai assumir a pasta de Minas e 
Energia, que estava vaga com 
a saída de Fernando Coelho 
Filho, candidato à reeleição 
para deputado federal em 
Pernambuco. Moreira Franco 
também é secretário-executivo 
do Programa de Parcerias 
e Investimentos (PPI). “O 
presidente Temer defi niu que 
o ministro Moreira Franco 
assumirá o Ministério de Minas 
e Energia”, diz o comunicado 
da Secretaria de Imprensa da 
Presidência.

Na semana passada, ministros 
do governo Temer deixaram 
o cargo para se candidatar 
nas eleições de outubro. A lei 
eleitoral prevê que os ministros 

que quiserem concorrer nas 
eleições tinham até o dia 7 de 
abril para deixar os cargos, na 
chamada desincompatibilização.

Foram exonerados os 
ministros Ricardo Barros (PP), 
Ministério da Saúde; Maurício 
Quintella (PR), Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação 
Civil; Mendonça Filho (DEM), 
Ministério da Educação; Marx 
Beltrão (MDB), Ministério do 
Turismo; Osmar Terra (MDB), 
Ministério do Desenvolvimento 
Social; Fernando Coelho Filho 
(MDB), Ministério de Minas 
e Energia; Leonardo Picciani 
(MDB), Ministério do Esporte; 
Sarney Filho, Ministério 
do Meio Ambiente; Helder 
Barbalho (MDB), Ministério 
da Integração Nacional; e 
Henrique Meirelles, Ministério 
da Fazenda (ABr).

O advogado Cristiano Zanin fala à imprensa após visita ao ex 

presidente Lula.

O advogado Cristiano Zanin, 
da equipe de defesa do ex-
presidente Lula, informou que 
o ex-presidente está indignado 
pela situação, mas está bem. 
Sem dar detalhes, Zanin disse 
apenas que conversou com 
Lula, mas que por ser um diálogo 
entre advogado e cliente não 
poderia dar mais informações. 
Afirmou que a defesa vai 
continuar a tomar medidas 
para que a prisão seja revogada, 
e admitiu que os advogados 
analisam a possibilidade de 
pedir a transferência do petista 
para São Paulo. 

“Vamos analisar [eventual 
pedido de transferência]. 
Mas não posso adiantar as 
estratégias da defesa. O 
que entendemos é que não 
há motivo jurídico para ele 
estar preso e vamos tomar 
as providências para que a 
prisão seja revogada”, disse. 
Sobre a possibilidade de o STF 
reverter a prisão de Lula, ele 
disse que “acredito em uma 
reversão no STF, porque isso 
não é compatível com a nossa 

Lu
is

 M
ac

ed
o/

A
g.

C
âm

ar
a

Tâ
ni

a 
R

êg
o/

A
B

r

Arquivo/ABr

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 J

r/A
B

r

Câmara pode votar hoje o cadastro 
positivo de consumidores

Os projetos sobre o cadastro positivo de consumidores e a criação de mandato para presidente e diretores 
do Banco Central, são os destaques da pauta do Plenário da Câmara entre hoje (10) e quinta-feira (12)

as instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pelo BC 
e as concessionárias de água, 
luz, gás, telecomunicações e 
assemelhados. Os deputados 
também poderão começar a 
debater o projeto do Senado, 
ao qual está apensado o do 
Executivo, que estabelece 
mandato para o presidente e os 
oito diretores do Banco Central.

Conforme subst i tut ivo 
da Comissão de Finanças e 
Tributação, esses dirigentes 
terão mandato de três anos, 
permitida a recondução. 

Eles serão nomeados pelo 
presidente da República após 
sabatina pelo Senado, que 
também será a única instância 
que poderá destituí-los.

Atualmente, o presidente 
e os diretores do BC já são 
nomeados pelo presidente da 
República, após aprovação do 
Senado, mas não têm tempo 
fi xo para permanecerem nos 
postos.

Também está na pauta o 
projeto do deputado Carlos 
Zarat t in i  (PT-SP) ,  que 
regulamenta a atividade do 

lobby no Parlamento e no 
Executivo federal. De acordo 
com o substitutivo da deputada 
Cristiane Brasil (PTB-RJ), 
poderão exercer a atividade 
de lobista, chamado pelo 
projeto de agente de relações 
institucionais e governamentais, 
qualquer pessoa, física ou 
jurídica, pública ou privada, 
inclusive instituições e órgãos 
públicos. Para atuar junto ao 
Legislativo e ao Executivo 
federais, os lobistas poderão 
pedir seu cadastro na forma 
de regulamento (Ag.Câmara).

BNDES: verbas para segurança 
pública já estão disponíveis

precisa se aproximar dos 
clientes e aumentar a agilidade 
de seus processos.

“Na era dos juros baixos, o 
papel do BNDES é diferente. 
O diferencial de taxa de juros 
não é tão relevante. Uma coisa 
é ter uma Selic de 20%, de 30%, 
e o BNDES emprestar a 8% ou 
9%. Outra coisa é ter uma Selic 
de 6% e o BNDES emprestar 
a 5%. Esse diferencial não é 
tão expressivo e o que é mais 
importante é a agilidade de 
resolver, decidir e implementar 
as coisas. Uma empresa vai 
preferir tomar um empréstimo 
um por cento mais caro e que 
sai mais rápido”, disse.

Nesse sentido, ele acredita 

que o caminho é uma 
digitalização cada vez maior 
dos serviços e processos do 
banco e uma ação propositiva 
visando buscar empresas que 
tenham potencial para ser 
incentivadas.

“De início, estou mantendo 
o planejamento estratégico 
que foi feito e fazendo uma 
revisão. Desse processo de 
revisão é que sairão novas 
metas, novas diretrizes e 
um novo direcionamento 
do banco”, afi rmou o novo 
presidente, que também 
manteve os diretores da 
gestão anterior até que seja 
feita uma avaliação detalhada 
da estrutura do banco (ABr).

Zanin: defesa continuará atuando 
para revogar prisão de Lula

legislação. Nem a condenação, 
tampouco a prisão para o 
cumprimento antecipado de 
pena”.

Também em entrevista, a 
presidente do PT, senadora 
Gleisi Hoffmann, disse que 
o ex-presidente Lula está 
tranquilo e bem. Ela disse que 
não esteve com Lula, mas que 
conversou com o advogado 
Zanin. Segundo a senadora, o 
defensor informou que o ex-
presidente foi bem tratado e 

respeitado quando chegou à 
Superintendência da Polícia 
Federal na capital paranaense. 
“O presidente chegou muito 
bem, foi bem tratado, foi 
respeitado. Chegou cansado, 
obviamente, porque ele estava 
há dois dias dormindo pouco 
ou quase não dormindo”. 
Disse também que o Lula foi 
colocado em instalações que 
são dignas e que ele estava 
bem. Tranquilo, mas cansado, 
disse a senadora (ABr).

Moreira Franco vai 
assumir Ministério
de Minas e Energia



O novo cliente é vaidoso 

e sagaz porque ele 

sabe o que quer e sabe 

que tem um arsenal 

de possibilidades e 

informações ao seu 

dispor

Nesta realidade, cabe às 
empresas aprender a 
lidar com o empode-

ramento ímpar do comprador 
dos novos tempos. O caminho é 
um só, principalmente para as 
varejistas: adequar-se ao perfil 
mais maduro deste consumi-
dor. Entretanto, ajustar-se aos 
anseios do cliente 3.0 não é 
tarefa fácil. Como eu já disse: 
o poder está com ele! Neste 
jogo, não basta ser ou ter um 
bom vendedor no outro lado do 
balcão. Para encantar o consu-
midor, o vendedor precisa sair 
do pedestal sustentado pela 
velha máxima "tenho uma boa 
lábia e isso basta".

Exigente, o atual consumi-
dor busca uma experiência 
única no processo de compra. 
Por isso, para encantá-lo, o 
vendedor hábil é aquele que 
vai além de oferecer água ou 
cafezinho durante a compra. 
O bom consultor simplifica 
o diálogo, fala de igual para 
igual com o cliente e não 
força a amizade, avançando 
na intimidade. Ele entende o 
seu papel de intermediador de 
desejos existente na relação 
entre marca e cliente.

Às vésperas de mais um dia 
do consumidor, não é nada 
mal entender os anseios e 
afirmações que percorrem o 
DNA empoderado do novo 
consumidor. Garanto que ao 
saber sobre os fatores abaixo, 
você, vendedor ou empresa, 
será mais eficiente e diferen-
ciado ao abordar o seu cliente 
3.0. Vamos lá:

prefiro que digam que é 
evolução.

consumidor, cidadão, acio-
nista, colaborador. Sou uma 
miríade de tons de cinza.

-
ção. Muitas vezes sou infiel, 
entro na onda do efeito viral, 
mas volto para você, meu 
porto seguro. Viva com isso!

comunidades para trocar 
informações sobre marcas 
e produtos e também sobre 
pessoas, tendências, fofocas. 

Quais são seus podres?

gratuidade. Cuidado que me 

acostumo mal com a cauda 
longa. Vai perder dinheiro 
comigo!

-
dades da realidade mutimí-
dia e multidevice que estão 
dentro de minhas possibili-
dades. Me ajude com isso!

social e muito menos meus 
avatares.

É que aprendi um pouco de 
engenharia social.

e "defendo" meu "ponto de 
vista".

não dá mais para ser bur-
ro porque agora comparo 
os elementos racionais de 
consumo através das ferra-
mentas disponíveis.

-
plio meu poder de atuação 
e influência. Às vezes, me 
chamam de celebridade. 
Afinal, quero meus 5Mb de 
fama!

porém valorizo a boa comu-
nicação.

elogiar, recomendar, criticar, 

valores e políticas, empresa. 
O que sua marca significa 
na sociedade. Preciso saber 
para ver se vou ser da sua 
comunidade, tribo ou rede. 
Ah, e quero saber, porque 
quero saber.

ainda não me impede de 
transacionar com você.

-
baixadores, intermediários, 
endossantes, hein!? A que 
time você pertence?

que exigirei sustentabilidade 
de você, mas na verdade pre-
ciso de um empurrãozinho.

-
te saber, me posiciono como 
seu principal acionista.

cliente.
-

lação valor-preço que me 
pareça justa... para início de 
conversa.

qualificado e rápido. Atenda-
-me em todos os canais que 
eu quiser e você deixar.

(*) - É especialista em Estratégia 
Corporativa, Top Management 
Consulting e Gestão de Ativos 

Intangíveis e CEO da DOM Strategy 
Partners, consultoria  focada em 

maximizar geração e proteção de 
valor real para as empresas.

Por dentro da mente 
do novo consumidor 

Daniel Domeneghetti (*)
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Companhia Agro Comercial São Paulo
CNPJ. 61.064.762/0001-46

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, a ser realizada em 27/04/2018, em sua sede social na Avenida São
Gabriel, 18, Jardim Paulista, Capital, às 11:00 horas, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar e votar as
demonstrações financeiras referente ao exercício de 2.017; b) Eleger os membros da
diretoria para um novo mandato de 3 anos: c) Tratar de outros assuntos de interesse
social. Comunicamos ainda, que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede
social, os documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2017. SP 06/04/2018.
aa) Leonardo Perego Junior - Diretor Presidente.                                  (07, 10 e 11)

Ativo  2017/R$ 2016/R$
Circulante  11.171.245,70 19.598.847,27
Bancos com Movimento  1,00 41.156,42

Aplicações Financeiras  2.142.944,70 10.523.809,46

Tributos a Recuperar  - 5.581,39

Imoveis a Venda  9.028.300,00 9.028.300,00

Não Circulante  21.666.236,55 11.848.929,77
Realizavel ao Longo Prazo

Créditos com Pessoas Ligadas  18.930.512,28 9.113.205,50

Outros Creditos a receber  902.700,00 902.700,00

Investimentos

Investimentos p/ Iniciativa Própria  1.833.024,27 1.833.024,27

Total do Ativo  32.837.482,25 31.447.777,04

Passivo  2017/R$ 2016/R$

Circulante  286.146,56 210.050,57

Obrigações Tributárias  286.146,56 210.050,57

Não Circulante  1.766.188,62 3.081.108,62

Credores para 

 Compra de imoveis  1.013.730,00 2.328.650,00

Adiantamento para Futuro 

 Aumento de Capital  752.458,62 752.458,62

Patrimônio Liquido  30.785.147,07 28.156.617,85

Capital Social  21.745.993,00 21.745.993,00

Reservas de Lucros  9.039.154,07 6.410.624,85

Total do Passivo  32.837.482,25 31.447.777,04

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2017
Despesas Operacionais  2017/R$ 2016/R$
Despesas Administrativas  8.372,87 6.138,91
Impostos e Taxas  6.711,25 143,44
Despesas Financeiras  (4.037.279,58) (3.037.501,79)
Lucro Operacional  4.022.195,46 3.031.219,44
Lucro Antes Dos Efeitos Fiscais  4.022.195,46 3.031.219,44
Contribuição Social e I.R.  1.393.666,24 1.034.358,78
Lucro Líquido do Exercício  2.628.529,22 1.996.860,66
Lucro Liquido Por Ação  0,120874 0,091827

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das   2017/R$ 2016/R$
 atividades operacionais
Lucro Líquido do exercício  2.628.529,22 1.996.860,66
Lucro Líquido Ajustado  2.628.529,22 1.996.860,66
Redução (Aumento) de contas do ativo
Tributos a Recuperar  5.581,39 206.004,10
Aumento (Redução) de contas do passivo
Obrigações Tributarias  76.095,99 144.512,65
Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais  2.710.206,60 2.347.377,41
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução Emprestimos 
 e Adiantamentos  (9.817.306,78) (9.000.365,50)
Fluxo caixa atividades 
 de Investimentos  (9.817.306,78) (9.000.365,50)
Fluxo caixa atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  (1.314.920,00) (4.062.370,31)
Fluxo de caixa das atividades 
 de Financiamentos  (1.314.920,00) (4.062.370,31)
Fluxo de caixa do exercício  (8.422.020,18) (10.715.358,40)
Saldo no Início do exercício  10.564.965,88 21.280.324,28
Saldo no final do exercício  2.142.945,70 10.564.965,88
Fluxo de caixa do exercício  (8.422.020,18) (10.715.358,40)

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2017/R$ 2016/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Lucro ou Prejuízo do Exercício  2.628.529,22 1.996.860,66
3- Reserva Legal  (131.426,46) (99.843,03)
4- Reservas de Lucros  (2.497.102,76) (1.897.017,63)
5- Saldo no Fim do Exercicio  - -

Notas Explicativas
1 - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
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 reconhe-
cidas no resultado pelo regime de competência. 3 - O Capital Social 
é de R$ 21.745.993,00 totalmente integralizado e representado por 
21.745.993 ações ordinárias no valor de R$ 1,00 cada uma. 4 - O 
imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com base 
no lucro presumido.

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017

Nenufares Participações Sociedade Anonima
CNPJ: 00.399.015/0001-74

Relatório da 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, 06 de Março de 2018.

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

5ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001419-
10.2015.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
RODRIGO NAVILLE, Brasileiro, RG 43538970-1, CPF 324.412.578-62, Rua Arare, 6, Chácara 
Inglesa, CEP 04141-080, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando a cobrança da quantia de 
R$19.705,11 (08/01/2015), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano 
letivo de 2010. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

5ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002363-
51.2016.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Francisco Carlos Inouye Shintate, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
VANESSA ALVES CARDOSO, CPF 432.187.998-13, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de Fieo - Fundação Instituto de Ensino para Osasco - Unifieo - Centro Universitário Fieo, 
alegando em síntese: Cobrança no valor de R$ 6.185,95, referente as mensalidades não pagas do 
ano de 2011, oriundas do contrado de Prestação de Serviços Educacionais, e ao Instrumento 
Particular de Confissão de Dívida pactuado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

8ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0215739-40.2011. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Vanessa Ribeiro Mateus, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ARNALDO 
YUKISHIGUE TATEISHI, CPF 029.528.618-03, que ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SÃO PAULO, 
ajuizou-lhe uma ação de Procedimento Comum, objetivando condenar o requerido no pagamento R$ 
30.578,48 (Nov/2011), bem como á custas processuais, honorários e demais cominações legais, 
oriundos das mensalidades referentes á prestação de serviços educacionais vencidas e não pagas. 
Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por edital,  para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de ser considerado revel, presumindo-se 
verdadeiras as alegações de fato formuladas pela Requerente (Art. 344 do CPC), sendo nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257 §-IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias Processo Nº 0016700-15.2009.8.26. 0009 A MM. Juíza de Direito
da 3ª VC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dra. Claudia Sarmento Monteleone, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Agustina Luisa Chillca Cuba, RG 145593, CPF 231.111.618-54, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Sociedade Beneficente São Camilo,
objetivando a cobrança no valor de R$ 1.149,62, referente ao Instrumento Particular de Contrato de
Prestação de Serviços Médico-Hospitalares, com nota fiscal nº 37988, assinado por Agustina Luísa
Chillca Cuba, para tratamento de Isidora Cuba Poma, em 07/01/2009. Encontrando-se a ré 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 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de fevereiro de 2018.              (10 e 11)

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001957-08.2013.8. 26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Gildo Silva Santos, Brasileiro, CPF 179.037.928-81, Rua Amarilis, 229, Parque
Residencial Bambi, CEP 07159-600, Guarulhos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Ordinário por parte de Concessionária Da Rodovia Presidente Dutra SA, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Rodovia Presidente Dutra, Km 184+300, Morro Grande, Santa Isabel - SP,
CNPJ 00.861.626/0001-92, tendo em vista os danos que lhe foram causados em decorrência do
acidente ocorrido no dia 06/03/2011, por volta das 14h30min, quando o Requerido Gildo Silva Santos
estava trafegando com o veículo Marca GM, Modelo Monza GLS, ano 1994, placa BRD-9652,
Renavam 627239765, de propriedade do Primeiro Requerido, quando, na altura do Km 219 + 000,
sentido crescente da rodovia, perdeu o controle do veículo, envolvendo-se em acidente, vindo a colidir
contra a defensa metálica e a placa de sinalização, danificando o patrimônio publico sob concessão da
reque rente, mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 867966
(Doc. 04), 40513descrevendo as circunstâncias do mesmo. O referido acidente gerou diversos
prejuízos ao patrimônio público administrado pela Requerente, sendo necessária a mobilização
regional de empregados, bem como a instalação de novo material em substituição ao danificado. A
Requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da
obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que
realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na
data da ocorrência, a quantia de R$ 3.572,24 (três mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e
quatro centavos), conforme demonstrativo de fls. 79 dos autos. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel aos 28/03/2018.                               (10 e 11)

Citação Prazo 20 dias Proc: 1024721-97.2017.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral,
Juiz de direito da 8ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a TIEME NIHOMATSU, portadora do RG
N° 60.661.067-4, CPF/MF Nº 078.253.449.01 que lhes foi proposta ação Sumário, requerida por
Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento da quantia de R$ 2.060,79, referente à
prestação de serviços médico-hospitalares... Considerando que o requerente, encontram-se em lugar
ignorado, fica o mesma, por meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta.
Ficando Advertidos 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.
São Paulo, 12 de Março de 2018.                                                                                                   (10 e 11)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000064-07.2016.8.26. 0010 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ªVC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Caren Cristina Fernandes de
Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Bruno Zannini Wagner, Brasileiro, Solteiro, RG
520987330, CPF 415.488.228-76, Ribeiro do Amaral, 565, Apto. 94, Ipiranga, CEP 04268-000, São
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando
em síntese: que o Requerido firmou coma Requerente “Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais”, tendo como objeto a prestação de serviços educacionais, relativos ao curso de
Administração ano 2011, por haver inadimplido com 05 (cinco) mensalidades relativas aos meses de
fevereiro à Junho de 2011, o requerido passou a ser devedor da Requerente no valor nominal de R$
7.518,40 (sete mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), atualizado em janeiro de 2015.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, e para
que, pague a importância indicada na inicial acrescida de honorários advocatícios de 5% (cinco) por
cento, ou então ofereça embargos à ação monitória, tudo no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, 20 dias contados da primeira publicação, sob pena de, não
o fazendo, constituir-se, de pleno direito, o crédito cobrado em executivo judicial, nos termos do quanto
disposto no artigo 701, § 2º, do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de janeiro de 2018.                 (10 e 11)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0011149-33.2013.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 30ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma
da Lei, etc. Faz Saber ao Espólio de Josefina Jurema Accete Polizer, CPF 038.132. 128-23, que
Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA ajuizou-lhe ação de Cobrança no Valor de R$
4.024,08, referente às da taxa de conservação do lote 15, da Quadra IÚ, do Empreendimento Ninho
Verde II. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida sua Citação por edital, para que, em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serrem tidos como verdadeiros os fatos
alegados na inicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de SP, aos 16/02/2018.                                                                                                      (10 e 11)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0037107-79.2017.8. 26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 43ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Elisabete Correia Dos Santos, RG 343446935, CPF 573.667. 644-34, que por este
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º,
IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
pague a quantia de R$ 47.702,91, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de setembro de 2017.                                           (10 e 11)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008544-12. 2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Fábio Fresca, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Lauro Koji Toda, RG 11800017, CPF 695.111.288-68, e terceiros interessados,
expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos de
Cumprimento de Sentença, movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua intimação por edital, da Penhora e
avaliação realizada sobre o imóvel a seguir descrito como sendo: Um lote de terreno nº 06, Quadra
“IZ” de forma retangular com área de 450,00m² com as seguintes medidas e confrontações: frente
15,00m com a Rua 215; fundos 15,00m com lote 25; esquerda 30,00m com o lote 05; direita 30,00m
com lote 07, situado no Loteamento denominado Thermas de santa Bárbara, Gleba I, em Águas de Santa
Bárbara, Comarca de Cerqueira César, Estado de São Paulo, devidamente registrado e matriculado sob
nº R.3-6.600, em data de 09 de novembro de 1992. Nada mais. Passando a fluir independentemente de
outra intimação, sendo que na ausência dos quais prosseguirá o feito até o final. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 31 de janeiro de 2018.                                        (10 e 11)

Citação Prazo 20 dias. Proc. 0003634-18.2011.8.26.0002.  O Dr. Daniel Torres Dos Reis, Juiz de
Direito da 2ºVC do Foro Regional de Santo Amaro – S/P,. Faz Saber a Marina Alves de Souza RG Nº
18.987.458, CPF Nº 088.737.068-35, que Momentum Empreendi mentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe
ação de Cobrança no valor de R$ 26.081,83. referente  às  da taxa de conservação do lote 26, da
Quadra HT, do Empreendimento Terras de Sta Cristina II.  Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida
sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
São Paulo, 17 de Agosto de 2017.                                                                                                  (10 e 11)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016545-71.2013.8. 26.0100/01. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 41ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Luzia Macedo Pichina, Brasileiro, Viúva, RG 6.903.575-1, CPF
856.014.978-34, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Momentum Empreendi mentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 20.703,16, atualizada até setembro/2016, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de janeiro de 2018.  (10 e 11)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1097105-92.2016.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Mônica Di Stasi Gantus Encinas, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Regiane Cristina da Silva, Brasileiro, Solteira, Empresária, RG
45.238.672-X, CPF 278.541.668-62, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte
de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente à cobrança no valor de R$
15.623,46,referente às da taxa de conservação do lote 13,da Quadra GQ, do Empreendimentos Terras
de Sta Cristina VI, (Atualmente denominado Riviera de Sta Cristina XIII). Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei,
sendo este Fórum localizado na Praça João Mendes s/nº, 6º andar - salas nº 615/617, Centro - CEP
01501-900, Fone: 2171-6076, São Paulo-SP - E-mail: sp3cv@tjsp.jus.br. . Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de dezembro de 2017.                                             (10 e 11)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001522-14.2018.8. 26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes
Leme, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria Vitoria dos Santos Rossi, Brasileiro, RG 08572302,
CPF 563.331.618-53, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida
por Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA, que por sentença proferida por este juízo foi
julgado procedente o pedido da autora para que a ré pague o montante no valor de R$ 20.204,62
referente as contribuições (taxas) de conservação. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 20.204,62, devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2018.  (10 e 11)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1015931-98.2015.8.26. 0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz
Rossi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maciel Machado Soares, Brasileiro, Solteiro, RG
46611393-6, CPF 385.655.398-30, que lhes foi proposta ação de Monitória por Instituição Educacional
Prof. Pasquale Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.225,24, referente contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente,
encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente EDITAL citada para os termos e
atos da ação proposta ficando advertida 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 São Paulo, aos 23 de fevereiro de 2018.                               (10 e 11)

A Íntegra das Demonstrações Financeiras 
estão à disposição dos acionistas na sede social.

Diretoria: Raymond Dayan  - Diretor Superintendente
Contador: Maurício Vidal da Silva - CRC - 1SP172841/O-8

Zaraplast S/A
CNPJ /MF nº 61.827.663/0001-79

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016 - Em milhares de Reais

Demonstrações de Resultado 31/12/2017 31/12/2016
Receita Bruta 1.275.630 1.138.968
(-) Deduções (324.756) (290.242)
(=) Receita Líquida 950.875 848.726
(-) Custos (756.608) (675.476)
(-) Despesas com Vendas (12.582) (10.855)
(-) Despesas Financeiras (14.133) (25.319)
(-) Despesas Tributárias (4.368) (4.195)
(+) Receitas Financeiras 5.778 16.999
(-) Despesas Administrativas (58.981) (49.406)
(-) Despesas Gerais (102.830) (94.829)
(=) Lucro Operacional 7.150 5.645
(+) Receitas não Operacionais 1.516 1.610
(=) Lucro Contábil Líquido 
 antes da CSSL e IRPJ 8.666 7.255
(-) Contribuição Social (941) (740)
(-) Imposto de Renda (2.581) (1.891)
(=) Lucro 5.145 4.624

Balanços Patrimoniais 31/12/2017 31/12/2016
Ativo 469.841 357.753
Ativo Circulante 325.851 239.697
Disponível 6.863 5.882
Créditos e Valores 228.601 178.814
Estoques 59.630 31.320
Créditos de Impostos 30.382 23.378
Despesas Antecipadas 376 303
Ativo Realizável a Longo Prazo 3.983 1.116
Créditos Judiciais 3.983 1.116
Ativo Permanente 140.006 116.940
Investimentos 43.407 22.247
Imobilizados 96.599 94.693

Balanços Patrimoniais 31/12/2017 31/12/2016
Passivo 469.841 357.753
Passivo Circulante 232.197 200.059
Fornecedores 157.354 115.227
Obrigações Financeiras 49.704 64.742
Obrigações Trabalhistas 9.533 6.994
Obrigações Fiscais 3.967 3.782
Outras Obrigações 392 559
Provisões 11.247 8.755
Passivo Exigível a Longo Prazo 6.616 6.518
Obrigações Financeiras 6.616 6.518
Patrimônio Líquido 231.027 151.177
Capital Social Realizado/Atualizado 30.295 30.295
Reserva de Capital 153.032 77.227
Reserva Legal 1.030 773
Reserva de Avaliação 28.200 28.200
Lucros (Prejuízos) Acumulados 18.471 14.682

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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DÉBITO PARA COM A SEGURIDADE SOCIAL 
Empresa que possui débitos de INSS e FGTS poderá pagar a retirada 
de pró-labore pelos sócios, qual a base legal? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PODE POSSUIR DUAS CARTEIRAS DE TRABALHO, 
EXISTE ALGUMA PUNIÇÃO NO CASO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA 
SEM NECESSIDADE?

Uma segunda CTPS somete poderá ser emitida em caso de perda ou esgo-
tamento da CTPS anterior. Se o empregado possuir uma segunda CTPS 
sem que ocorra uma das ocorrências acima, a empresa deverá manter o 
registro na primeira CTPS, sendo qualquer questionamento pela emissão 
indevida da segunda CTPS de inteira responsabilidade do empregado.

PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO
Empresa paga não em folha, determinado valor por mês para suas 
funcionárias a título de ajuda de custo. Esse valor é devido durante 
o afastamento de licença maternidade? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

VALIDADE DO EXAME PERIÓDICO
O exame periódico vale como demissional? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO DE EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL SEM FATURAMENTO, 
MAS ATIVA, PODE SER FUNCIONÁRIO DE EMPRESA DO MEI?

Esclarecemos que inexiste perante a legislação impedimento 
de um sócio da empresa do simples nacional que está inativa, 
ser empregado de uma empresa do MEI. Portanto, é possível a 
contratação desse empregado na empresa do MEI.

ELIMINAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Empresa paga em folha de pagamento o adicional de insalubridade há 
mais de 12 anos. Porém, foi constatado pela Medicina do Trabalho a não 
identificação do local de trabalho como insalubre. Qual o procedimento 
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

Dirigente compara 
bola com mulher e 
polemiza

O presidente da Sampdoria, 
Massimo Ferrero, deu uma 
declaração polêmica no último 
sábado (8) após o empate sem 
gols entre sua equipe e o Genoa, 
no tradicional “Derby della Lan-
terna”. Para explicar a falta de 
gols da Sampdoria no clássico, 
Ferrero afirmou, em entrevista 
ao jornal “Gazzetta dello Sport”, 
que “a bola é como mulher, tem 
que ser penetrada”. 

Além disso, o polêmico presi-
dente do clube genovês culpou 
o técnico da Sampdoria, Marco 
Giampaolo, pelo empate. “Ele 
escalou bem o time, mas não fez as 
mexidas certas. Ele passa 12 horas 
com os jogadores, mas quando 
vem uma bola não conseguem 
colocar dentro do gol”, afirmou.

Apesar das críticas de Ferre-
ro, Giampaolo vem fazendo um 
grande trabalho pela Sampdo-
ria, que ocupa a 8ª colocação 

por uma vaga na Liga Europa. 
Já o rival Genoa, após brigar 
para não cair, se recuperou 
na tabela e agora está na 11ª 
posição (ANSA).

Um áudio do diálogo entre o piloto 
do avião que levava o ex-presidente 
Lula à Curitiba e uma pessoa não 

internet e gerou polêmica

Na conversa, é possível ouvir um homem 
falando ao piloto “leva e não traz nunca 
mais”. Já em outro trecho, é dito “manda 

esse lixo janela abaixo aí”, fazendo referência a Lula.
Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) confir-

mou a veracidade dos áudios vazados. Eles foram 
gravados minutos antes da decolagem do avião 

que levava o ex-presidente a sede da Polícia Fe-
deral. Ainda de acordo com a FAB, o responsável 
pelo áudio não foi nenhum operador da torre de 
controle. No entanto, não há a confirmação se 
entre as pessoas do diálogo está o piloto do avião.

“Ressalva-se que a frequência utilizada para 
essas comunicações aeronáuticas é aberta, por 
isso quem estiver conectado pode ouvir e falar. 
Porém, as regras de tráfego aéreo orientam que 
os usuários se identifiquem, o que evidentemente 
não ocorreu neste caso”, escreveu a FAB. Na 
última quinta-feira (5), o juiz federal Sérgio 
Moro emitiu um mandado de prisão contra o 
ex-presidente, mas ele só se entregou depois de 
48 horas do prazo acordado com a PF (ANSA).

Áudio de avião é vazado 
nas redes sociais
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Especial

Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes(*)/Jornal da Unicamp

Faz talvez uns dez anos que uma onda está 
crescendo. A “mais paulista das avenidas” era 
assim chamada porque refl etia o orgulho grã-fi no 

dos Jardins, a tradicional zona chique da cidade. Aos 
sábados e domingos, nas suas largas calçadas, jovens, 
maduros e idosos desfi lavam com roupas de ginástica 
de marca, óculos ray-ban e cachorrinhos elegantes. 
Elegância discreta de certas esquinas.

Na festa de 31 de dezembro a paisagem era um pouco 
diferente, mas ainda assim dominada por jovens da 

chamada classe média bem vestida. Daí começaram 
a acontecer coisas na grande metrópole. As conexões 
do metrô, os corredores de ônibus, por exemplo. As 
novas vias, necessárias para conduzir gado humano 
para a ordenha diária de sobrevalor, traziam também o 
suor periférico para o ambiente perfumado dos Jardins.

Os “manos e minas” vinham dos quatro pontos 
distantes, dos bairros periféricos ao leste, norte, sul 
e oeste. Eram diferentes da visão estereotipada da 
pobreza. Juventude bem vestida, mas a seu modo, 

"A mais Paulista das avenidas".

Os mano e 
as mina na 
mira dos 
homi

Reprodução

Se você mora em São Paulo e nunca 
foi à festa de fi nal de ano na Avenida 
Paulista, deveria fazer a experiência, 
pelo menos uma vez. Até para 
entender o choque das famílias 
de bem com aquilo que ocorreu 
na sua praia privativa. Ou melhor, 
com aquilo que as famílias de bens 
pensam ter perdido.

um modo que choca a antiga plateia de sangue azul, 
descendente de João Ramalho e da princesa Bartira. 
A elite agora encara a patuleia no seu jardim. Roupas 
muito coloridas, saias justas, bijuterias espalhafatosas 
e abundantes, batom forte, cabelo arrepiado. E, 
principalmente, um comportamento efusivo de novo 
tipo, escandaloso para os padrões de antes. 

Gente diferenciada, aquele tipo que a gente de 
família ironizava com a expressão “churrasco na laje”. 
Invadiram a praia paulistana mais famosa, reino dos 
bancos e corporações durante a semana, passarela 
de poodles e chihuahuas nos domingos. Alguma coisa 

acontece no meu coração 
– e não é mais na Avenida 
São João, dos salões de chá 
que a aristocracia já havia 
abandonado.

Para exasperar ainda 
mais o velho público 
da praia protegida, a 
administração municipal 
resolve que a avenida 
feche para veículos aos 
domingos. É quase um 
convite ao churrasquinho 
da gente diferenciada. 
Com a paranoia peculiar da 
corte, muitos dos antigos 
frequentadores devem 
pensar em seus gatinhos 
fritando sobre as brasas 
dos novos comensais. Que 
horror! Barbárie! Onde 
isso vai acabar?

Sim, piorou. Afi nal, antigamente, nos fi nais de ano 
a avenida até que podia ser tomada pela patuleia. 
Paciência. A nobreza saía da cidade. Para a praia, 
as montanhas, os resorts. Mas, agora é todo fi nal de 
semana? O que acontece ali, na “mais paulista das 
avenidas” é um retrato meio torto mas representativo 
daquilo que se expandia no resto do país e, em alguns 
lugares, já era visto com pavor. 

Faz tempo, Brizola começou a abrir caminhos para as 
praias e a plebe da zona norte vazou para Copacabana 

Festa de Réveillon na avenida Paulista.

e Ipanema. Alguns loiros e loiras se espantaram. A 
reação foi, contudo, um pouco mesclada. Alguns guris 
e gurias se enturmaram, é verdade, começaram a 
jogar futebol com os “pivetes”. Além de tudo, rolava 
um barato – e uma parte dos manos era vista como o 
canal para obter o sonho. Mas a parte mais rançosa da 
nobreza local ferveu, resmungou. Volta e meia, explode 
em chamamentos à ordem fardada. 

Coisa parecida aconteceu em outros cantos – Marcelo 
Deda é até hoje amaldiçoado, mesmo depois de morto, 
por ter aberto uma pista para a praia, por onde fl uíram 
os pobres periféricos de Aracaju. Esse talvez seja um 
retrato do Brasil, não apenas nas praias e locais de 
lazer. Retrato do Brasil com a chegada dessa gente 
bronzeada no terreno outrora privativo da juventude 
dourada, dos maduros 
e n d i n h e i r a d o s 
e da velha guarda 
temerosa. Os manos 
e as minas,  bem 
como seus pais, tios 
e avós, agora chegam 
a  un ivers idades , 
aeroportos, shopping 
centers. E, para piorar, 
alguns deles acham 
que têm direito a 
opinar sobre a cidade 
e o país. Deus sabe 
onde isso vai parar!

Houve época em que a chamada elite branca 
vislumbrou uma saída engenhosa para a convivência 
com a escravaria liberta e mal encaixada na nova 
ordem. Alguns sonharam com o “branqueamento” 
como uma forma de resolver o “problema” da cor da 
pele, divisor social impossível de negar. Em muitos 
lugares do mundo a divisão social foi racializada – 
não é novidade. Ou “geografi zada” – o “sale arabe” na 
França, os cabeças de turco na Alemanha, os “terroni” 
do sul no norte da Itália, aquele recanto que sonha ser 
Suíça. Ou os nordestinos, cabeças-chatas, na província 
de Piratininga que um dia pensou ser a Califórnia e 
hoje se contenta com Miami.

Uma versão inovadora do “branqueamento” parece 
ser a miragem da “nova classe média”. O outrora sujo 
peão vira classe média através do acesso a certos bens 
de consumo. Mas a solução tem aqueles problemas. 
Aeroportos que parecem rodoviárias, faculdades 
“nossas” invadidas por “eles”, rolezinhos dos periféricos 
nos shoppings de mauricinhos e patricinhas. E o 
pior não é que consumam e nos incomodem com sua 
presença – o pior é que, cada vez mais, eles “se acham”.

O freio de arrumação está agora anunciado. O 
pessoal da Casa Grande, devidamente alinhado com 
a Casa Branca, resolveu que a festa acabou, antes de 
esquentar. Primeiro, baixam pacotes de “reformas” 
para acabar com essa estória de “viver acima dos meios”. 
Austeridade, sacrifício... seletivo, é claro, que a sala 
de jantar dos palácios está bem frequentada. Jatinhos 
e iates continuarão a ser subsidiados.

Depois das reformas “macro”, aquelas que enquadram 
a senzala no atacado, podemos ter certeza, chegará a 
vez das avenidas e praias. Vamos acabar com a estória 
de Avenida Paulista com “essa gente”, vamos acabar 
com pivetes nas praias. Os manos e minas que voltem 
para suas cavernas, o lugar que lhes cabe. Gente fi na 
é outra coisa.

(*) - Professor aposentado, colaborador na pós-graduação em Ciência Política 
do IFCH da Unicamp, é coordenador de Difusão do Instituto Nacional de Ciência 

e Tecnologia para Estudos sobre Estados Unidos (INCT-Ineu). Seus livros mais 
recentes: “O Peso do Estado na Pátria do Mercado – Estados Unidos como 

país em desenvolvimento” (2014) e “Educação Superior nos Estados Unidos – 
História e Estrutura” (2015), ambos pela Editora da Unesp.

Shoppings passaram a receber os manos e as minas da periferia.

Professor Reginaldo Carmello 
Corrêa de Moraes.
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Tech's up! Por mais 
mulheres na área 

da tecnologia
Há mais ou menos 2 

meses estava junto 

com algumas amigas 

assistindo o fi lme 

"Estrelas Além do 

Tempo". O fi lme, baseado 

em um livro de não 

fi cção, conta a história 

de três mulheres que 

tiveram importância 

fundamental no 

programa espacial 

americano, em uma 

época em que as tensões 

entre os Estados Unidos 

e a União Soviética 

atingiram seu ápice

Inevitavelmente o filme 
também traz uma refl exão 
acerca da escassez de 

mulheres no segmento de ci-
ências e tecnologia. Ainda que 
tenhamos a oportunidade de 
ver mais mulheres à frente de 
grandes empresas e trazendo 
perspectivas e estilos de lide-
rança diferentes (ainda longe 
do ideal), quando olhamos 
para o universo de tecnologia, 
a representatividade feminina 
ainda se revela bastante tímida.

Em um rápido retorno ao 
histórico da primeira turma de 
Computação do IME (Instituto 
de Matemática e Estatística da 
Universidade de São Paulo), 
me surpreende que 70% dos 
alunos eram mulheres. Na 
época, a computação era um 
desdobramento do curso de 
matemática, que tradicional-
mente já era mais frequentado 
por mulheres. O que mudou de 
lá para cá?

Para responder a essa per-
gunta, faz bastante sentido 
que olhemos para a história 
e alguns dados para enten-
dermos como este cenário foi 
sendo construído.

Em primeiro lugar, a disse-
minação global transformou 
a tecnologia em uma questão 
cultural que passou a ser in-
fl uenciada ainda na infância, 
época em que as meninas 
começam a ser desestimuladas 
a seguir carreiras técnicas. 
Segundo o livro Unlocking 
the Clubhouse: Women in 
Computing ('Entrando no 
Clubinho: Mulheres na Compu-
tação'), da pesquisadora Jane 
Margolis, metade das famílias 
americanas decide colocar o 
computador no quarto do fi lho 
homem, gerando uma associa-
ção precoce que acompanhará 
as crianças até a fase adulta. 
Nas próprias escolas é possível 
perceber essa mesma falta 
de estímulo à aproximação 
da tecnologia, bem como o 
próprio reconhecimento das 
habilidades matemáticas nas 
meninas, que, inevitavelmen-
te, passam a preferir outros 
tipos de carreiras.

Mesmo quando as mulheres 
decidem ingressar na facul-
dade em cursos nas áreas de 
Ciências, Tecnologia, Enge-
nharia e Matemática, apenas 
26% delas seguem carreira 
efetivamente na área, contra 
40% dos homens (STEM). Isso 

signifi ca que a maioria das mu-
lheres qualifi cadas desistem de 
trabalhar nessas áreas, mesmo 
após estarem formadas e com 
conhecimento adquirido.

Entre as mulheres que fi nal-
mente decidem por carreiras 
técnicas na área de tecnologia, 
algumas pesquisa revelam que 
elas imediatamente encontram 
um ambiente de trabalho bas-
tante desfavorável, com pouca 
diversidade e um excessivo 
comportamento machista e 
competitivo entre os colegas, 
o que desestimula a permanên-
cia nessas empresas.

Essa distorção marca a dife-
rença atual entre as empresas 
de tecnologia e o resto do mer-
cado de trabalho. No ranking 
das 100 maiores empresas do 
mundo, 20% têm, pelo menos, 
uma diretora. No Vale do Silí-
cio, esse número cai para 10% 
das empresas. De acordo com 
o Departamento de Trabalho 
dos Estados Unidos, apenas 
11% dos profi ssionais de En-
genharia do país são mulheres. 
Segundo um estudo da Harvard 
Business School, apenas 10% 
dos aportes financeiros na 
forma de investimentos são 
feitos em startups comandadas 
por mulheres. Nos Estados 
Unidos, as programadoras de 
código correspondem a 26% 
do total. No Brasil, a situação 
é ainda pior: apenas 17% dos 
programadores brasileiros são 
mulheres.

Essa matemática precisa 
mudar radicalmente. As em-
presas de tecnologia precisam 
compreender a importância 
de olhar a diversidade como 
um fator positivo. Pesquisa do 
Gallup aponta que corporações 
que apostam em perfi s mais 
plurais – inclusive com mais 
mulheres – têm um turnover 
22% menor e uma facilidade 
maior na hora de contratar; 
times de tecnologia com 
maior diversidade também 
tendem a ser mais efi cientes 
e produtivos; empresas com 
profi ssionais de background di-
ferentes representam melhor 
a própria sociedade, passam 
a compreendê-la melhor e 
desenvolvem a capacidade de 
produzir produtos e serviços 
mais adequados e pertinentes 
aos dias de hoje.

A verdade é que nós, pro-
fissionais em posições de 
liderança, devemos ajudar 
os gestores a preparar seus 
times para a diversidade. Isso 
deve ocorrer não apenas no 
momento da contratação, mas 
também de maneira constan-
te, estimulando um ambiente 
de trabalho que respeite as 
individualidades. Mulheres 
têm o direito e a competência 
para exercer qualquer cargo 
em qualquer empresa, seja 
na área técnica, gerencial 
ou executiva. Precisamos de 
pessoas talentosas, homens e 
mulheres, que estejam prontas 
para assumir o protagonismo 
que seus cargos exigem, mas 
que também possam ajudar 
a construir um mundo mais 
aberto. Só depende de nós.

(*) É Diretora de Gente da Movile.

Luciana Carvalho (*)

News@TI
Na lista das 100 startups mais atraentes do 
Brasil

@A DogHero, plataforma que conecta mães e pais de cachorro a 
anfi triões que hospedam os pets em casa, é destaque na categoria 

serviços do ranking 100 Startups to Watch, que surge como um radar 
para orientar investidores, aceleradoras e programas de corporate 
venture. A análise, que durou mais de cinco meses, é resultado de uma 
parceria entre a revista "Pequenas Empresas & Grandes Negócios" e 
"Época Negócios", da editora Globo, e a Corp.vc, braço de corporate 
venture da consultoria EloGroup. Em três anos de história, a brasileira 
construiu uma base de 15.000 anfi triões em 650 cidades de todo o 
Brasil e mais de 1.100 em 20 cidades da Argentina. Até hoje, a star-
tup levantou cerca de R$ 18 milhões em investimento com os fundos 
Monashees, com participação da Kaszek Ventures, Global Founders 
Capital (alemão) e IGNIA Partners (mexicano). Com três etapas, 
1,3 mil empresas foram analisadas por consultores e especialistas da 
Corp.vc/EloGroup e da Editora Globo. Um grupo de 150 fi nalistas foi 
apresentado ao conselho consultivo que, por fi m, defi niu a lista das 100 
que integram o ranking, que conta com 13 categorias: Agronegócio, 
Educação, Finanças, Gestão, Impacto, Indústria, Lazer e Turismo, 
Logística, Marketing, Moda e Beleza, Saúde e bem-estar, Serviços, 
Tecnologia da Informação e Realidade virtual (www.doghero.com.br).

O fato recentemente 
descoberto da empresa de 
marketing político Cambridge 
Analytica - a qual conseguiu 
informações de mais de 
50 milhões de usuários da 
rede social Facebook e, com 
isso, teria influenciado as 
eleições nos Estados Unidos 
da América e do Reino Unido 
- reascendeu o debate sobre 
a proteção de dados.

O assunto deve ser tratado 
com a maior urgência e preo-
cupação possível. Em nossa 
sociedade da informação e 
de vigilância, a proteção de 
dados de usuários concerne a 
todos os envolvidos (usuários, 
plataformas, terceiros etc.). 
Trata-se de uma questão de 
segurança jurídica que afeta 
diretamente todos os cidadãos 
e, no campo, usuários da 
internet.

No campo jurídico, o Brasil 
carece de legislação apropriada. O Marco Civil da Internet de 
2014 não trata de série de conceitos fundamentais na disciplina. 
Existem Projetos de Lei - o mais recente de 2016 - que tentam 
esboçar, ainda de maneira imperfeita, uma segurança mínima 
no tema.

Direitos da personalidade como intimidade e privacidade são 
aqui a pedra de toque. Quando uma pessoa cede um dado a certa 
plataforma, precisamos conhecer e reconhecer a extensão dos 
deveres e direitos deste responsável pelos dados.

Parece-me que o melhor seria considerarmos o assunto sob a 
ótica da doutrina e julgados alemães, muito mais afi nados à nossa 
cultura do que propriamente o modelo de privacy estadounidense. 
Na Alemanha, é clara a presença do princípio da fi nalidade dos 

dados: somente pode ser 
requerido e mantido um dado 
em certa base conforme a 
fi nalidade a que ele presta. 
Existe relação inquebrável e 
civilizatória entre dado e sua 
fi nalidade: Zweckverbindung. 
Sem fi nalidade determinada, o 
dado não pode ser requerido; 
esgotada a fi nalidade, o dado 
deve ser apagado.

Na hipótese das redes 
sociais, existe Política de 
Privacidade que os usuários 
aderem. Existe prevalência 
nos estudiosos de que o 
consentimento para qualquer 
outra fi nalidade externa às 
redes sociais deva ser expresso 
e explícito. Porém, como 
se disse, o Brasil carece de 
legislação específi ca. O risco 
desta ausência já foi sentido 
em julgados europeus. Alguns 
permitiram o "vazamento" de 

dados para além das redes sociais, com base em comportamentos 
concludentes.

Às vésperas da entrada em vigor na Europa do novo 
Regulamento sobre o tema (em 25 de maio de 2018), denominado 
General Data Protection Regulation, é o momento mais adequado 
para o Brasil retomar a discussão do assunto de forma científi ca e 
profi ssional. Precisamos urgentemente de uma legislação afi nada 
com o modelo da autoderminação informacional e fundada no 
princípio tanto da fi nalidade quanto do consentimento expresso 
dos usuários. Só assim conseguimos a segurança no tráfego de 
dados.

(Fonte: Rodrigo Vaz Sampaio é advogado e professor de Direito Civil e 
Proteção de Dados do CEU Law School).

A urgente preocupação com a proteção 
de dados nas redes sociais e a 

autodeterminação informacional

Anthony Giandomenico (*)
 

Mas esse número deve 
aumentar quase três 
vezes e ultrapassar 

20 bilhões nos próximos dois 
anos, o que signifi ca cerca de 
três dispositivos conectados 
por pessoa na Terra. Em outras 
palavras, a oportunidade para 
os cibercriminosos de entrar na 
rede e roubar dados ou manter 
segmentos da rede, ou a rede 
inteira, como refém está cres-
cendo de forma exponencial, 
sem sinais de desaceleração.

 
O relatório da Fortinet sobre 

o cenário de ameaças publicado 
no quarto trimestre de 2017 
confi rma essa conclusão, prin-
cipalmente no que se refere a 
explorações de IoT, que aumen-
taram quatro vezes nesse período. Durante o quarto trimestre 
de 2017, o FortiGuard Labs detectou uma média de 274 ataques 
por empresa, o que representa um aumento signifi cativo de 82% 
em relação ao trimestre anterior. As descobertas deste relatório 
são baseadas nos bilhões de eventos e incidentes de ameaças 
coletados pela rede global de dispositivos e sensores da Fortinet 
implementados em ambientes de produção ao vivo.

 
Ataques a dispositivos IoT em alta

Três dos 20 principais ataques identifi cados no quarto trimestre 
visaram dispositivos IoT. Ao contrário dos ataques anteriores à IoT, 
que exploravam apenas uma vulnerabilidade, os novos botnets de 
IoT, como o Reaper e Hajime, podem explorar várias vulnerabilidades 
simultaneamente. Esta abordagem de múltiplos vetores é muito 
mais difícil de combater. A estrutura fl exível do Reaper, criada com 
scripts e mecanismo Lua, tem seu código facilmente atualizado, 
ao contrário dos ataques estáticos e pré-programados como as 
explorações IoT anteriores. Isso permite uma invasão mais rápida, 
executando ataques novos e mais mal-intencionados à medida que 
eles se tornam disponíveis em um botnet ativo já instalado.

 
O potencial deste tipo de evolução é alarmante. Por exemplo, 

o volume de exploração do Reaper no início de outubro aumen-
tou de 50.000 para 2,7 milhões em apenas alguns dias e depois 
voltou ao normal.

 
O que vem pela frente

As consequências do aumento no número de ataques focados 
em IoT que visam dispositivos vulneráveis e sem correções 
provavelmente assumirão a forma de botnets enormes que vão 
piorar ainda mais o efeito de invasão generalizada observado no 
passado (por exemplo, os ataques causados pelo malware Mirai 
sofridos pela empresa Dyn). Essas “colmeias”, ou hivenets, usam 

As atividades de exploração de 
IoT aumentaram quatro vezes

A evolução do malware está sendo em grande parte motivada pela proliferação da Internet das Coisas. 
De acordo com os dados do Gartner, existiam cerca de 8 bilhões de “coisas” conectadas em 2017

métodos de aprendizado de máquina e múltiplos vetores para 
identifi car e atingir sistemas vulneráveis com supervisão humana 
mínima. Enquanto os botnets tradicionais aguardam comandos 
de um bot controlador, os dispositivos dos hivenets analisam 
um alvo, determinam suas possíveis vulnerabilidades e depois, 
operando de forma independente, escolhem a exploração mais 
provável para comprometer o alvo, espalhando-se com rapidez 
e causando os mais devastadores resultados.

 
Conforme descrito em nosso relatório Previsões para o ce-

nário de ameaças de 2018, os hivenets poderão usar grupos de 
dispositivos comprometidos para identifi car e assaltar diferentes 
vetores de ataque de uma só vez. À medida que identifi ca e com-
promete mais dispositivos, um hivenet poderá crescer de forma 
exponencial, ampliando sua capacidade de atacar várias vítimas 
simultaneamente, superando a capacidade das equipes de TI de 
aplicar correções ou novas assinaturas de prevenção de invasões 
ou antimalware. Portanto, é essencial que as organizações avaliem 
o que as atuais defesas de negação de serviço distribuídas podem 
gerenciar agora, para evitar problemas depois que um ataque do 
tipo “enxame” cruzar o seu caminho.

 
Proteger o que importa

Para se defender melhor contra as explorações da IoT, as práticas 
recomendadas começam com a identifi cação e o inventário dos 
dispositivos conectados à rede, documentando como eles estão 
confi gurados e controlando como eles se autenticam nos pontos 
de acesso da rede. Assim que tiver visibilidade completa, as organi-
zações podem então segmentar de forma dinâmica os dispositivos 
IoT em zonas de rede protegidas com políticas personalizadas.

 
Porém, para uma segurança efi caz, será necessário vincular 

esses segmentos de maneira dinâmica usando um fabric de 
segurança integrado e automatizado que possa cobrir toda a 
rede, principalmente os pontos de acesso, e então verifi car os 
segmentos do tráfego da rede movimentando-se lateralmente 
pela rede, mesmo na multinuvem.

 
O crescimento dramático das famílias de malware que visam 

a IoT ilustra a natureza incrivelmente prolífi ca dessa ameaça. A 
estratégia de “proliferar para penetrar” não é nova, mas é outro 
lembrete de que o antimalware de assinatura de ponto único 
simplesmente não consegue processar o volume, a velocidade e 
a variedade de malwares modernos. Para aumentar a proteção 
da rede e dos seus dados, as organizações precisam integrar as 
proteções de malware capazes de detectar ameaças conhecidas 
e desconhecidas nas várias camadas do ambiente de rede dis-
tribuído e dinâmico atual, desde os dispositivos de usuários até 
o núcleo e os ambientes na nuvem.

(*) É estrategista de Segurança Sênior da Fortinet.
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Esta terça é o vigésimo quinto dia da lunação. No início da manhã a Lua em tensão com Vênus pode trazer 

difi culdades nas relações. Essa energia terá efeito ao longo do dia que será mais tenso. A noite deve ser de mais 

tranquilidade, com muita clareza e vitalidade. A Lua em bom aspecto com o Sol deixa a noite bem mais leve. Essa 

energia também será sentida desde a noite, mas o efeito maior será no início da madrugada para quarta. A Lua 

em aspecto negativo com Júpiter pede calma e atitudes sensatas. Nada de exageros. 
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Neste seu dia favorável da semana 
deve preservar as coisas boas e lutar 
por algo novo que deseja conquistar. 
A carreira ganha através de suas am-
bições. A Lua aquariana dá estímulo 
para que expressar suas emoções 
mais fortes de forma aberta nesta 
terça. 56/656 – Verde.

É o momento de dar início aos 
planos feitos na fase mais delicada 
do ano, depois da passagem do seu 
aniversário. Cuidado com as gorduras 
e frituras, pois o fígado fi ca mais 
sensível nestes dias. Para alcançar o 
que quer precisa manter a certeza no 
seu coração. 92/492 – Cinza.

A carreira ganha se você ampliar 
suas ambições e evoluir em coisas 
ainda inexploradas. Analise as si-
tuações e sua maneira de pensar e 
agir antes, para não se arrepender 
depois. Positivo para iniciar dietas 
e tratamentos de saúde neste mês 
de abril. 77/377 – Branco.

Satisfação e equilíbrio são ne-
cessários para aprender mais e 
levar adiante seus planos pessoais. 
Mantenha a calma se surgir algum 
imprevisto, pois logo tudo passará. 
Trate da saúde e faça tudo que for 
benéfi co ao organismo, evitando 
alimentos gordurosos que atacam o 
fígado. 78/978 – Bege.

Priorize as tarefas de curto prazo, 
que dependem apenas de você e 
termine tudo o que começou. Os 
envolvimentos se aprofundam e os 
rompimentos ocorridos no período 
anterior serão superados. É tempo 
melhorar seus ganhos procurando 
unir-se aos bons que o irão apoiar. 
53/553 – Vermelho.

A Lua em aspecto negativo com Jú-
piter pede calma e atitudes sensatas. 
Nada de exageros. Vá com cautela, 
pois o ritmo dos acontecimentos 
será mais lento, com defi nições 
importantes, mas demoradas. Pense 
antes de agir e aceitar situações 
para não se arrepender mais tarde 
29/129 – Cinza.

É preciso aceitar as situações do 
jeito que elas são ou pode haver 
algum tipo de prejuízo. Fique atento 
a acontecimentos, comunique-se 
com o ambiente e aproveite a maior 
intensidade na vida sexual. Sua 
sensualidade irá aproximar a pessoa 
amada e dará bons momentos a dois. 
73/373 – Verde.

A carreira ganha se você ampliar 
suas ambições e dispuser a evoluir 
em coisas ainda inexploradas, como 
fazer viagens, cursos e contatos. 
Aceite as situações novas que ocor-
rem no amor, mesmo aquelas que 
aparentemente não lhe agradem de 
imediato. 22/522 – Azul.

Questões fi nanceiras ainda estão 
bastante difíceis, mas devem me-
lhorar no fi nal do mês depois que 
o Sol estiver em Touro. Continue 
persistindo em seus planos e terá a 
realização esperada. Curta a intimi-
dade e sua vida sexual intensamente, 
pois viverá bom momento nesta 
terça. 67/367 – Branco.

Chance de boas soluções no seu lar, 
através de diálogos produtivos que 
ajudam a trazer o entendimento 
mútuo. No início da manhã a Lua 
em tensão com Vênus pode trazer 
dificuldades nas relações. Essa 
energia terá efeito ao longo do dia 
que será mais tenso.  46/446 – Azul.   

Difi culdades começam a se dissipar 
e será mais fácil comunicar-se com 
liberdade de falar e agir nesta ter-
ça. As confusões deste momento 
vão desaparecer aos poucos, saiba 
aguardar soluções. O Sol em Áries 
ajuda a resolver assuntos fi nancei-
ros. 85/385 – Branco. 

Para se sentir bem nestes dias, fuja de 
gente autoritária, tente fazer apenas 
aquilo que gosta. Terá muita energia 
para o trabalho e para conquistar 
a atenção das pessoas, na carreira 
profi ssional. Pode aprender mais 
e adquirir novos conhecimentos 
que serão importantes no futuro. 
82/682 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 10 de Abril de 2018. Dia de Santo Ezequiel, São 
Miguel dos Santos, São Pompeu e Dia do Anjo Ieiael, cuja 
virtude é a descoberta. Dia da Engenharia. Hoje aniversaria 
o apresentador Augusto Liberato, o Gugu que faz 59 anos, o 
ator Ricardo Macchi que nasceu em 1970, o jogador de futebol 
Roberto Carlos que chega aos 45  anos e a cantora, compositora 
e atriz Mandy Moore que nasceu em 1984. 

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é um tanto impaciente e 
irritável, porém ativo e impressionável. Quando não consegue 
o que quer, sofre muito, pois possui excesso de autoconfi ança. 
Impulsivo, jovial e espirituoso, é também inquieto e aventureiro. 
Por ser entusiasmado e muito caloroso, atrai muitos amigos. 
Tem tendência a desperdiçar energias e a se deixar levar pelas 
opiniões alheais. No lado negativo tem relutância para amadu-
recer, apesar de ser perspicaz e determinado.

Dicionário dos sonhos
BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus inimigos. 

Ataque signifi ca perda de algum amigo ou parente. 
Prendê-lo, indica vitória sobre uma situação ou inimigo, 
que será afastado. Ser bandido representa força de 
vontade e que conseguirá vencer suas difi culdades. 
Números de sorte: 41, 49, 75, 81 e 90.

Simpatias que funcionam
Para aumentar o sucesso profi ssional: 1 punhado 
de açúcar; 1 pitada de pimenta do reino ; 1 punhado de 
sal; Pétalas de 1 rosa amarela; Pétalas de 1 cravo. De uma 
misturada com as próprias mãos em todos os ingredientes 
e coloque em água quente. Banhe todo o seu corpo com 
essa mistura. Logo após tome seu banho normal usando 
um sabonete de cor azul. IMPORTANTE: Enterre o sa-
bonete restante com os ingredientes do banho.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Alisado
com o

ferro de
passar

A fase da
vida huma-
na após os

60 anos

"Diário 
(?)", jornal
esportivo
argentino

Teste que
detecta o
vírus HIV

(sigla)

(?) negras:
correm no
interior da

favela

Composi-
tor de "As

Quatro
Estações"

(?) 
McKellen:
 o Magneto
 do Cinema

Sequência
de pregas

em um
tecido

Rio que
nasce 

nos Alpes
suíços

(?) Motta,
cantor de
"Colom-

bina"

Pós-
graduação 
em Admi-
nistração

"Agente",
em "ator"
(Gram.)

Adoles-
cente, em

inglês

Pesticida
proibido
no Brasil
em 2009

Abrigo
inviolável
do cidadão

(Dir.)

Carne de
(?), prato
típico do
Nordeste

Cordilheira
do monte 
Aconcágua

Selo de
qualidade
industrial

(sigla)

Caráter (?):
marca do
envio de 

suprimen-
tos para re-
giões em
crise hu-
manitária

Enguia, 
em inglês

Intrínseco

Móvel do
dormitório
Peças do
moinho

Gira
Iludir com
trapaças

(fig.)

Foi 
cortado por
Alexandre,
o Grande,
segundo 
a lenda

Município
que é o

maior pro-
dutor de

mandioca
da Paraíba

Atração
esportiva
de 2018

(?)-verme-
lha, ave 

amazônica
Oferenda aos orixás

Alimento
exclusivo
da larva 
da futura
rainha da
colmeia

Retarda
(fig.)

Canal de
TV italiano

Opções de
enquadramento de

documentos do "Word"
Bebida antilhana

Contrito
"Trem", no

falar de
Portugal

Prescrição 
nutricional
Desonesti-

dade

Como é
produzido
um livro 
de uma

coleção de
fascículos

(?) e surda: condições
que não impediram
Helen Keller de ser
uma militante social

À (?):
situação
da barca
sem rumo

Órgão
social do
comércio

(sigla)
Errar, em

inglês
Escola Na-
val (sigla)

ATEI
ENCADERNADO
GELEIAREAL

NOGORDIODE
MARILEE
AVIVALDI
DCAMAIAN

COPAPLISSE
ARARAAAR

PESAROSOBE
BMBTEEN

COMBOIODDT
BORDASOE

RALAERR
UANDESISO

EMERGENCIAL

3/eel — err — ian — iso. 4/teen. 5/elisa. 7/vivaldi.
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Homenagem 
O Duo Flutuart, composto pela 

fl autista Paula Pascheto e a pianista 
Deise Hattum, celebra os 170 anos 
da compositora, pianista e maestri-
na brasileira Chiquinha Gonzaga. 
A artista, autora da primeira mar-
chinha de carnaval “Ó Abre Alas”. 
O repertório do show é dividido 
de acordo com fases da vida de 
Chiquinha Gozaga, primeira mulher 
a reger uma orquestra no Brasil. A 
Feminista, contempla as obras que 
retratam o lado feminino e feminista 
da compositora, são elas “Walkyria 
– a corte da roça”, “Carioca”, 
“Filha da Noite”, “Aguará – garça 
vermelha” e “Annita”. A segunda 
parte, Chiquinha e Callado, retrata 
a época em que a cantora integrou 
o grupo Chôro Carioca a convite 
de Joaquim Callado, compositor 
e fl autista brasileiro, considerado 
um dos criadores do choro. Nesta 
fase, Paula e Deise interpretam as 
músicas “Tapuia”, “Tupã”, “Só na 
fl auta – tango chôro”, “Só no choro” 
e “Caobimpará – mar azul”. No fi nal 
vem a fase Abolicionista, represen-
tando sua personalidade lutadora 
e sempre a favor da abolição da 
escravatura. As obras selecionadas 
para a última parte do espetáculo 
trazem a temática africana e indí-
gena como “Yara  coração de fogo”, 
“Candomblé”, “Tambiquererê”, 
“Cananéia” e “Tamoio”.

 
Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 

318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Domingo 
(22), às 11h30. Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia).

Infantil 
Seguindo com o projeto de circu-

lação em parques da cidade, o Grupo 
Namakaca apresenta o espetáculo 
Besouro Mutante. Formado pelos 
artistas circenses Cafi  Otta, Du 
Circo e Montanha Carvalho, o Grupo 
Namakaca  foi criado em 2004 com 
a proposta de ampliar, contribuir e 
preservar os horizontes da lingua-
gem do palhaço e das artes do circo. 
Desde então, criaram 7 espetáculos:  
É Nóis na Xita, Zé Preguiça, Besouro 
Mutante, O Omelete, Carlos Felipe 
em Apuros, Quebrando a Bacia e o 
mais recente espetáculo, O Pavão 
Misterioso. Comemorando 14 anos 
de trabalho continuo de pesquisa, o 
trio foi contemplado com o Edital de 
Apoio a Criação Artística – Lingua-
gem Circo, da Secretaria Municipal 
de Cultura. Em O Besouro Mutante, 
três vendedores charlatões rodam 
o mundo divulgando seu incrível 
produto: o Elixir Besouro Mutante, 
uma bebida milagrosa capaz de 
resolver todos os males, físicos e 
psíquicos. A prova da sua efi cácia 
é a transformação do fusca 73, 
antes conhecido como Tétano, em 
uma máquina incrível. Utilizando 
suas habilidades circenses, os três 
caixeiros viajantes tentam con-
vencer a plateia dos poderes de 
seu produto, transformando até 
mesmo os próprios espectadores, 
que descobrirão habilidades que 
nem imaginavam ter.

 
Serviço: Parque da Aclimação, R. Muniz 

de Souza, 1119,  Aclimação. Sábado (7) às 
11h. Entrada franca.

Homenagem
Após cinco anos de sucesso, “Concerto 

para Pixinguinha” retorna a São Paulo e 
inicia comemorações. O clipe da música 
“Lamentos”, Pixinguinha e Vinícius de 
Moraes, entrou no ar em dezembro de 
2017 elevando o nível de beleza da canção. 
Tem direção do premiado cineasta Pedro 
Jorge. “Concerto para Pixinguinha” uniu 

no palco pela primeira vez a cantora Vânia 
Bastos e o baixista e arranjador Marcos 
Paiva num projeto que ajudou a atuali-
zar a obra de Alfredo da Rocha Vianna 
Filho, o Pixinguinha.Com novo fi gurino, 
do estilista Arthur Caliman, a nova fase 
do “Concerto para Pixinguinha” marca 
também o sucesso de uma turnê que não 
se encerrará tão cedo. No roteiro pérolas 
como: Carinhoso, Rosa, Lamentos, Isso é 

que é viver e muitas outras belezas.
O show “Concerto para Pixinguinha” 

acontece no dia 20 de abril, às 21h, no 
Teatro do Sesc Bom Retiro. Os ingressos 
custam de R$ 15,00 (meia) a R$ 30,00 
(inteira) e estarão à venda através do site 
ofi cial do Sesc SP, dia 10 de abril. 

Serviço: Sesc Bom Retiro, Al. Nothman, 185. Sexta (20), 
às 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). 

Romantismo
Na comédia “3 Formas de 

Amar”, Leo é um rapaz acanha-
do, recém-chegado do interior, 
Alexia é uma aspirante a atriz e 
Vinicius é o vértice divertido e 
irresponsável do triangulo amo-
roso que se forma entre eles. São 
desconhecidos, completamente 
diferentes, mas que se aproxi-

mam em meio às difi culdades 
de se viver em uma grande 
metrópole. Aos poucos, surge 
uma amizade e um imbróglio 
amoroso, repleto de questio-
namentos típicos da juventude. 
Com, Thalyta Medeiros, Tiago 
Pessoa e Victor Benain.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, 
Cerqueira César, tel. 3151-4141. Sábados 
às 22h e domingos às 20h. Ingresso: R$ 
60. Até 29/4.

Apresentará também, em 
primeira mão, algumas 
músicas de seu mais 

recente trabalho. Neste novo 
CD, Pedro interpreta canções 
de grandes intérpretes da mú-
sica brasileira. O guitarrista e 
violonista Conrado Goys, e o 
baixista Leandro Matsumoto, 
que já o acompanham há alguns 
anos, também fazem parte 

deste novo show. A marca de 
Pedro Mariano se consolida 
entre seu público, fazendo com 
que mais e mais pessoas pas-
sem a conhecer e reverenciar 
um dos maiores intérpretes de 
nosso país.

Serviço: Teatro Municipal de Santo 
André, Praça IV Centenário, s/nº, Centro, 
Santo André, tel. 4433-0789. Domingo (22) 
às 19h. Ingresso: R$ 100.

MPB
No auge de sua forma vocal, Pedro Mariano 
apresenta mais um show onde relembra músicas 
que marcaram sua carreira

Refl exõesRefl exõesRefl exões
ANJOS.

Às vezes, no silêncio da noite, se escutarmos atentamente, poderemos 
talvez ouvir o trepidar da asa de um anjo.

Sim é verdade. Todos nós podemos aprender a ouvir os anjos. E as 
ferramentas espirituais que temos – as orações, o estudo, as meditações 
e as conexões que fazemos –podem nos ajudar nesse sentido.

Esse processo de ser capaz de ouvir a voz de um anjo dentro de 
nós é governado por nossa consciência e, à medida que crescemos e 
abrimos nossa consciência por meio de nossos esforços espirituais e 
de nossa evolução, fi camos mais em sintonia com essa voz.

Geralmente, é a voz de um anjo que nos guia quando ouvimos em 
nossa cabeça: “Você sabe que não quer fazer isso!”

Às vezes, podemos até nos conectar com mais do que apenas a voz 
do anjo, podemos na verdade sentir sua presença.

Entretanto, muito frequentemente, bloqueamos essa voz ou essa 
presença. Talvez a voz esteja dizendo algo que não queremos ouvir 
ou talvez estejamos simplesmente com medo do que não entendemos 
com nossa mente racional.

Mas a verdade é que, se nos permitirmos vivenciar a dimensão espi-
ritual, podemos nos tornar condutores de Luz muito mais úteis para o 
mundo. - Karen Berg - Gratidão amada Regina Maria Drumond Chichorro

LGBT

O espetáculo Certos Rapazes – O Nosso Amor a Gente 
Inventa, propõe uma refl exão sobre a busca da felicidade 
sem regras e tabus. De forma sensível e sem estereótipos, 
o espetáculo retrata o encontro amoroso causal entre dois 
homens e suas problemáticas. Para Guilherme, ser gay 
é algo libertador. Já para Pedro Henrique, a situação é 
bem diferente. Criado em uma família que nunca lhe deu 
oportunidade para o diálogo, não passa pela sua cabeça 
assumir sua homossexualidade. Escondido atrás de uma 
foto de Luís de Camões, Pedro Henrique chama a atenção 
de Guilherme num aplicativo de relacionamento. Os sen-
timentos de Gui e PH vão se encaixando de maneira tão 
harmônica e feliz que em determinada altura um já não se 
vê longe do outro e passam a morar juntos. Porém, Pedro 
Henrique guarda um segredo que vai colocar em xeque 
todo amor e confi ança que Guilherme passa a ter por ele. 
Com, Hugo Caramello e Rafael Braga.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira César, tel. 3151-4141. 
Quartas e quintas às 21h. Ingresso: R$ 60. Até 26/4.

Hugo Caramello e Rafael Braga.

Divulgação

Pedro Mariano.

 Divulgação
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: VINICIUS SOMOLANJI TREVISANI, estado civil solteiro, profi ssão 
nutricionista, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/01/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alcides Trevisani e de Ana Somolanji Trevisa-
ni. A pretendente: RENATA ROQUETTI DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
nutricionista, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 05/12/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Aparecido dos Santos e 
de Ligia Iolanda Roquetti dos Santos.

O pretendente: HENRIQUE SILVA SIQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/10/1987, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Marcio Siqueira e de Maria Tereza Bacca da Silva Siqueira. A pretendente: 
ALINE BERTELLOTTI DEMURI, estado civil solteira, profi ssão farmaceutica, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 20/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Edson Demuri e de Rosete Bertellotti Demuri.

O pretendente: FLAVIO MORAES PARADINHA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 09/03/1995, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Moraes Paradinha e de Marcia 
Roseli da Silva. A pretendente: TALITA JENIFER BRITO DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em Osasco (1º subdistrito) - SP, no dia 02/04/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Florencio dos 
Santos e de Marilene Brito dos Santos.

O pretendente: GABRIEL AUGUSTO BENEDICTO, estado civil solteiro, profi ssão corretor 
de imóveis, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/09/1982, residente e domiciliado em   
São Paulo - SP, fi lho de José Rosa Benedicto Jordão e de Salete Aparecida Barbosa 
Benedicto. A pretendente: CAMILA LOPES VASCONCELOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão assistente comercial, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/08/1986, residente 
e domiciliada na Saúde, São Paulo - SP, fi lha de José Valfredo Vasconcelos e de Vera 
Lucia Cano Lopes Vasconcelos.

O pretendente: PEDRO MOREIRA PENNA RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistrador, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 01/12/1981, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo de Carvalho Barbosa Ramos e de Patricia Moreira Penna 
Ramos. A pretendente: TREYCE FONSECA TIEPOLO, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/07/1981, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Elcio Tiepolo e de Mariuza Fonseca Tiepolo.

O pretendente: JOÃO PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Araçatuba (Registrado em Santo Antonio do Aracanguá) SP, no dia 21/09/1965, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Expedito Pereira de 
Souza e de Glinaura Maria da Soledade Souza. A pretendente: MARIA CRISTINA DOS 
SANTOS AZEVEDO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Alto 
da Mooca - SP, no dia 28/08/1956, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Cornelio Jorge de Azevedo e de Josephina Porphiria dos Santos Azevedo.

O pretendente: ALYSON RODRIGO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão diretor 
de tecnologia, nascido em São Carlos - SP, no dia 20/07/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Odail dos Santos e de Adelina de Fatima dos 
Santos. A pretendente: ALINE PINHEIRO CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão 
fi sioterapeuta, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 20/01/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Tibaldi Cardoso e de 
Maria de Fatima Pinheiro Cardoso.

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

Na Segunda Guerra Mundial, que se estendeu de 1939 a 
1945, a Itália inicialmente esteva coligada à Alemanha 
e ao Japão, na formação da chamada Potência do Eixo 

(“Potenze dell’Asse” em italiano; em alemão “Achsenmacht”, 
e “Sujikukoku” em japonês). Em 25 de julho de 1943, porém, 
com a deposição de Benito Mussolini, essa situação começa a 
mudar. Em 3 de setembro daquele ano, as Forças Aliadas (inte-
gradas por Estados Unidos, União Soviética, Império Britânico 
e China) invadiram a Itália, e apenas cinco dias após recebiam 
permissão para usar a região de Salerno como base de operações 
contra a Alemanha. Por fi m, em 13 de outubro, a Itália declara 
formalmente guerra à sua antiga parceira Alemanha. Então a 
debacle das forças do Eixo já havia começado. Em 2 de maio 
de 1945, cessam as hostilidades no continente europeu e, em 
2 de setembro do mesmo ano – após os bombardeios de Hi-
roshima e Nagasaki – encerra-se de vez o maior confl ito bélico 
da humanidade.

Esse rápido retrospecto histórico vem como pano de fundo 
para corroborar o título desta crônica. É interessante notar 
como uma língua de origem anglo-saxônica lançou raízes em 
um país de fala latina. E não foi só lá, evidentemente. Aliás, a 
partir da Segunda Grande Guerra, o inglês tornou-se a “língua 
franca” – isto é, de convergência universal – em substituição ao 
francês, até então tido com tal. Por ser sintético e relativamente 
fácil, e também por designar um enorme e crescente conjunto 
de equipamentos, recursos e parafernálias tecnológicos, o 
inglês espalhou pelo mundo todo seu uso... e abuso – no caso 
do Brasil! Aqui, hoje, proliferam os “food trukcs”, depois da 
disseminação das redes de “fast food”, em que se pode recorrer 
ao “self service” ou ao “delivery”. Nesse caso, por “motoboy”...! 

Voltemos, porém, à bela e romântica Itália. Sempre que es-
tou por lá, ponho-me a observar seus hábitos comunicacionais 
e comportamentais. Em Trieste, que é minha “base” no país, 
apuro os ouvidos, porque, além do italiano, pode-se ouvir o 
triestino, o istriano, o friulano, o esloveno e o croata, além de 
outros idiomas e dialetos. Com inveja, vejo como o serviço de 
ônibus é tão perfeito – em qualidade dos veículos e pontualida-
de – que poucas pessoas usam transporte privado! Cavalheiros 
elegantes e senhoras bem trajadas e bem produzidas valem-se 
dessa condução! 

A título de demonstração, listei as palavras abaixo que, total-
mente em inglês ou com leve “customização”, estão presentes 
no idioma de Dante Alighieri:

Jungle (selva) giungla

Umbrella (guarda-chuvas) ombrello

Computer (computador) computer

Candle (vela) candela

Carrot (cenoura) carota

Jacket (jaqueta) giacca

Yelow (amarelo) giallo

Blue (azul) blu

Pajama (pijama) piagiama

Message (mensagem) messagio

Diskette (disquete) dischetto

Bus (ônibus) autobus

É claro que essa lista é apenas exemplifi cativa e não extintiva. 
Uma pesquisa mais ampla e mais detida revelaria muitos 
outros casos de vocábulos com essas características. E, a 
bem da verdade, nenhum mal há em que se usem palavras de 
outros idiomas, naquilo que podemos chamar de “intercâmbio 
vocabular”. Deveríamos, entretanto, como norma de bom senso 
e de economia vernacular, usar o mesmo princípio aplicado em 
relação à importação de bens: se possuímos o produto nacional, 
não há razão para adquirir o similar estrangeiro!

Para compensar – e para fi nalizar – considere-se que temos 
palavras portuguesas também em outras culturas. O japonês, 
por exemplo, agradece usando o termo “arigatô”, que nada 
mais é do que uma forma adap-
tada  de nosso velho e consagrado 
obrigado!

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

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

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

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

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Infl uências 
americanas 
na língua 
italiana...

Ativo  2017/R$ 2016/R$
Circulante  9.115.122,40 9.376.736,96
Bancos com Movimento  903,58 814,99
Aplicações Financeiras  1.183.346,90 1.446.303,11
Clientes  - 3.543,80
Imóveis à Venda  7.925.166,91 7.925.166,91
Adiantamento a Empregados 
e Representantes  338,13 484,91

Tributos a Recuperar  5.366,88 423,24
Não Circulante  23.738.384,95 23.622.824,47
Realizável a Longo Prazo
Créditos a Receber  592.104,00 592.104,00
Depositos e Cauções  125.692,02 9.450,00
Investimentos
Investimentos p/Iniciativa Própria  384.319,69 384.319,69
Imobilizado
Terrenos  596.951,52 596.951,52
Edifícios  67.596,94 67.596,94
Máquinas e Equipamentos  21.957.742,90 21.957.742,90
Veículos  242.550,00 242.550,00
Imobilizações em Andamento  25.566,75 19.758,99
(-) Depreciações s/Edifícios  (254.138,87) (247.649,57)
Total do Ativo  32.853.507,35 32.999.561,43

Passivo  2017/R$ 2016/R$

Circulante  82.719,89 188.863,47

Empréstimos e Financiamentos  40.835,40 146.959,70

Obrigações Trabalhistas e Sociais  24.818,18 26.398,68

Obrigações Tributárias  17.066,31 15.505,09

Não Circulante  24.278.922,87 24.293.516,61

Fornecedores  21.264.076,78 21.264.076,78

Créditos de Pessoas Ligadas  1.334.846,09 1.349.439,83

Adiantamento para Futuro 

 Aumento de Capital  1.680.000,00 1.680.000,00

Patrimônio Líquido  8.491.864,59 8.517.181,35

Capital Social  952.901,00 952.901,00

Reservas de Lucros  7.538.963,59 7.564.280,35

Total do Passivo  32.853.507,35 32.999.561,43

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro 2017.
Receita Operacional Bruta  2017/R$ 2016/R$
Vendas de Produtos e Arrendamentos  45.949,40 61.328,92
(-) Impostos s/Vendas  1.677,17 2.238,54
Receita Operacional Líquida  44.272,23 59.090,38
Lucro Bruto  44.272,23 59.090,38
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  163.181,32 145.710,37
Depreciação  6.489,30 48.510,96
Impostos e Taxas  14.170,16 34.894,58
Despesas Financeiras  (165.586,67) (489.719,23)
Lucro Operacional  26.018,12 319.693,70
Lucro Antes dos Efeitos Fiscais  26.018,12 319.693,70
Imposto de Renda e Contribuição Social  51.334,88 155.216,71
Prejuízo Líquido do Exercício  (25.316,76) 164.476,99
Lucro Líquido Por Ação  - 0,0002382

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades   2017/R$ 2016/R$
 operacionais
Prejuízo Líquido do exercício  (25.316,76) 164.476,99
Ajuste por: Depreciações e Amortizações  6.489,30 48.510,96
Lucro Liquido Ajustado  (18.827,46) 212.987,95
Redução (Aumento) das contas do ativo
Clientes  3.543,80 (3.543,80)
Tributos a Recuperar  (4.943,64) (423,24)
Depositos e Cauções  (116.242,02) -
Outros ativos  146,78 (484,91)
Aumento (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  - (45,60)
Obrigações Trabalhistas e Sociais  (1.580,50) (836,16)
Obrigações Tributarias  (783,85) 844,27
Imposto de Renda e Contribuição Social  2.345,07 (90.003,87)
Adiantamentos de Clientes  - (42.810,00)
Fluxo Caixa das atividades 
 operacionais  (136.341,82) 75.684,64
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução na 
 Aquisição de Imobilizado  (5.807,76) (5.701,94)
Fluxo caixa nas atividades 
 de Investimentos  (5.807,76) (5.701,94)
Fluxo caixa das atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  (120.718,04) (2.622.454,28)
Fluxo caixa nas atividades 
 Financiamentos  (120.718,04) (2.622.454,28)
Fluxo de caixa do exercício  (262.867,62) (2.552.471,58)
Saldo no início do exercício  1.447.118,10 3.999.589,68
Saldo no final do exercício  1.184.250,48 1.447.118,10
Fluxo de caixa do exercício  (262.867,62) (2.552.471,58)

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2017/R$ 2016/R$
1 - Saldo no Início do Exercício  - -
2 - Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício  (25.316,76) 164.476,99
3 - Reservas de Lucros  25.316,76 (164.476,99)
4 - Saldo no Fim do Exercício  - -

Notas Explicativas
1 - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acor-
do com a Lei nº 6404/76, estando o plano de contas adequado a 
Lei11638/2007 e 11941/2009. 2 - As receitas e despesas são reco-
nhecidas no resultado pelo regime de competência. 3 - As depre-
ciações foram calculadas pelo método linear as taxas permitidas 
pela legislação tributária. 4 - O Capital Social é de R$952.901,00 
totalmente integralizado e representado por 690.450.594 ações ordi-
nárias sem valor nominal. 5 - O Imposto de Renda e a Contribuição 
Social são apurados com base no lucro presumido.

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017.

Agropecuária Oriente S/A.
C.N.P.J. 54.828.736/0001-81

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração 
do Resultado e demais demonstrativos referente 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, 06 de Março de 2018.

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

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

Empresas & Negócios

O pretendente: LUCAS LIMA DE DEUS, profi ssão: técnico de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 27/07/1993, 
residente e domiciliado no Jardim Grimaldi, São Paulo, SP, fi lho de Jiocarlos Lima de 
Deus e de Terezinha Maria de Deus. A pretendente: DUNNA PRADO CONFORTO, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, 
data-nascimento: 11/12/1994, residente e domiciliada no Jardim Avelino, São Paulo, SP, 
fi lha de Rogério Conforto e de Solismar Prado Almeida Conforto.

O pretendente: MILTON MARCEL ANTUNES E SILVA, profi ssão: taxista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 
06/10/1972, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Milton 
Antunes e Silva e de Irai de Melo Antunes e Silva. A pretendente: DANIELA BATISTA, 
profi ssão: estagiária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira 
Cesar, SP, data-nascimento: 28/12/1977, residente e domiciliada na Vila Libanesa, São 
Paulo, SP, fi lha de Aparecido Batista e de Denise Mihok Batista.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS RIGO, profi ssão: técnico 
de seguros, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-
nascimento: 10/04/1987, residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho 
de Claudomiro Rigo e de Maria Aparecida dos Santos. A pretendente: PALOMA LIMA 
ESTEVAM, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 11/05/1987, residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, 
fi lha de Vanderley José Estevam e de Angelita Maria Lima Estevam.

O pretendente: THIAGO BUENO DE OLIVEIRA, profi ssão: advogado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 04/04/1987, 
residente e domiciliado no Jardim Santa Terezinha, São Paulo, SP, fi lho de Ademir 
Fagundes de Oliveira e de Maria da Conceição Bueno de Oliveira. A pretendente: 
VIVIAN FONSECA TEIXEIRA DE SOUSA, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 30/09/1988, residente e 
domiciliada no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gerardo Martins 
Teixeira de Sousa e de Marisa Fonseca Teixeira de Sousa.

O pretendente: FRANCISCO CARLOS ZAPPAROLI, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 12/03/1961, 
residente e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Bernardo Zapparoli Netto 
e de Lucia Nogueira Zapparoli. A pretendente: NEUSA GROLLA BARBOSA, profi ssão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-
nascimento: 26/03/1966, residente e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de 
Nelson Barbosa e de Ignez Grolla Barbosa.

O pretendente: JOÃO PAULO DA SILVA DANTAS, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Palmeira dos índios, AL, data-nascimento: 02/11/1995, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Gilvânio Leobino 
Dantas e de Josélia da Silva Dantas. A pretendente: ZENIELE SANTOS DA SILVA, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em Palmeira dos índios, AL, 
data-nascimento: 02/12/1996, residente e domiciliada na Vila Rosa Molla, São Paulo, 
SP, fi lha de Zenildo Delmiro da Silva e de Joselita Moreira dos Santos.

O pretendente: RODRIGO MAZARIN SATTIN, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 28/02/1987, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Victor Vivoni Sattin e de Valderez 
Aparecida Mazarin Sattin. A pretendente: MICHELLE CAMPOS LOPES VALCACER, 
profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, 
data-nascimento: 16/07/1989, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Sales Lopes Valcacer e de Carla do Rosário Campos Pereira Valcacer.

O pretendente: EDUARDO CAMPO HENRIQUE, profi ssão: programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 09/11/1991, 
residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Henrique e de 
Selma Campo Henrique. A pretendente: THAMIRIS SANCHEZ SALLES, profi ssão: 
nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 25/07/1992, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Pedro José Salles e de Nair Sanchez.

O pretendente: MARCELO RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: corretor de imóveis, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Altinho, PE, data-nascimento: 29/06/1970, 
residente e domiciliado em São Caetano do Sul, SP, fi lho de Pedro Rodrigues da 
Silva e de Josefa Alexandrina Rodrigues. A pretendente: SANDRA DAVID DE GUIDO, 
profi ssão: assistente contábil, estado civil: viúva, naturalidade: em São Caetano do Sul, 
SP, data-nascimento: 25/07/1992, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, 
fi lha de Helio David Batista e de Darci Valerio Batista.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Os brasileiros fi caram em 10º lugar no total de requerimentos de 

cidadania.

Neste ano, em Portugal 
como um todo, a na-
cionalidade lusitana foi 

concedida a pouco mais de 
25 mil pessoas, entre as quais 
quase 8 mil brasileiros. Os da-
dos foram divulgados ontem (9) 
pelo Eurostat, o escritório de 
estatística da União Europeia 
(UE). Segundo o órgão, em 
2016 cerca de 995 mil pessoas 
adquiriram nacionalidade de 
algum país da UE.

Os brasileiros, se somados 
os pedidos de nacionalidade 
em todos os países da União 
Europeia, fi caram em 10º lugar 
no total de requerimentos 
(21.500). Em primeiro lugar 
fi cou o Marrocos, com 101.100 
naturalizações na UE, seguido 
da Albânia (67.500) e da Índia 
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Brasileiros os que mais receberam 
nacionalidade portuguesa

Cidadãos brasileiros foram os que mais receberam nacionalidade portuguesa no ano de 2016
cabo-verdianos com 14,4% e 
dos ucranianos com 12,9%.

Entre os brasileiros que 
adquiriram, em 2016, nacional-
idades europeias, 36,3% foram 
obtidas em Portugal; 27% na 
Itália e 15,4% na Espanha. Do 
número total de pessoas que 
obtiveram nacionalidade em 
países europeus, apenas 12% 
eram cidadãos de outro Esta-
do-membro da UE. Entre eles, 
os romenos (29.700 pessoas) 
e os poloneses (19.800) são 
os dois maiores grupos. Mar-
roquinos, albaneses, indianos, 
paquistaneses, turcos, romenos 
e ucranianos representaram 
juntos um terço (33%) do 
número total de cidadanias 
europeias concedidas em 2016 
(ABr).

(41.700). Em relação ao ano de 
2015, Portugal concedeu, em 
2016, 23% a mais de documen-

tos de nacionalidade, sendo que 
os brasileiros representaram 
31,3% do total, seguidos dos 

O Plenário do Senado pode votar hoje (10), 
projeto que regulamenta as profi ssões de pro-
tesistas/ortesistas ortopédicos. É um dos itens 
previstos para a Ordem do Dia da sessão desta 
terça. A proposta, do deputado Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS), defi ne como protesista/ortesista o 
profi ssional que toma medidas e confecciona 
órteses e próteses, bem como palmilhas e 
calçados ortopédicos, sempre de acordo com 
prescrição de médico, fi sioterapeuta ou tera-
peuta ocupacional. 

Como parte de suas atividades, o protesista pode 
ainda instruir pacientes e cuidadores quanto aos 
cuidados de higiene, manutenção e uso correto de 

equipamentos e acompanhar e manter registro de 
todos os dados sobre o aparelho. O projeto já foi 
aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, mas 
precisou ser reavaliado pela comissão em razão 
de emenda apresentada pelo senador Humberto 
Costa (PT-PE), que teve parecer pela rejeição do 
relator, senador Otto Alencar (PSD-BA).

A emenda de Humberto Costa retirava do 
texto o trecho que torna privativa de médicos 
as atividades de prescrever, avaliar, aprovar e 
supervisionar a confecção e utilização de órteses 
e próteses. Segundo ele, não haveria amparo 
técnico para a restrição, pois fi sioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais também têm conhec-

imentos técnicos necessários para a realização 
das dessas atividades.

Já o primeiro item da pauta do Plenário 
trata da resolução de questões partidárias. 
O projeto estabelece como competência da 
Justiça Eleitoral julgar ações que tratem sobre 
disputa intrapartidária. A proposta, do senador 
Romero Jucá (PMDB-RR), tramita em regime 
de urgência. O julgamento de questões internas 
dos partidos poderá caber ao TSE, ao TRE ou 
a juiz eleitoral em função, respectivamente, de 
participação, intervenção ou ato baixado pelo 
órgão nacional; estadual ou regional; municipal 
ou zonal de partido político (Ag.Senado).

No Senado, regulamentação da profi ssão de protesistas
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RENATO BEZERRA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão auditor de bene-
fícios, nascido nesta Capital, SP, no dia (22/01/1991), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adely Alves Freire e de Alaides Bezerra Alves Freire. A pretendente: 
CAMILA ARAUJO CORTES, estado civil solteira, profi ssão encarregada de costura, nascida 
em Caieiras, SP, no dia (22/03/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João Alexandre Gamboa Cortes e de Sueli Aparecida dos Santos Araujo.

O pretendente: DANIEL CAMILO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão con-
ferente, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (23/07/1990), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Israel Jose do Nascimento e de Edna 
Migotto da Silva Nascimento. A pretendente: ANGELA BEATRIZ RESENDE CERQUEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (09/05/1997), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ana Paula Resende Cerqueira.

O pretendente: CLAUDEVAN DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Cajueiro, AL, no dia (23/02/1987), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Claudio da Silva e de Maria José da Silva. 
A pretendente: ADRIELLE SANTOS SOARES, estado civil viúva, profi ssão atendente, 
nascida em Matriz de Camaragibe, AL, no dia (26/09/1990), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Arnaldo Soares e de Vani Lúcia Santos Soares.

O pretendente: MARCELO SOARES JUSTINO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia (01/03/1986), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adalberto Justino e de Marlene Soares. A 
pretendente: LILIAN DE CASSIA MONTEIRO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida nesta Capital, SP, no dia (14/01/1990), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Benedita Monteiro Morais.

O pretendente: ÁVERTON GOMES SAMPAIO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de cozinha, nascido em Várzea do Poço, BA, no dia (18/06/1996), residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir Pereira Sampaio e de Terezinha Souza 
Gomes. A pretendente: RITCHELLE PEREIRA SANTIAGO SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante de cozinha, nascida em Salvador, BA, no dia (04/03/1996), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Santiago Souza e de Rita De 
Cassia da Conceição Pereira.

O pretendente: JOÃO VICTOR DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aprendiz de 
estoque, nascido em Jandira, SP, no dia (21/06/1998), residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Luciana Alves da Silva. A pretendente: BEATRIZ BEZERRA 
PINTO, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida nesta Capital, Perus, SP, no 
dia (08/03/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo 
Magela Pinto e de Onilda Chagas Bezerra Pinto.

O pretendente: ADEMILTON SANTOS SERVO, estado civil solteiro, profi ssão marceneiro, 
nascido em Jandaíra, BA, no dia (21/12/1977), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Servo Santos e de Maria Nilda Celestino. A pretendente: ELINEI 
DE ARAÚJO SACRAMENTO, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Boa 
Vista do Tupim, BA, no dia (08/03/1974), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Silvano Pires Sacramento e de Judite Braz de Araújo.

O pretendente: FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de infraestrutura, nascido nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia (19/05/1984), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Nilso de Souza Lima e de 
Cleonice Ribeiro de Souza. A pretendente: JULIANA SOUZA DA SILVA LIMA, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no 
dia (15/09/1984), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moacir 
Ferreira de Lima e de Nanci Souza da Silva Lima.

O pretendente: MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Alagoinhas, BA, no dia (19/01/1980), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Felix dos Santos e de Maria Domingas de Oliveira 
Santos. A pretendente: VALDECI GOES DE SÁ, estado civil solteira, profi ssão assistente 
fi nanceiro, nascida em Ilhéus, BA, no dia (13/01/1976), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar de Sá e de Carmeci Freire de Goés.

O pretendente: TIAGO DA SILVA VIANA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, nascido 
nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (18/09/1986), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Ubyrajara Marques Viana e de Edinalva da Silva Viana. 
A pretendente: SIRLENE DE SOUZA MEDEIROS, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, 
nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (03/01/1986), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Geneval Emidio de Medeiros e de Floricena de Souza Medeiros.

O pretendente: ARNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil divorciado, 
profi ssão ajudante de logística, nascido em Cotia, SP, no dia (22/05/1993), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Pereira de Oliveira e de 
Maria da Penha Araujo. A pretendente: IVONIELE DOS SANTOS SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão atendente junior, nascida em Ipirá, BA, no dia (20/07/1993), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivo Mascate de Souza e de Neuza 
Alves dos Santos Souza.

O pretendente: RENAN VENANCIO DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, SP, no dia (21/09/1989), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira de Carvalho e de Luiza Venancio da Costa 
de Carvalho. A pretendente: ROMÁRIA AURORA XAVIER, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Canarana, BA, no dia (22/05/1990), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vanderlino Francisco Xavier e de Domingas Aurora da 
Cruz Xavier.

O pretendente: EDER COTRIM MAGALHÃES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (12/05/1984), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Geraldo Mendes Magalhães e de 
Ivanir Aparecida Cotrim. A pretendente: PATRICIA NATI, estado civil solteira, profi ssão 
engenheira de dados, nascida em Caieiras, SP, no dia (29/09/1979), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Carlos Nati e de Vicentina Passoni Nati.

O pretendente: MARCO ANTONIO ALVES OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
vigia, nascido em Piracaia, SP, no dia (05/01/1965), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Batista Alves Oliveira e de Maria José Mariano Oliveira. A 
pretendente: LAÍSA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão assistente administra-
tivo, nascida nesta Capital, SP, no dia (26/04/1971), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Antonio dos Santos e de Enelsina de Campos Santos.

O pretendente: ANDERSON ROCHA LUDOVICO DE MENESES, estado civil solteiro, 
profi ssão analista técnico, nascido nesta Capital, SP, no dia (15/11/1985), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Assunção de Meneses e de 
Zelia Rocha Ludovico de Meneses. A pretendente: RAYSSA OLIVEIRA GAMA, estado civil 
solteira, profi ssão engenheira ambiental, nascida nesta Capital, SP, no dia (14/06/1993), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robson Batista da Gama 
e de Cintia de Oliveira Jacintho.

O pretendente: LUIS CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
padeiro, nascido em Jundiaí, SP, no dia (01/08/1993), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Norberto Felippe da Silva e de Marcia Pereira da Silva. 
A pretendente: ALINE CAROLINE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (13/08/1998), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria de Fatima dos Santos.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA NOVAIS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de logística Junior, nascido nesta Capital, Perdizes, SP, no dia (10/02/1992), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilton Cesar Barbosa de Novais e de 
Vanda da Silva Novais. A pretendente: YULI CRISTINA CAMPOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo I, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no 
dia (16/04/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Romildo 
Aparecido de Campos e de Solangela Cristina dos Santos.

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS SOARES, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia (16/03/1976), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jamil Conceição Soares e de Carmelia 
dos Santos Soares. A pretendente: THAIS DA SILVA BARBOSA, estado civil solteira, 
profi ssão operador de atendimento, nascida nesta Capital, SP, no dia (14/09/1992), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Barbosa e de 
Maria Jose da Silva Barbosa.

O pretendente: PAULO DE OLIVEIRA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão conferente de 
pátio, nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (25/04/1953), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Mariano da Silva e de Maria de Oliveira Silva. A 
pretendente: ROSEMEIRE CRISTINA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Caieiras, SP, no dia (01/05/1974), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Otávio de Oliveira e de Rosa Tiburcio de Oliveira.

O pretendente: FRANCISCO OLIVEIRA BESERRA FILHO, estado civil solteiro, profi s-
são açougueiro, nascido em Barra de Santa Rosa, PB, no dia (15/05/1990), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Oliveira Beserra e de Maria 
de Jesus Teixeira de Lima. A pretendente: MONICA BEZERRA MARIANO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Francisco Morato, SP, no dia (15/03/1997), resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Gracino Mariano e 
de Antonia Bezerra Leite.

O pretendente: DAMIÃO ADRIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em Calumbi, PE, no dia (20/03/1991), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Ferreira da Silva e de Maria Vieira da Silva. A pretendente: VITORIA 
MAGALHAES SIQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
Jaraguá, SP, no dia (04/03/2000), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco das Chagas Siqueira e de Aldeni Vieira Magalhães.

O pretendente: ISRAEL DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido 
em nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (09/06/1959), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Rafael Bernardo da Silva e de Maria Adelia da Silva. A preten-
dente: MARINALVA LUIZ DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão empregada 
doméstica, nascida em Valença, BA, no dia (12/05/1974), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elesbão Luiz dos Santos e de Laureana dos Santos.

O pretendente: WALLACE VALENTIM DE ALBUQUERQUE, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico em automotivo, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (01/04/1995), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Valentim de Albu-
querque e de Vera Lucia Oliveira de Lima Albuquerque. A pretendente: ANA CAROLINE 
SPESSATO PAIXÃO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Vila 
Nova Cachoeirinha, SP, no dia (11/12/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de George Gonzaga da Paixão e de Rosana Cristina Spessato de Castro.

O pretendente: LEVI FERNANDO CASSEMIRO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (01/03/1988), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Messias Sebastião Cassemiro e de Cleide Pereira 
Cassemiro. A pretendente: SABRINA DE MORAIS BARBOSA, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia (03/09/1985), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fabio Fernandes Barbosa 
e de Sonia Maria de Morais Barbosa.

O pretendente: LUCAS DE OLIVEIRA FRAGA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de almoxarifado, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (18/10/1990), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dimas Vieira Fraga e de Joseni Souza 
de Oliveira Fraga. A pretendente: MÁRCIA BATISTA BARBOSA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de treinamento e desenvolvimento, nascida nesta Capital, Lapa, 
SP, no dia (13/02/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Domicio Mendes Barbosa e de Maria de Fátima Batista.

O pretendente: FRANCISCO PIMENTA DE SOUSA PRIMEIRO, estado civil solteiro, 
profi ssão pintor, nascido em Olho d' Água das Cunhãs, MA, no dia (02/09/1967), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Cícero de Souza e de Rai-
munda Pimenta de Sousa. A pretendente: RAIMUNDA NONATA PIMENTEL FRAZÃO, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em de Laguinhos, Timbiras, MA, no dia 
(08/02/1969), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
das Chagas Frazão e de Raimunda Pimentel Frazão.

O pretendente: HERCULES GABRIEL SOUSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador perecíveis, nascido em Francisco Morato, SP, no dia (09/03/1997), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edinaldo Ramos da Silva e de Maria 
das Dores Zuza de Sousa. A pretendente: IASMIN SANTOS RODRIGUES, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleleira, nascida em Itabuna, BA, no dia (31/05/1999), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival Rodrigues dos Santos e de 
Jocilene Santos.

O pretendente: MARCELO PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ope-
rador de máquinas, nascido nesta Capital, Limão, SP, no dia (13/11/1981), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pereira de Souza e de Maria 
do Carmo Santos Souza. A pretendente: ADRIANA DOS SANTOS SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Caieiras, SP, no dia (16/07/1991), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Uilton Francisco da Silva e de Aparecida 
Silvestre dos Santos.

O pretendente: LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ven-
dedor, nascido nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia (25/06/1982), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Gomes de Oliveira e de Cilça Alaide 
dos Reis Oliveira. A pretendente: DULCICLEIDE NASCIMENTO DOS REIS, estado civil 
divorciada, profi ssão cabeleleira, nascida em Antas, BA, no dia (18/07/1981), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Manoel dos Reis e de 
Dulcineia Mariana Nascimento.

O pretendente: RICARDO SILVA DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão recepcionista 
atendente, nascido em Cajati, SP, no dia (22/06/1993), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Siqueira Duarte e de Adriana Maria da Silva 
Duarte. A pretendente: ISABELLA TAVEIRA AMARAL ALMEIDA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (01/03/1996), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Amaral Almeida e 
de Maria José Taveira da Silva.

O pretendente: ELISEU LOPES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (06/11/1988), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Itamar de Oliveira e de Maria Cristina Lopes de Souza Oliveira. A 
pretendente: ANA GABRIELA NUNES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de loja, nascida em Rio Janeiro, RJ, no dia (22/03/1993), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juarez Barbosa da Silva e de Adriana Nunes Mendes.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: TIAGO PINTO BRUM, nacionalidade brasileiro, solteiro, líder de operações, 
nascido em Ponte Nova - MG, aos 25/07/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Hilário Brum e de Maria do Carmo Pinto Brum; A pretendente: 
TAYANA LAYS DE LIMA LEOPOLDINO, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, 
nascida em Maceió - AL, aos 12/04/1995, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo de Melo Leopoldino e de Marnete Macedo de Lima.

O pretendente: DIEGO DE FREITAS SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, administra-
dor de redes, nascido em Franco da Rocha - SP, aos 30/07/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Severino da Silva e de Marli Maria de Freitas 
Silva; A pretendente: ÉRICA APARECIDA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, aos 28/04/1989, res-
idente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos Gonçalves Santos 
e de Maria da Consolação Lopes.

O pretendente: ELIOMAR SOUZA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, vigi-
lante, nascido em Cruz das Almas - BA, aos 13/08/1981, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Pereira dos Santos e de Maria Iraci de Souza dos Santos; 
A pretendente: FABIANA DE JESUS DEMÉTRIO, nacionalidade brasileira, divorciada, 
coordenadora de logística, nascida em Uruçuca - BA, aos 04/10/1981, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Soares Demétrio e de Adelice Clara de Jesus.

O pretendente: BOAVENTURA SENA DOS ANJOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
meio ofi cial de manutenção, nascido em São Paulo - SP, aos 26/07/1969, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Boaventura Jose dos Anjos e de Aurora 
Sena dos Anjos; A pretendente: ROSANA PEPE DIAS, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 29/03/1975, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jose de Jesus Dias e de Lazara Pepe.

O pretendente: MAURICIO BISPO DA CRUZ, nacionalidade brasileiro, divorciado, auxiliar 
de manutenção, nascido em São Paulo - SP, aos 10/05/1974, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aurelio Bispo da Cruz e de Noilda Barbosa dos Santos; A 
pretendente: IDÁLIA FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, de serviços 
domésticos, nascida em Itapetinga - BA, aos 26/05/1985, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Mangueira da Silva e de Zelita Ferreira da Silva.

O pretendente: REGINALDO SILVA DA CRUZ, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
microempresário, nascido em Ipecaetá - BA, aos 27/04/1978, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Ribeiro da Cruz e de Maria Silva da 
Cruz; A pretendente: CLAUDIA MARTINS DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, aos 03/10/1983, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Pereira da Silva e de Francisca Pereira da Silva.

O pretendente: FELIPE DOS SANTOS PAULA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar logístico, nascido em São Paulo - SP, aos 24/03/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Justino de Paula e de Rosenita dos Santos 
Paula; A pretendente: LAÍS MENEZES SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Ibicaraí - BA, aos 01/10/1991, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Henrique Almeida Santos e de Rosana Menezes Santos.

O pretendente: FABIANO VIEIRA SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista 
de suporte, nascido em São Paulo - SP, aos 01/01/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Salvador Santana de Sousa e de Jardivina Vieira Sousa; 
A pretendente: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, nascida em Osasco - SP, aos 01/07/1991, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de José Fernandes dos Santos e de Cleonice Maria Ferreira.

A pretendente: ÉRIKA GERCILIA PORTELLA AGUIAR, nacionalidade brasileira, divor-
ciada, tosadora, nascida em São Paulo - SP, aos 07/06/1985, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Leomar dos Santos Aguiar e de Shirley Martins Portella; A 
pretendente: AMANDA SILVA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, cantora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 14/03/1993, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Pedro de Carvalho dos Santos e de Maria do Carmo Silva dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE LOPES MOTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, garçom, 
nascido em São Paulo - SP, aos 18/12/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Nascimento Lopes Mota e de Inacia Galdino da Silva; A pretendente: 
JANETE APARECIDA GOMES DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, solteira, 
garçonete, nascida em São Paulo - SP, aos 26/07/1982, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Cosme Gomes de Carvalho e de Gildaci Alves da Silva Carvalho.

O pretendente: ELIAS GONÇALVES DA COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 09/11/1997, residente e domiciliado e dom-
iciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Erisvaldo Morais da Costa e de Elienai 
Gonçalves Gomes da Costa; A pretendente: RENATA CARVALHO DE ALMEIDA, 
nacionalidade brasileira, solteira, manicure, nascida em Itanhém - BA, aos 22/01/1998, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adenilson Santos Almeida 
e de Edileuza Carvalho de Almeida.

O pretendente: FABIO CALLIL, nacionalidade brasileiro, solteiro, securitário, nascido em 
São Paulo - SP, aos 08/02/1978, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Valter Callil e de Lucila Vieira da Silva; A pretendente: ELIZABETE CARDOSO 
DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Aracaju - SE, aos 
19/04/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdir Cardoso 
Moura e de Jane Maria Andrade dos Santos Moura.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE SANTIAGO DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, pintor de construção civil, nascido em Paracuru - CE, aos 12/12/1986, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ana Maria Santiago de Sousa; A 
pretendente: FATIMA VIANA MACHADO, nacionalidade brasileira, solteiro, de serviços 
domésticos, nascida em Fortaleza - CE, aos 15/01/1984, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manuel Boaventura Machado e de Benedita Viana de Almeida.

O pretendente: FLAVIO SOBRAL JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico 
eletronico, nascido em São Paulo - SP, aos 30/01/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Sobral e de Marta Gomes Sobral; A pretendente: 
KARINE KRISTYNA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, 
nascida em São Paulo - SP, aos 08/12/1990, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jenibete de Souza e de Maria Zuleika de Souza.

O pretendente: DANILO MEDEIROS MEDRADO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista de crédito e cobrança júnior, nascido em São Paulo - SP, aos 07/01/1989, res-
idente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Zelito de Souza Medrado e 
de Maria Neta Medeiros; A pretendente: ALDENICE CAETANO DE JESUS, nacionali-
dade brasileira, solteira, vendedora, nascida em Virgem da Lapa - MG, aos 10/10/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvano Caetano de Jesus 
e de Lúcia Caetano de Jesus.

O pretendente: DAVID BARBOSA DIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, operador de 
empilhadeira, nascido em São Paulo - SP, aos 26/05/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Domingos Fagundes Dias e de Marlene Rosa Barbosa 
Dias; A pretendente: IONE BATISTA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
inspetora de qualidade, nascida em Coribe - BA, aos 15/07/1982, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmir Joaquim da Silva e de Janete Batista da Silva.

O pretendente: LOURIVAL LIMA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, agente 
de segurança, nascido em Santa Cruz Cabrália - BA, aos 26/03/1969, residente e domicil-
iado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josias Rodrigues da Silva e de Gildete Lima; 
A pretendente: NILZELI SILVA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de serviços gerais, nascida em Santa Cruz Cabrália - BA, aos 08/01/1982, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Francisco de Souza e de Aldenira 
Rodrigues da Silva.

O pretendente: ANTONIO DOUGLAS SANTOS OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, eletricista, nascido em Paulo Afonso - BA, aos 15/11/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Quincas Oliveira e de Maria Graciete dos 
Santos Oliveira; A pretendente: TATIANE SIQUEIRA ANUNCIAÇÃO, nacionalidade 
brasileira, solteira, engenheira eletricista, nascida em São Paulo - SP, aos 29/02/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mateus Pereira Anunciação 
e de Juciângela de Siqueira Oliveira.

O pretendente: EZAU QUEIROZ LEAL, nacionalidade brasileiro, divorciado, porteiro, 
nascido em Feira de Santana - BA, aos 03/05/1981, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Elpidio de Oliveira Leal e de Maria Queiroz Leal; A pretendente: 
CAMILA RODRIGUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços 
gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 27/03/1994, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Cicero Bezerra da Silva e de Antonia Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: LINCOLN REBONATO, nacionalidade brasileiro, divorciado, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/06/1961, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Rebonato e de Thereza Santiago Rebonato; A pretendente: 
MARIA APARECIDA BATISTA, nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 30/05/1972, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Zelina Batista Gonçalves.

O pretendente: RONALDO BARBOSA DE ANDRADE, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, agente de fi scalização, nascido em São Paulo - SP, aos 10/09/1978, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amaro Teixeira de Andrade e de 
Maria de Lourdes Barbosa de Andrade; A pretendente: VANUZIA SOUZA VIEIRA, 
nacionalidade brasileira, solteira, babá, nascida em Serra Preta - BA, aos 06/10/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carmerino Guerra Vieira 
e de Lidia de Souza Barbosa Vieira.

O pretendente: ELIAS DOS SANTOS OZORIO, nacionalidade brasileiro, solteiro, repositor 
de frios, nascido em São Paulo - SP, aos 01/10/1998, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Celso Aparecido Ozorio e de Maria Helena Bezerra; A pretendente: 
CRISTIANE SOUZA NUNES, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cafetaria, 
nascida em Wenceslau Guimarães - BA, aos 17/09/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdison Batista Nunes e de Ananilda Nunes de Souza.

O pretendente: YGOR MESQUITA HENRIQUE, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de estacionamento, nascido em São Paulo - SP, aos 12/08/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Geraldo Henrique e de Lucimar 
Mesquita Henrique; A pretendente: GABRIELA MONTEIRO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 17/12/1996, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Galdino da Silva e de Maria 
Monteiro de Jesus da Silva.

O pretendente: PEDRO SIQUEIRA PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, padeiro, 
nascido em Viçosa - MG, aos 26/05/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Pedro Pereira e de Conceição de Jesus Siqueira Pereira; A pretendente: 
KAMILA SILVA MAURICIO, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Ponte Nova - MG, aos 29/06/1996, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Ernane Mauricio e de Maria Custódia da Silva Mauricio.

O pretendente: MARCOS DE JESUS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, jar-
dineiro, nascido em Macarani - BA, aos 25/06/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Martins dos Santos e de Helena Rozalia de Jesus Santos; 
A pretendente: IARA DE JESUS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de produção, nascida em Macarani - BA, aos 22/08/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo de Jesus Santos e de Maria Aparecida de Jesus.

O pretendente: RAMI RODRIGUES DIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico 
em informática, nascido em São Paulo - SP, aos 08/06/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benício Dias e de Raimunda Rodrigues Bonfi m 
Dias; A pretendente: RAQUEL ALVES DE PASSOS, nacionalidade brasileira, solteiro, 
teleoperadora, nascida em São Paulo - SP, aos 18/12/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Plinio Alves de Passos e de Almira Alves dos Santos.

O pretendente: JOSÉ CARLOS JESUS RAMOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pedreiro, nascido em Iguaí - BA, aos 02/10/1968, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alvino Barbosa Ramos e de Valdelice Maria de Jesus; A preten-
dente: MARIA FERNANDES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, professora, 
nascida em Varginha - MG, aos 23/11/1959, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José da Silva e de Benedita Fernandes da Silva.

O pretendente: ARISTÓTELES RAFAEL DA SILVA LOPES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar de açougue, nascido em Tuparetama - PE, aos 18/01/1996, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Jacinto Lopes e de Rosilene de 
Fátima da Silva Lopes; A pretendente: KAREN RAPHAELE SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, funcionária pública, nascida em São Paulo - SP, aos 04/11/1989, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Marcos Souza 
Santos e de Maria Luzinete da Conceição Santos.

O pretendente: JOSÉ ABILIO ALVES ROCHA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
auxiliar de manutenção, nascido em Campo Maior - PI, aos 24/04/1980, residente e dom-
iciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rocha e de Maria Francisca Alves 
Rocha; A pretendente: EDNEIDE ALDENORA DE MORAIS, nacionalidade brasileira, 
solteira, copeira, nascida em Paulistana - PI, aos 21/02/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Pedro de Morais e de Aldenora Maria de Morais.

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

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

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

O pretendente: CARLOS ANGELO DOS SANTOS FILHO, profi ssão: manobrista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/02/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Angelo dos Santos e de Andreia da 
Motta Trocini dos Santos. A pretendente: ELAINE FRANCO SOUZA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/09/1993, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Everardo Gomes Souza e de 
Adesilda Franco de Oliveira. R$ 12,58

O pretendente: PHELIPE DE PAIVA BARBOSA, profi ssão: operador de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/09/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valmir Antunes Barbosa e de Marlene Quin-
tiliano de Paiva Barbosa. A pretendente: THAIS GALDINO TAVARES, profi ssão: auxi-
liar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
29/11/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nelson Tavares e de 
Terezinha Galdino dos Santos. R$ 12,58

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

Empresas & Negócios

O convivente: RODRIGO CUNHA CAVALCANTE, nascido nesta Capital, Belenzinho - 
SP, no dia 26/03/1983, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Cavalcante e de Valdelice Cunha 
Cavalcante. A convivente: JULIANA MIDORI KINJO, nascida nesta Capital, Bela 
Vista - SP, no dia 03/03/1986, estado civil solteira, profi ssão supervisora de engenharia 
industrial, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Kengui Kinjo 
e de Neusa Matiko Abe Kinjo. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua união 
estável em casamento.
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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:

Conversão de união estável em casamento

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