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BOLSAS
O Ibovespa: +1,58% Pontos: 
84.265,49 Máxima de +1,8% 
: 84.447 pontos Mínima de 
-0,12% : 82.855 pontos Vo-
lume: 14,18 bilhões Variação 
em 2018: 10,29% Variação no 
mês: -2,15% Dow Jones: +0,75% 
Pontos: 24.542,54 Nasdaq: 
+1% Pontos: 7.339,91 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,5972 Venda: R$ 3,5977 
Variação: +0,82% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,67 Venda: R$ 3,77 
Variação: +0,62% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,5937 Venda: R$ 
3,5943 Variação: +0,43% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,5530 
Venda: R$ 3,7430 Variação: 
+0,62% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,26% ao 
ano. - Capital de giro, 9,73% ao ano. 
- Hot money, 1,16% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.313,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,05% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 151,000 
Variação: +0,33%.

Cotação: R$ 3,6005 Variação: 
+0,81% - Euro (17h39) Compra: 
US$ 1,1851  Venda: US$ 1,1851  
Variação: -0,11% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2600 Venda: R$ 
4,2620 Variação: +0,69% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2100 Ven-
da: R$ 4,4370 Variação: +0,77%.

Futuro: +1,24% Pontos: 84.810 
Máxima (pontos): 84.955 Míni-
ma (pontos): 83.210. Global 40 
Cotação: 800,961 centavos de 
dólar Variação: +0,79%.

“E quando o amor ao 
dinheiro, ao sucesso, 
nos estiver deixando 
cegos, saibamos fazer 
pausa para olhar os 
lírios do campo e as 
aves do céu”.
Érico Veríssimo (1905/1975) 
Escritor brasileiro

fraudes na merenda, os des-
vios envolviam outras áreas 
da educação, como compra de 
uniformes, material didático e 
de limpeza (ABr).

Investigação da Polícia 
Federal (PF) e da Con-
troladoria-Geral da União 

(CGU) descobriu que alunos 
de 30 municípios paulistas 
receberam merenda de quali-
dade inferior, devido ao cartel 
de empresas que atuava há 
pelo menos 20 anos no desvio 
de dinheiro público. Segundo 
a PF, os recursos eram desvia-
dos do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae), 
do governo federal. No total, a 
estimativa é que 65 contratos 
suspeitos tenham envolvido 
mais de R$ 1,6 bilhão.

A Operação Prato Feito, que 
investiga desvio de recursos 
do governo federal para a 

Cartel desviou mais de 
R$ 1,6 bilhão de merenda 
e educação em São Paulo

educação, foi defl agrada ontem 
(9) pela Polícia Federal, com 
mandados de busca a apreensão 
na casa e gabinete dos prefeitos 
das cidades de Barueri, Embu 
das Artes, Mauá, Caconde, 
Cosmópolis, Holambra, Hor-
tolândia, Laranjal Paulista, Mogi 
Guaçu, Mongaguá, Paulínia, Pi-
rassununga e Registro. Buscas 
também foram feitas no Paraná, 
na Bahia e no Distrito Federal.

Segundo as investigações, 
cinco grupos criminosos agiam 
nas prefeituras, por meio de lo-
bistas, direcionando licitações. 
Foram cumpridos, no total, 154 
mandados de busca e apreen-
são, além de afastamentos pre-
ventivos de agentes públicos e 

suspensão de 29 contratos com 
o poder público. Há indícios do 
envolvimento de 85 pessoas, in-
cluindo os 13 prefeitos, quatro 
ex-prefeitos, um vereador, 27 
agentes públicos não eleitos e 
outras 40 pessoas da iniciativa 
privada.

A CGU identifi cou, ao longo 
das investigações, 65 contratos 
suspeitos, cujos valores totais 
ultrapassam R$ 1,6 bilhão. Os 
investigados poderão respon-
der pelos crimes de fraude a 
licitações, associação crimino-
sa, corrupção ativa e corrupção 
passiva, com penas que variam 
de um a 12 anos de prisão. Algu-
mas escolas ofereciam apenas 
uma bolacha e leite diluído em 

Além das fraudes na merenda, os desvios envolviam outras áreas da educação,

como compra de uniformes, material didático e de limpeza.

água aos alunos. 
Na prefeitura de Araçatuba, 

as crianças passaram a ser 
proibidas de repetir refeições 
e começaram a receber “pratos 

feitos”, o que deu nome à ope-
ração. O município recebeu, 
ao longo de dois anos, R$ 3,7 
milhões do PNAE e superfatu-
rou R$ 2,2 milhões. Além das 

Entrada de dólares 
A entrada de dólares no país su-

perou a saída, em abril, de acordo 
com dados do Banco Central. No 
mês passado, o saldo positivo fi cou 
em US$ 14,394 bilhões. No acumu-
lado de janeiro a 4 de maio, o fl uxo 
cambial fi cou positivo em US$ 17,347 
bilhões. No acumulado do ano até 
a última semana, o fl uxo fi nanceiro 
registrou saída líquida (descontada 
a entrada) de US$ 3,645 bilhões. 
Nesse período, o fl uxo comercial 
fi cou positivo em US$ 20,991 bilhões.

Após a decisão do presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, de abandonar o acordo 
nuclear com o Irã, o Conselho 
da União Europeia (UE) divul-
gou ontem (9) comunicado, no 
qual informa que manterá os 
esforços para preservar o pacto 
fi rmado em 2015. O tom crítico 
do documento foi mesclado ao 
lamento pela iniciativa norte-
-americana.

A UE representa 28 nações, 
entre elas Reino Unido, França 
e Alemanha  cujos representan-
tes têm reunião marcada para 
segunda-feira (14) com auto-
ridades iranianas. “Enquanto 
o Irã continuar a implementar 
seus compromissos nucleares, 
como vem fazendo até agora e 
foi confi rmado pela Agência In-
ternacional de Energia Atômica 
em 10 relatórios consecutivos, 
a UE continuará comprometida 
com a implementação total e 
efetiva do acordo nuclear”, diz 
o comunicado.

A UE afi rmou que o acordo, 
aprovado por unanimidade pela 
Resolução 2231 do Conselho 
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O comando dos Correios 
anunciou ontem (9) que o 
balanço da empresa indica 
lucro de R$ 667 milhões. Foi o 
melhor resultado dos últimos 
cinco anos. Em 2016, houve 
prejuízo de R$ 1,48 bilhões 
e, anteriormente, em 2015 o 
resultado negativo atingiu R$ 
2,12 bilhões. Os Correios vi-
nham apresentando resultados 
negativos desde 2013.

Os números foram apresenta-
dos pelo ministro da Ciência e 
Tecnologia, Gilberto Kassab, e o 
presidente dos Correios, Carlos 
Fortner, que comemoraram 
os esforços pela recuperação 
gradativa da empresa. 

Kassab e Fortner disseram 
que essas ações incluem revi-
são de contratos, racionaliza-
ção de custos com pessoal e 
de encargos sociais e a revisão 
do custeio do plano de saúde, 
além da otimização da rede 
de atendimento, com foco nas 
necessidades dos clientes e 
aderente aos novos mercados 
e serviços.

Fortner afi rmou que a em-
presa se mantém focada em 
consolidar as iniciativas de re-
cuperar o equilíbrio fi nanceiro, 

Os Correios atualmente

estão presentes

em 5.570 municípios.

A informação foi dada ontem 
(9) pelo ministro da Educação, 
Rossieli Soares da Silva, em 
apresentação na comissão 
temática da Câmara dos De-
putados.Segundo o ministro, 
em algumas disciplinas, como 
física e fi losofi a, o percentual 
de professores de ensino médio 
que têm título acadêmico para 
dar aula gira em torno apenas 
de 30%. 

“Quando a gente olha no 6º 
ou 9º ano e no ensino médio, 
em biologia, nós temos 78% 
dos professores com formação 
adequada. Mas, quando olha-
mos a física no Brasil, temos 
32% apenas dos professores de 
física que estão lecionando em 
sala de aula. Em fi losofi a, 31% 
dos professores têm formação 
adequada; sociologia e arte 
são desafi os, mas a gente pode 
olhar língua estrangeira, mate-
mática, metade dos professores 
tem formação adequada”, disse 
o ministro.

Ministro da Educação,

Rossieli Soares da Silva.

Apesar de o mercado fi nan-
ceiro ter reduzido novamente a 
projeção para o crescimento da 
economia este ano, passando 
a estimativa para a expansão 
do PIB de 2,75% para 2,70%, 
o ministro do Trabalho, Helton 
Yomura, disse estar otimista 
quanto ao aumento das con-
tratações este ano. “Recebe-
mos essa notícia a respeito do 
desenvolvimento da atividade 
econômica. Isso certamente 
vai impactar na geração de 
empregos, mas nós continua-
mos otimistas com relação a 
nós termos um Caged positivo 
durante todo o ano de 2018”. 

O ministro participou on-
tem (9), no Rio de Janeiro, 
do evento Modernização nas 
Contratações de Trabalho, 
promovido pela Asserttem. 
Yomura destacou a importância 
das contratações temporárias e 
outras modalidades permitidas 
após a reforma trabalhista para 
a melhoria nos números do 
emprego. Para ele, o acréscimo 
de empregos nos três primeiros 
meses é resultado de novas mo-
dalidades de emprego formali-
zadas pela reforma trabalhista. 

“Sinal de que o mercado 
absorveu bem essa tendência, 
por exemplo, do trabalho de 
tempo parcial e intermitente, e 

Ministro do Trabalho,

Helton Yomura.

Brasília - O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, pré-
-candidato à Presidência da 
República, aproveitou sua 
participação em um even-
to com representantes do 
agronegócio para defender o 
“direito individual” de porte 
ou posse de armas de fogo. 
Durante almoço na Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), em Brasília, 
Maia defendeu mudanças na 
Lei do Desarmamento e disse 
que está pronto para enfrentar 
o assunto. 

“Eu acho que está chegando 
o momento em que a gente vai 
discutir, conciliar um texto, 
onde a gente tire a discricio-
nariedade (poder de decisão 
sobre a liberação da arma) 
da mão da Polícia Federal”, 
comentou Maia. “As regras 
precisam ser duras para que 
cada um possa ter o porte ou 
posse da arma, mas depois que 
cada cidadão que demanda a 
posse ou porte da arma cum-
prir as regras da lei, não pode 
ser uma decisão individual, de 
um delegado de polícia de um 
Estado, cumprir a lei e outro 
não cumprir.”

Segundo Maia, o País deve 
ainda passar por um reca-
dastramento de portes. “Eu 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.

Elza Fiúza/ABr
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Vendas de cimento 
cresceram 8,9% em abril

São Paulo - As vendas de 
cimento no mercado interno 
em abril somaram 4,35 milhões 
de toneladas, alta de 8,9% em 
comparação com o mesmo mês 
do ano passado. Os dados foram 
publicados ontem (9), pelo Sin-
dicato Nacional da Indústria do 
Cimento (Snic). Já no acumula-
do dos primeiros quatro meses 
do ano, as vendas atingiram 
16,94 milhões de toneladas, 
queda de 0,2% frente ao mesmo 
período do ano passado. 

Nos últimos 12 meses en-
cerrados em abril, as vendas 
acumuladas totalizaram 53,5 
milhões de toneladas, recuo de 
3,7% em relação aos 12 meses 
anteriores. Para o sindicato, o 
crescimento das vendas em abril 
é resultado do maior número de 
dias úteis na comparação anual. 
No geral, os dados estão dentro 
das expectativas da indústria. A 
expectativa é que as vendas as-
sumam uma trajetória positiva a 
partir deste trimestre e encer-
rem 2018 com um crescimento 
de 1% em relação a 2017 (AE).

Quatro em cada 10 professores não 
têm formação adequada, diz ministro

língua portuguesa, por exem-
plo, 300 mil alunos, ou 15% 
dos jovens do quinto ano estão 
nos níveis 0 e 1. Quando se 
considera o 9º ano, são 580 mil 
jovens em língua portuguesa e 
560 em matemática que apre-
sentam níveis insufi cientes de 
profi ciência.

O ministro disse ainda que, 
na taxa de insucesso, repro-
vação e abandono escolar, a 
defasagem chega a 28% dos 
alunos do ensino médio, com 
o abandono de mais de 790 mil 
jovens ainda no primeiro ano 
desta etapa do ensino. Para ele, 
a situação deve ser enfrentada 
por uma conjunção de fatores. 
Entre as medidas adotadas pelo 
governo, destacou as mudan-
ças estruturais no Programa 
Nacional do Livro Didático e 
a aplicação da Base Nacional 
Comum Curricular, como o 
primeiro referencial para a 
construção dos currículos do 
ensino básico (ABr).

Além da formação de pro-
fessores, o ministro destacou 
o elevado índice de analfabe-
tismo entre os estudantes do 
ensino fundamental e médio. 
O  desempenho de parcela 
signifi cativa dos alunos de 5º e 
9º anos do ensino fundamental, 
e do 3º ano do ensino médio é 
considerado insufi ciente. Em 

Após cinco anos, Correios 
lucram R$ 667 milhões

otimizar a gestão e controlar 
despesas. Os Correios tiveram 
sua origem no Brasil, em 1663, 
atualmente estão presentes em 
5.570 municípios. A empresa 
entrega, mensalmente, cerca 
de meio bilhão de objetos 
postais, em um total de 25 
milhões de encomendas. No 
total, são 106 mil funcionários 
que trabalham em mais de 12 
mil unidades entre agências e 
centros de distribuição, trata-
mento e logística (ABr). 

Maia defende revisão da 
lei do desarmamento

acho que já está fi cando ma-
dura a possibilidade de um 
recadastramento, de retirar 
a discricionariedade, e ver de 
que forma a gente consegue, 
de fato, ter uma lei que garanta 
ao indivíduo um direito que 
qualquer País do mundo tem”. 
Não se trata de “aprovar uma 
lei que seja uma coisa muito 
fl exível” e que “transfi ra ao 
indivíduo uma responsabili-
dade que é do Estado”, mas 
sim de reconhecer “um direito 
individual que precisa ser res-
peitado”. As mudanças na Lei 
do Desarmamento estão entre 
as demandas que os ruralistas 
apresentaram a Rodrigo Maia 
(AE).

Geração de emprego 
mesmo com cenário pior

já o estão utilizando em vários 
ramos da economia”, afi rmou. 
A perspectiva do governo é de 
fechar o ano com a criação de 2 
milhões de postos de trabalho. 
De acordo com o Ministério 
do Trabalho, em março houve 
crescimento de 0,15% em rela-
ção ao saldo de fevereiro. Mas 
os dados do IBGE apontam que 
houve crescimento no desem-
prego no primeiro trimestre do 
ano, atingindo 13,1%.

Para o ministro, o trabalho 
temporário “sempre foi muito 
discriminado” e havia insegu-
rança jurídica nessa modalidade 
de contratação. Porém, a refor-
ma trabalhista “aperfeiçoou” 
esse tipo de contrato (ABr).

UE vai atuar pela preservação 
do acordo nuclear com o Irã

de Segurança da ONU, é um 
elemento-chave da arquitetu-
ra global de não-proliferação 
nuclear e é crucial para a 
segurança da Europa. “A UE 
sublinhou repetidamente que o 
levantamento das sanções tem 
um impacto positivo nas rela-
ções comerciais e econômicas 
com o Irã”. O alívio das sanções 
não será retirado de maneira 
imediata, mas em até 90 dias, 
podendo demorar mais que esse 
período - no total de 180 dias.

O documento afi rma ainda 
que o Acordo é fruto de 12 anos 
de diplomacia e que a UE está 
determinada a colaborar com a 
comunidade internacional para 
preservá-lo (ABr).
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Na adoção é
preciso ir além

Em uma tarde de fi m 

de ano, após um dia 

intenso de trabalho, 

meu marido e eu fomos 

surpreendidos por 

uma ligação de nosso 

advogado

Em poucas palavras ele 
deu a notícia que há 
um tempo almejáva-

mos: poderíamos a qualquer 
momento ir ao abrigo buscar 
os nossos dois fi lhos, pois o juiz 
havia liberado a tão esperada 
guarda provisória. Era dia de-
zessete de dezembro de 2014. 
Ficamos quase sem reação, 
pelo susto que levamos, pois 
era remota a possibilidade 
deles passarem conosco os 
feriados de Natal e Ano Novo 
daquele ano. 

Decidimos então buscá-los 
já no dia seguinte. Respi-
ramos fundo e saímos para 
comprar lençóis, colchas de 
cama e pequenos adereços 
que “colorissem” nossa casa 
para recebê-los. Avisamos aos 
nossos familiares e amigos 
que, prontamente, nos aju-
daram a arrumar nossa casa 
decorando com cartazes, fotos, 
guloseimas e balões de festa 
nos quartos das crianças. A 
sensação que tínhamos era a 
de pais de fi lhos prematuros, 
que precisam, como podem, 
ajeitar rapidamente o básico 
do enxoval para a chegada 
antecipada do bebê.

Após tudo preparado, par-
timos para o abrigo, que fi ca 
em outra cidade. Depois de 
várias burocracias, necessá-
rias no processo de adoção, 
por volta das quatro horas da 
tarde daquele dia, entrávamos 
no carro, nós quatro: meu ma-
rido, eu e nossos, agora, fi lhos, 
rumo ao seu mais novo lar. Ao 
chegar em casa, a recepção 
dos amigos e familiares foi 
incrível: abraços, brincadeiras, 
fi lmagens, presentes e muitos 
sorrisos naquela inesquecível 
noite de pizza.

Nossa vida se transformou 
completamente, para melhor, 
mas não sem um intenso perío-
do de adaptação. Tive direito 
aos quatro meses de licença 
maternidade e entrei de cabeça 
no “ser mãe”. Por necessidade, 
aplicamo-nos, como pudemos, 
em pesquisar e ler sobre o 
assunto da adoção, da fase 
de adaptação. Contamos com 
a orientação profi ssional de 
psicólogos e psicopedagogos. 
Conversei com muitas mães 
de adolescentes, que deram 
conselhos preciosos como: não 
brigar muito por pequenas coi-
sas, ter paciência, conversar, 
orientar e ser bem fi rme quan-
do a questão for prejudicial ao 
bem-estar deles.

Ajudou-nos muito, particu-
larmente, as seguintes palavras 
que a assistente social do 
Fórum local havia nos dito há 
tempos: “Quando vocês ado-
tarem uma criança, lembrem-
-se que ela terá sempre uma 
razão por trás de cada reação”. 
Compreendemos que na ado-
ção precisaríamos ir além, 
entendendo a criança em seus 
traumas, medos e difi culdades 
vindas de suas lembranças. 
Só assim poderíamos ajudá-la 
a vencer, experimentando a 
cada dia o milagre do amor, 
com paciência e perseverança. 

Encontramos, pouco tempo 
depois da adoção, uma outra 
assistente social e amiga que 

nos tranquilizou, informando-
-nos que o tempo de adaptação 
é de no mínimo dois anos e que 
seria preciso muita paciência 
da nossa parte neste tempo ini-
cial, especialmente por serem 
crianças um pouco maiores. 
Nesse período, eles testaram-
-nos até terem a segurança de 
que realmente os amávamos, 
sem limites. Nesse tempo, 
lembrei muito de como minha 
mãe sempre me amou, mesmo 
quando não mereci. Pude com-
preender melhor o que é um 
amor puro, amor de verdade, 
um amor sem medidas.

Relato a seguir alguns epi-
sódios, especialmente com 
nossa fi lha, que chegou já na 
adolescência. Certo dia, ela 
saiu brava, revoltada pela 
garagem de nossa casa, como 
um “ouriço”, que se eu tocasse, 
certamente me feriria. Então, 
fui até ela, olhei fi rmemente 
nos olhos dela, segurei em 
seus braços e disse: “Você é 
minha fi lha e eu nunca vou 
deixar de te amar. Nunca vou 
te abandonar e nem desistir de 
você. Aconteça o que aconte-
cer, sempre vou estar ao seu 
lado.” Naquele momento ela 
se desarmou totalmente e se 
tranquilizou.

Em outra situação, quando 
eu a orientava a estudar, ela 
me disse com todas as letras 
que nunca estudou para uma 
prova e que nunca estudaria. 
E isolou-se em seu quarto, a 
portas fechadas, fi rme em sua 
decisão. Então, pedi forças 
e sabedoria a Deus (o que 
sempre fi z especialmente na 
educação dos fi lhos), respirei 
fundo e fui até ela, que estava 
deitada em sua cama. Coloquei 
calmamente sua cabeça em 
meu colo e comecei a acariciar 
seus cabelos. 

Nesse dia, tive uma longa 
conversa com ela, de muita 
compreensão, paciência, amor 
e carinho. Percebi que era tudo 
o que ela precisava naquele 
momento. Em seu primeiro 
boletim na nova escola, meta-
de das notas foram acima da 
média e metade abaixo. Ela 
tremia e chorava. Foi então 
que a chamei em um canto, na 
escola, e lhe disse que estava 
de parabéns, não deveria cho-
rar, já que, mesmo em meio a 
tantas coisas novas que estava 
vivendo naquele ano, ainda 
tinha conseguido a média em 
várias matérias. 

Percebi que seus olhos bri-
lhavam ao me ouvir dizer que 
poderia contar comigo. Senti 
ali suas forças se recobrarem, 
acreditando que iria conseguir 
vencer. Hoje, alguns anos se 
passaram e  vemos grandes 
vitórias em suas notas, seu 
empenho, maturidade e busca 
de disciplina nos estudos.São 
inúmeras as situações vividas e 
superadas com amor, paciência 
e fé neste tempo de acolhimen-
to  e adaptação. Superações 
vivenciadas não somente com 
nossa fi lha adolescente, mas 
também com nosso fi lho, que 
hoje está com onze anos e 
precisa muito do nosso amor.

Como pais adotivos, pode-
mos afi rmar o que experimen-
tamos em nosso dia a dia: o 
amor, quando é puro, paciente 
e verdadeiro, transforma as 
realidades mais difíceis e cura 
as feridas mais profundas, 
trazendo sementes de vida, 
gerando um novo amanhã.

(*) - É missionária da Comunidade 
Canção Nova.

Juliana Xavier (*)
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O Ministério da Saúde 
local informou à OMS 
que duas de um total 

de cinco amostras recolhidas 
de pacientes apresentaram re-
sultado positivo para a doença. 
Este é o nono surto de ebola 
identifi cado no Congo desde 
a descoberta do vírus no país, 
em 1976. Nas últimas cinco 
semanas, 21 casos suspeitos 
de febre hemorrágica viral 
foram reportados, incluindo 
17 mortes.

“A OMS está trabalhando 
junto ao governo da República 
Democrática do Congo para 
ampliar rapidamente as ações 
e mobilizar parceiros utilizando 
um modelo de resposta bem-
-sucedida em meio a um surto 
de ebola similar registrado em 
2017”, informou a entidade. A 
primeira equipe multidiscipli-
nar, composta por especialistas 
da própria OMS e dos Médicos 
sem Fronteiras, entre outros, 
viajou para Bikoro visando re-
forçar a coordenação de ações 

A doença do vírus ebola é considerada grave e, muitas vezes, 

fatal, com taxa de letalidade em torno de 50%.

Obter a posse de uma pro-
priedade por meio da usucapião 
fi cou mais fácil. O plenário do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) referendou, por unani-
midade, a possibilidade de se 
fazer o processo diretamente 
nos cartórios. Com a mudança, 
haverá uma grande redução 
no prazo de tramitação dos 
processos, que chegavam a três 
anos nos casos mais simples. 
A usucapião é o direito à pro-
priedade de um bem após uso 
contínuo e prolongado.

Ele pode ser utilizado tanto 
para bens móveis quanto bem 
imóveis, exceto bens públicos. 
Existem diversos tipos de 
usucapião, entre eles os Bens 
Imóveis Extraordinária (Có-
digo Civil (CC) artigo 1.238), 
Bens Imóveis Ordinária (CC, 
artigo 1.242), Especial rural 
– (Constituição Federal, ar-
tigo 191 e CC, artigo 1.239), 
Especial Urbana (Constitui-
ção Federal, artigo 183 / CC, 
artigo 1.240), Bens móveis 
Ordinária (CC, artigo 1.260) 
e Bens Móveis Extraordinária 
(CC, artigo 1.261).

Em dezembro do ano pas-

A usucapião é o direito à propriedade de um bem após uso 

contínuo e prolongado.

A Rússia celebrou ontem (9) 
o aniversário de 73 anos da vi-
tória da extinta União Soviética 
sobre a Alemanha nazista na 
Segunda Guerra Mundial.    As 
celebrações do dia se concen-
traram na Praça Vermelha, em 
Moscou, onde o presidente da 
Rússia, Vladimir Putin, presidiu 
um desfi le militar, que contou 
com mais de 13 mil soldados, 75 
aviões e 84 blindados, segundo 
dados do Ministério da Defesa.

“Nosso povo lutou até a mor-
te. Nenhum país sofreu uma 
invasão assim. Nosso dever é 
preservar a memória da cora-
gem dos soldados que lutaram 
contra o nazismo”, disse Putin 
antes de abrir o desfi le. “Estão 
tentando apagar o feito do povo 
soviético, que salvou o mundo 
da escravidão e extermínio, e 
distorcer a história. Nós não 
permitiremos”, acrescentou.

O chefe de Estado russo esta-
va acompanhado pelo primeiro-

O desfi le militar contou com mais de 13 mil soldados, 75 aviões e 

84 blindados.

Estudo aponta que 
Michelangelo era 
canhoto

O artista italiano Michelangelo 
(1475-1564), um dos ícones do 
Renascimento, era canhoto, 
segundo um estudo publicado 
ontem (9) na revista “Clinical 
Anatomy”. De acordo com a 
pesquisa conduzida pelo italiano 
Davide Lazzeri, Michelangelo 
era naturalmente canhoto, mas 
sempre tentava usar a mão direi-
ta, exceto em trabalhos de força, 
como esculpir, por exemplo.

Lazzeri afi rmou que com-
parou os traços nas obras de 
Michelangelo com  esboço de 
um retrato da amiga do artista, 
Vittoria Colonna, feito em 1525 
e pintado com a mão direita. 
Recentemente foi descoberto 
que ele sofria de artrite em 
suas mãos. “Outro elemento 
sugestivo é que Michelangelo 
esculpiu e pintou um crucifi xo 
para a abadia de Santo Spirito, 
ela é pintada da direita para a 
esquerda, provavelmente por-
que naquela época ele era ainda 
mais habilidoso com a mão 
esquerda na pintura”. Devido 
ao preconceito que os canhotos 
sofriam na época, Michelangelo 
escondia suas habilidades com 
a mão esquerda, principalmente 
por conta do contato do artista 
com o clero (ANSA).

R
ep

ro
du

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o/

C
N

J

Se
rg

ei
 K

ar
pu

kh
in

/R
eu

te
rs

República Democrática do Congo 
declara novo surto de ebola

O governo da República Democrática do Congo declarou um novo surto de ebola em Bikoro, na província 
de Equateur, ao noroeste do país

de contato direto com sangue, 
secreções, órgãos e outros fl ui-
dos corporais de animais infec-
tados. A transmissão, acontece 
de pessoa para pessoa. Entre 
humanos, a infecção também 
se dá pelo contato direto com 
sangue e outros fl uidos corpo-
rais como fezes, urina, saliva e 
sêmen de pessoas infectadas.

Durante um surto, as pessoas 
com maior risco de infecção 
são profi ssionais de saúde que 
atendem pacientes sem que 
as medidas de proteção sejam 
adotadas, membros da família 
ou outras pessoas que têm 
contato próximo com pessoas 
infectadas. O início súbito de 
febre, fraqueza intensa, dores 
musculares, dor de cabeça e 
dor de garganta caracteriza 
sinais e sintomas típicos do 
ebola. Em seguida, aparecem 
vômitos, diarreia, disfunção 
hepática, erupção cutânea, 
insufi ciência renal e, em alguns 
casos, hemorragia tanto interna 
como externa (ABr).

e as investigações de casos.
“As unidades de saúde em 

Bikoro têm uma funcionalidade 
bastante limitada e dependem 
de organizações internacionais 
para fornecer suprimentos que 
frequentemente acabam”, des-
tacou a OMS, ao liberar US$ 1 
bilhão do Fundo de Contingen-
ciamento para Emergências na 

tentativa de dar apoio às ações 
de resposta ao surto pelos pró-
ximos três meses.

A doença do vírus ebola, 
conhecida também como febre 
hemorrágica ebola, é considera-
da grave e, muitas vezes, fatal, 
com taxa de letalidade em torno 
de 50%. O vírus é introduzido 
na população humana por meio 

Pleno virtual do CNJ confi rma que 
cartório pode homologar usucapião

sado, a Corregedoria do CNJ 
publicou o provimento 65 es-
tabelecendo as diretrizes para 
o procedimento da usucapião 
extrajudicial nos serviços no-
tariais e de registro de imóveis. 
No texto, que passou por con-
sulta pública desde 2016 fi ca 
esclarecido que é facultada aos 
interessados a opção pela via 
judicial ou pela extrajudicial; 
podendo ser solicitada, a qual-
quer momento, a suspensão do 
procedimento pelo prazo de 
trinta dias ou a desistência da 

via judicial para promoção da 
via extrajudicial.

Caso opte pela extrajudicial, 
o cidadão deve ir a um cartório 
de Notas e obter a Ata Notorial 
descrevendo a situação do bem. 
Com esse documento, ele deve ir 
a um cartório de registro de imó-
veis para obter um parecer. Caso 
o cartório de imóveis confi rme  
que todos os requisitos foram 
preenchidos, ele já elabora o 
termo de posse por usucapião 
e faz a averbação no registro do 
imóvel (Ag.CNJ de Notícias).

Rússia celebra 73 anos da vitória 
sobre o nazismo

-ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu, e o presidente da 
Sérvia, Aleksander Vucic.

A data festiva é comemorada 
por russos em todo o mundo. Na 
base militar de Hmeimim, na Síria, 

também ocorreram celebrações 
entre os soldados russos. De acor-
do com o Ministério do Trabalho, 
cerca de 1,6 milhões de veteranos 
da Segunda Guerra Mundial ainda 
vivem no país (ANSA).

Gratuidade no Enem 
para estudante de 
escola pública

Os estudantes da última série 
do ensino médio de escolas da 
rede pública terão gratuidade 
automática ao se inscreverem 
no Enem deste ano, mesmo os 
que não tiverem solicitado a 
isenção de pagamento da taxa 
de inscrição. O MEC e o Inep 
decidiram assegurar a gratuida-
de para esses candidatos, por 
causa da mudança de formato 
do pedido de isenção, que co-
meçou a ser adotada neste ano.

Para esses participantes, 
não será gerada uma Guia de 
Recolhimento da União. A 
guia será paga apenas pelos 
candidatos que tiveram a so-
licitação de isenção da taxa 
reprovada pelo Inep e pelos que 
não tinham direito à isenção e 
estão acessando o sistema pela 
primeira vez.

Até o ano passado, o pedido 
de isenção da taxa de inscrição 
no Enem era feito junto com a 
inscrição, mas a partir deste ano 
quem tem direito à gratuidade 
teve que fazer a solicitação no 
mês passado. Todos os interes-
sados em fazer o exame devem 
se inscrever, mesmo os que já 
conseguiram a isenção (ABr).



Qual o verdadeiro
papel do

advogado criminalista?

Quando assistimos 

séries, fi lmes e 

programas policiais 

sobre casos criminais 

e vemos a atuação de 

um advogado, não 

raro surge a pergunta: 

‘Na vida real, qual o 

verdadeiro papel do 

advogado criminalista?’.

Alguns responderão, de 
pronto, que o advogado 
criminalista defende 

bandidos e criminosos. Os que 
pensam desta maneira estão 
muito equivocados, porque, na 
realidade, não é este o papel 
de um advogado criminalista, 
que jamais deve ser confundido 
com seu cliente.

Na verdade, qualquer pessoa 
está sujeita a ser acusada de 
ter cometido um crime e todos 
merecem defesa, independen-
temente do crime que lhes 
possa ser atribuído. A defesa 
consiste em garantir um julga-
mento justo a quem quer que 
seja, mesmo que o indivíduo 
possa ser culpado. Só haverá 
um julgamento justo quando o 
inocente for absolvido e o cul-
pado for condenado a uma pena 
justa, no limite de sua culpa.

Esta atuação do advogado 
criminalista jamais deve ser 
recriminada pela sociedade, 
que normalmente não censura 
o médico que trata do crimino-
so, o professor que ensina o 
encarcerado, e nem o padeiro 
que vende o pão ao assassino. O 
preconceito e a desinformação 
fazem com que alguns vejam o 
advogado criminalista, que é o 
responsável pela defesa técni-
ca, como cúmplice do acusado.

O advogado que atua na 
área penal, talvez mais do que 
aqueles que atuam nos demais 
ramos do Direito, é um idealis-
ta, que busca a Justiça e a paz 
social. Sua função é assegurar 
a seu cliente um julgamento 
com a fi el observância dos 
princípios constitucionais e da 
lei, preservando ao máximo a 

vida, a liberdade, a integridade 
física e a dignidade do acusado. 
Para isto, o advogado crimina-
lista deve lutar para que seu 
cliente, culpado ou inocente, 
tenha direito à ampla defesa 
e ao contraditório. Não há 
Justiça sem defesa realizada 
por advogado!

Outra dúvida que surge é se o 
advogado criminalista só pode 
defender, ou se também pode 
acusar. Surpreende muitos 
quando o advogado crimina-
lista, ao invés de defender, 
passa a acusar o réu. Isto é 
possível e legal (artigos 268 
a 273 do Código de Processo 
Penal), quando se atua como 
assistente de acusação.

Nas ações penais públicas, 
ou seja, naqueles processos 
penais de iniciativa do Mi-
nistério Público, o advogado 
criminalista poderá atuar 
como assistente de acusação, 
representando os interesses da 
vítima, ou, no caso de morte 
ou ausência da vítima, de seu 
cônjuge, companheiro, pais, 
fi lhos ou irmãos.

O fato de o advogado crimi-
nalista estar atuando na acu-
sação, não afasta a obrigação 
profi ssional do advogado de 
buscar sempre um julgamen-
to justo para o acusado, sem 
deixar de observar as garantias 
constitucionais e sem deixar 
de lado seu amor pela defesa 
e pelo Direito Penal.

Por fi m, há que se ter em mente 
que, da mesma forma que o padre 
ama o pecador, mas abomina o 
pecado, o advogado criminalista 
abomina o crime, mas ama o ser 
humano, mesmo aquele acusado 
da prática de um crime, pois 
todos merecem defesa. Deste 
modo, o advogado criminalista 
dará o melhor de si para garantir 
que a Justiça se realize.

 
(*) - Mestre e doutoranda em Direito 
Penal pela Uni. de Salamanca; pós 

em Direito Penal Econômico pela Uni. 
de Coimbra; e em Ciências Criminais 

e Dogmática Penal Alemã pela Uni. 
Georg-August-Universität Göttin-

gen. É membro da Comunidade de 
Juristas de Língua Portuguesa e da 
Associação Brasileira das Mulheres 

de Carreiras Jurídicas.

Adriana Filizzola D’Urso (*)
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A - Assinatura de Livros
Com 100 mil famílias leitoras, mais de 1,5 milhão de livros enviados e 
presente em 5,1 mil cidades, a Leiturinha, maior clube de livros do Brasil, 
pode dizer que alcançou um patamar desejado por inúmeras empresas do 
setor. A empresa se uniu em 2016 à plataforma PlayKids, uma das líderes 
globais em conteúdo educativo para crianças, nascendo dessa parceria 
um terceiro produto: PlayKids Explorer, clube de assinatura de atividades 
educativas, que teve seu produto internacionalizado para os EUA. Com 
a junção de expertises, a plataforma se tornou uma das principais refe-
rências quando se fala em conteúdo educativo voltado para famílias em 
todo o mundo. Para mais informações, acesse: (www.leiturinha.com.br).

B - Processo de Trainee
O Instituto Aquila, consultoria de gestão que reúne mais de 400 profi s-
sionais e atua em 16 países, está selecionando 40 jovens de alto potencial 
para o programa Primeiro Voo 2018. Os candidatos às vagas de trainee 
participarão de aprendizados em estatística, contabilidade, comunicação e 
informática, além de cursos da Escola Aquila de Gestão. Eles terão ainda a 
oportunidade de serem avaliados em campo, atuando em projetos reais e 
vivenciando o cotidiano da consultoria. Dessa forma, poderão demonstrar 
competências que vão além da análise curricular. As inscrições devem ser 
feitas até o próximo dia 24, no site (http://primeirovoo.institutoaquila.com).

C - Pequenas e Médias 
A Universidade de Negócios da Boa Vista SCPC oferece um modelo de 
treinamento consultivo personalizado, no qual cada participante pode 
receber uma análise individual do momento atual da sua empresa. A 
intenção é ajudar a mapear os pontos que precisam ser melhorados 
dentro da empresa e a ampliar os ganhos com uma análise de crédito e 
risco mais correta e assertiva. A entidade foi criada para contribuir com o 
desenvolvimento e a efi ciência das empresas, fomentando o crescimento 
dos negócios de forma equilibrada e sustentável. Profi ssionais de pequenas 
e médias empresas interessados em conhecer melhor a Universidade de 
Negócios, bem como em como se inscrever nas próximas turmas podem 
enviar um e-mail para (universidade.negocios@boavistascpc.com.br). 

D - Futuro Inteligente
No próximo dia 24 (quinta-feira), das 8h30 às 18h30, no Hotel Pullmman 

(Rua Olímpiadas, 205), acontece o Integrity Forum 2018. O tema desta 
edição é ‘Governança: Prepare-se para um futuro inteligente, muito além da 
inovação’. Gil Giardelli, Web ativista, difusor de conceitos e atividades ligados 
à sociedade em rede, colaboração humana, economia criativa e inovação, 
abrirá o evento com o tema ‘Futuro Inteligente Além da Inovação’. A palestra 
abordará os conceitos e a aplicabilidade da inovação radical, do estudo de 
tendências e do futuro inteligente. São novas palavras e sentidos, tempo 
de mudanças complexas, aceleradas, dinâmicas, explosivas, radicais, com 
uma nova realidade virtual, e a uma nova economia: disruptiva. Inscrições e 
mais informações em: (http://conteudo.premierit.com.br/integrity-forum).

E - Profi ssional 4.0
A Tata Consultancy Services, empresa líder em soluções de negócios, con-
sultoria e serviços de TI, acaba de lançar o curso de graduação de Design 
de Mídias Digitais, em parceria com o Centro Paula Souza, as Faculdades de 
Tecnologia (Fatecs) e a Escolas Técnicas estaduais (Etecs). O curso terá 
duração de três anos e a primeira turma iniciará em agosto, na Fatec Barueri. 
Os especialistas da Tata, em parceria com os educadores da Fatec, realizaram 
a estruturação da grade curricular do curso e acompanharão a evolução dos 
estudantes. As inscrições para o processo seletivo estão abertas e vão até 
o dia 8 de junho. Interessados podem se inscrever por meio do endereço: 
(www.vestibularfatec.com.br). As provas serão realizadas no dia 1º de julho.

F - Olimpíada Científi ca
A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR 2018), um dos maiores even-
tos do País na área de Robótica, está com as inscrições abertas. A OBR 
é uma olimpíada científi ca dividida em duas modalidades: prática e 
teórica. É totalmente gratuita e podem participar alunos matriculados 
em escolas dos ensinos Fundamental, Médio e Técnico. A coordenação 
nacional desta edição é da UFSCar. Na modalidade teórica, os alunos não 
precisam ter conhecimento específi co de robótica e, na primeira fase, 
prevista para 8 de junho, as provas são realizadas diretamente na escola 
de cada estudante inscrito. Já a segunda fase da modalidade teórica 
acontece no dia 24 de agosto, nas sedes regionais da OBR. Os melhores 
recebem medalhas de ouro, prata e bronze e de mérito, de acordo com 
o desempenho no nível nacional. Saiba mais em: (www.obr.org.br).

G - Segurança da Informação
Nos dias 25 e 26 de julho, no Sheraton Santiago Hotel and Convention 

Center, em Santiago, Chile, acontece o (ISC)² Security Congress Latin 
America 2018. O evento reúne os principais profi ssionais de Segurança da 
Informação (SI) e Cibersegurança para debater temas como Segurança em 
Nuvem, Cibercrime, Dispositivos Móveis e Gestão de Segurança, Internet das 
Coisas (IoT), Ameaças, entre outros. Serão mais de 40 sessões educacionais 
apresentadas por especialistas internacionais e líderes de pensamento. O 
objetivo do encontro é o de colaborar com o desenvolvimento dos profi ssionais 
de cibersegurança, proporcionando conhecimento, ferramentas, orientações 
e habilidades que permitam proteger suas organizações. Inscrições e mais 
informações: (http://www.isc2latamcongress.com/inscricoes/).

H - Facilidade aos Motoristas
Antenadas com as inovações tecnológicas e em parceria inédita, Ipiranga e 
Chevrolet se uniram para inovar e oferecer uma experiência diferenciada 
aos seus clientes na hora deabastecer. Ao utilizar o OnStar, sistema de 
telemática da Chevrolet, o usuário tem a possibilidade de pedir orientação 
para se direcionar ao posto Ipiranga mais próximo e ainda obter desconto 
no combustível. Os motoristas conseguem acessar este benefício devido 
à parceria com o programa Km de Vantagens e o aplicativo Abastece 
Aí, da Ipiranga. Ao utilizar o app no posto, o motorista pode optar por 
um desconto exclusivo no combustível ou ter um acúmulo diferenciado 
de Km de Vantagens, que podem ser trocados por passagens aéreas, 
descontos em cinemas, shows, jogos de futebol, entre outros. 

I - Partido Novo
O fundador e pré-candidato do Partido Novo à Presidência da República, 
João Amoêdo, expõe seu plano de governo e dialoga com o empresa-
riado na próxima segunda-feira (14), das 10h às 12h, na Amcham-SP. 
Amoêdo é o terceiro convidado da série de debates “Seu País, Sua 
Decisão – Presidenciáveis 2018” da Amcham-Brasil. Engenheiro e 
administrador, Amoêdo fez carreira no setor privado como executivo 
do mercado fi nanceiro. Cada presidenciável receberá as propostas de 
competitividade da Amcham para um Brasil + Competitivo e que levem à 
melhoria do ambiente de negócios no país. A ordem dos encontros segue 
a disponibilidade de agenda dos pré-candidatos (www.amcham.com.br).

J - Estágio DuPont 
Já estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio DuPont 2018. 
A companhia busca estudantes de nível técnico e superior (a partir do 
segundo ano ou quarto semestre do curso) para São Paulo, Rio Grande 
do Sul, Goiás, Paraná e Distrito Federal. Os candidatos interessados em 
participar do processo seletivo podem se inscrever até o dia 7 de junho no 
site (www.ciadeestagios.com.br/dupont). O programa objetiva atrair novos 
talentos e contribuir ainda mais para o desenvolvimento dos estudantes. 
Para isso, os estagiários receberão treinamentos técnicos e comportamen-
tais ao longo de todo o Programa. Eles também terão a oportunidade de 
desenvolver um projeto de melhoria para a companhia, que poderá estar 
conectado, ou não, com o Trabalho de Conclusão de Curso.

A - Assinatura de Livros
Com 100 mil famílias leitoras, mais de 1,5 milhão de livros enviados e 

(Rua Olímpiadas, 205), acontece o Integrity Forum 2018. O tema desta 
edição é ‘Governança: Prepare-se para um futuro inteligente, muito além da 
inovação’ GilGiardelli Webativista difusordeconceitoseatividadesligados

Ele é calculado em vários 
países, em parceria com 
instituto alemão Ifo, com 

base em informações prestadas 
por especialistas em economia. 
O indicador varia de -100 pontos 
a 100.

O desempenho negativo foi 
puxado tanto pelo Indicador da 
Situação Atual, que mede a opi-
nião dos especialistas em relação 
ao momento presente, quanto 
pelo Indicador de Expectativas, 
que apura a opinião em relação 
ao futuro. O Indicador caiu de 
-53,6 pontos em janeiro para 
-56,5 pontos em abril. O Indi-
cador de Expectativas, apesar 
de se manter positivo, recuou 
de 85,2 pontos para 47,8 pontos.

Dos 11 países latino-america-
nos pesquisados, o Brasil fi cou 

Dos 11 países latino-americanos pesquisados, o Brasil fi cou em 

sétimo lugar.

Flor e ingresso 
de teatro são os 
presentes com
menos impostos

Presentear as mães com livro, 
fl or ou ingresso de teatro ou cinema 
pode pesar menos no bolso. Isso 
porque esses produtos têm as me-
nores cargas tributárias embutidas 
nos preços, quando comparados 
com perfume, relógio e cosmético, 
por exemplo, de acordo com levan-
tamento da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP). Dos R$50 
pagos por um livro, R$7,76 equi-
valem a impostos. É o presente 
com menor tributação (15,52%) 
do ranking de mais de 30 itens, 
seundo o Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação (IBPT). 

Quem for levar a mãe ao teatro 
ou cinema irá desembolsar 20,85% 
de impostos sobre o preço do in-
gresso. Para as mães que gostam 
de assistir a um fi lme ou seriado 
em casa, o conversor digital tem 
24,2% de carga tributária. Presen-
tes tradicionais têm as cargas mais 
elevadas do levantamento: perfu-
me (69,13%), relógio (56,14%), 
cosmético (55,27%), maquiagem 
(51,41%), joia (50,44%), calça-
do (36,17%), roupa (34,67%), 
óculos de sol (44,18%), bijuteria 
(43,36%), carteira (41,52%) e 
bolsa (39,95%). Para as mães que 
preferem ganhar algo para o lar, 
geladeira (46,21%), jogo de panelas 
(45,77) jogo de pratos (44,76%) e 
batedeira (44,37%) também estão 
entre as tributações mais altas do 
estudo. 

“A diferença de taxação entre os 
produtos ocorre em razão da atri-
buição de impostos. Por exemplo, 
sobre o preço fi nal do perfume há 
incidência de ICMS (25%) e IPI 
(30%). Por outro lado, sobre o 
livro e a fl or não incidem esses 
encargos”, explica o presidcente 
da ACSP, Alencar Burti (AI/ACSP).

O abate de bovinos cresceu 
1,4% no primeiro trimestre 
deste ano, na comparação com 
o mesmo período de 2017, 
atingindo 7,50 cabeças. No 
primeiro trimestre de 2018, fo-
ram abatidas 10,53 milhões de 
cabeças de suínos, represen-
tando uma queda de 4,7% em 
relação ao trimestre anterior e 
um aumento de 0,5% na com-
paração com o mesmo período 
de 2017. No primeiro trimestre 
foram abatidas 10,53 cabeças 
de frangos, uma queda de 2% 
na comparação com o mesmo 
período de 1017.  Os primei-
ros resultados das pesquisas 
trimestrais foram divulgadas 
ontem (9) pelo IBGE. 

Já a aquisição de leite, no 
primeiro trimestre, chegou 
a 6,1 bilhões de litros, o me-
lhor resultado para o período 
desde 2016, representando 
uma alta de 4,1% em relação 
ao primeiro trimestre do ano 
passado. Com relação ao tri-
mestre anterior, a redução foi 
de 6,9%. Os dados indicam que 
de janeiro a março, a produção 
de peças de couro cresceu 
1,4% frente ao 1º tri do ano 
passado, mas recuou 3,3% em 
relação ao trimestre imediata-
mente anterior. A produção de 
ovos subiu 5,2% comparada a 
primeiro trimestre de 2017, 
totalizando 831,31 milhões 
de dúzias, e recuou 2,6% em 
relação ao trimestre anterior. 
Segundo o IBGE, o volume é 

A aquisição de leite teve o melhor resultado para o período 

desde 2016.
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Indicador de Clima Econômico 
do Brasil volta a cair

O Indicador de Clima Econômico no Brasil, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu de 4,3 
pontos em janeiro para -11,4 pontos em abril

Argentina (10,7), Peru (2,5) e 
Colômbia (-0,6). O Brasil fi cou 
à frente da Venezuela (-88,2 
pontos), Bolívia (-22,7), México 
(-21,9) e Equador (-16,3). A 
média da América Latina fi cou 
em -5,2 pontos.

Em relação aos outros Brics 
(grupo de países reunindo 
Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul), o Brasil fi cou 
melhor apenas que a Rússia 
(-25,9 pontos) e se situou 
abaixo da Índia (45,1), China 
(4,5) e África do Sul (21,5). 
Outras grandes economias pes-
quisadas tiveram os seguintes 
desempenhos: União Europeia 
(25,2 pontos), Estados Unidos 
(23,9), Japão (13,2), Alemanha 
(48,6), França (25,7) e Reino 
Unido (-6,7) (ABr).

em sétimo lugar, atrás do Chile 
(que teve o melhor desempe-

nho, com 49,2 pontos), Para-
guai (49,1), Uruguai (16,6), 

Abate de bovinos cresceu 
1,4% no primeiro trimestre

recorde para um 1º trimestre 
desde 1987.

No primeiro trimestre deste 
ano foram abatidas 7,50 mi-
lhões de cabeças de bovinos 
sob algum tipo de serviço de 
inspeção sanitária. O número 
foi 6,9% menor que o registrado 
no trimestre imediatamente 
anterior e 1,4% maior que a do 
primeiro trimestre de 2017. A 
produção de 1,83 milhões de 
toneladas de carcaças bovinas 
no primeiro trimestre deste 
ano recuou 10,0% em relação 
ao quarto trimestre de 2017 e 
subiu 1,8% em relação ao pri-
meiro trimestre do ano passado.

No primeiro trimestre de 
2018, foram abatidas 10,53 
milhões de cabeças de suínos, 
representando queda de 4,7% 
em relação ao trimestre ime-
diatamente anterior e aumento 
de 0,5% na comparação com o 

mesmo período de 2017. O 
peso acumulado das carcaças 
alcançou 938,96 mil toneladas, 
no 1º trimestre de 2018, repre-
sentando queda de 4,7% em 
relação ao trimestre imedia-
tamente anterior e aumento 
de 4,3% em relação ao mesmo 
período de 2017.

No primeiro trimestre de 
2018 foram abatidos 1,47 
bilhão frangos. O resultado 
signifi ca aumento de 2,6% 
em relação ao trimestre ime-
diatamente anterior e queda 
de 2,0% na comparação com 
o mesmo período de 2017. O 
peso acumulado das carcaças 
foi de 3,47 milhões de tonela-
das no primeiro trimestre de 
2018, um aumento de 3,5% em 
relação ao trimestre anterior 
e de 1,7% na comparação 
com o  mesmo período do ano 
passado (ABr).
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As palavras e as coisas: 
acessibilidade e inclusão
É muito importante 

insistir na demarcação 

das diferenças 

conceituais e políticas 

que dizem respeito às 

palavras acessibilidade 

e inclusão

A ampliação do acesso diz 
respeito às situações 
concretas nas quais e 

por meio das quais se inten-
sifi ca a democratização dos 
processos de entrada e de 
participação no amplo e diver-
sifi cado espectro dos direitos.

Ser abrangido por um di-
reito diz respeito às lutas por 
reconhecimento e ao combate 
a privilégios que justamente 
são privilégios porque retêm 
em alguns o que diz respeito 
a todos.

A inclusão é parte seguinte 
do processo. Diz respeito aos 
esforços para transformar 
práticas, lógicas operacionais, 
modos de fazer e estruturas 
administrativas para garantir 
àquele que teve acesso o 
necessário para permanecer; 
mais ainda, para permanecer 
sem correr o risco de tornar-
-se aquilo que Pierre Bourdieu 
denominou de “excluído no 
interior”, que é a condição 
de quem “está dentro, mas 
permanece fora”.

A recente ampliação no 
acesso ao ensino superior 
tornou-se um dos capítulos 
mais brilhantes na história da 
democratização da educação 
brasileira. O Enem, nesse 
processo, se consolidou como 
dispositivo democratizante, 
transcendendo a condição 
de exame. Porém, a amplia-
ção do acesso rapidamente 
demonstrou que estávamos 
(na verdade, estamos) pouco 
ou nada preparados para as 
ações inclusivas, à medida 
que permanecer tornou-se 
obstáculo intransponível para 
muitos jovens.

Convivíamos com as som-
bras do abandono de posições 
intensamente sonhadas em 
decorrência da impossibili-
dade de permanecer. Mas, na 
dinâmica das evasões, outro 
dado sombrio se mostrou. Não 
foram poucas as situações nas 
quais transpareceram as assi-
metrias de nossa sociedade na 
disseminação da ideia de que 
o acesso conduzia o pobre às 
situações diante das quais não 
tinha como responder, como 
se “não estivesse à altura” do 
direito conquistado.

Quando manifestações des-
se perfil se mostravam, os 
défi cits inclusivos eram esca-
moteados. Ou seja, não fi cava 
imediatamente claro que a 
não permanência decorria de 
uma falha estrutural do ensino 
superior que estava obrigado 
(sim, obrigado!) a garantir que 
a acessibilidade fosse com-
pletada com as demandas da 
inclusão, não admitindo, assim, 
que na primeira já estivesse im-

plícita a segunda. Devolvia-se 
ao estudante pobre a respon-
sabilidade pelo fracasso, mas 
a brutalidade dessa situação 
podia tornar-se ainda mais 
sombria. E se tornou. 

O Ministério da Educação 
informou que para o Enem 
2018 o número de isentos, ou 
seja, o número de inscritos 
dispensados da obrigação de 
recolher a taxa de inscrição, 
declinou quase 30% em relação 
ao ano anterior. O Brasil voltou 
ao mapa da fome. O país está 
cada vez mais pobre ao mesmo 
tempo em que produz cada vez 
mais ricos. Se a situação que 
temos revela que o descuido 
com a inclusão tem efeitos 
perversos, o atual cenário pode 
estar evidenciando também 
que até o acesso está sofrendo 
um “efeito bloqueio”.

Se parte da sociedade bra-
sileira nunca admitiu que o 
ensino superior fosse aberto 
às populações historicamente 
excluídas, combatendo incan-
savelmente a consolidação de 
recursos para que políticas 
de permanência (de inclusão, 
portanto) se consolidassem, 
atuando assim para que per-
manecer fosse impossível 
para muitos, possivelmente 
estamos testemunhando o 
aprofundamento dessas assi-
metrias sociais.

A divulgação de que tivemos 
30% a menos no número de 
isentos exige considerar que 
prazos insuficientes, divul-
gação precária e organização 
descuidada do processo in-
viabilizaram o acesso a esse 
direito.

Mas pode também represen-
tar que, para além do descaso 
que nos caracteriza, muitos 
jovens pobres, fi lhos de pais 
desempregados, estão se 
convencendo de que o acesso 
não lhes diz respeito e que as 
difi culdades de permanência 
sequer serão buscadas porque 
as difi culdades de acesso serão 
evitadas.

Lembremos que as pro-
pagandas governamentais 
a respeito do “novo” ensino 
médio que “está chegando”, 
inúmeras vezes indicou que o 
jovem “quer mesmo trabalhar”, 
“quer mesmo ter sintonia com 
o mercado de trabalho”. Para 
quem emite essa mensagem, 
o jovem que “quer mesmo 
trabalhar” não precisa daquilo 
que a seu ver é “naturalmente” 
herança de alguns.

Mais uma vez, a situação faz 
lembrar Darcy Ribeiro, que 
afi rmava que o Brasil conser-
vou um “pelourinho profundo”. 
Temos quase um milhão e 
meio de jovens que fi caram 
sem a isenção para fazer o 
Enem. Eles não desistiram do 
ensino superior porque estão 
trabalhando e com a vida já 
resolvida.

Eles pararam (ou foram 
parados) por quê?

(*) -É Diretor do Cursinho da Poli e 
presidente da Fundação PoliSaber.

Gilberto Alvarez (*)

O Senado aprovou projeto 
que permite progressão mais 
rápida da pena para gestantes 
presas e mães de crianças 
com defi ciência. Aprovado de 
maneira simbólica pelos sena-
dores, o texto precisa agora ser 
apreciado pela Câmara para se 
tornar lei. A proposta autoriza 
também a prisão domiciliar para 
as mães de pessoas com defi ci-
ência ou grávidas que estiverem 
em prisão preventiva.

O projeto prevê que as ges-
tantes e mães condenadas só 
terão direito à pena menos 
rigorosa caso não tenham co-
metido crimes com violência, 
contra o próprio fi lho ou de 
grave ameaça, se tiverem cum-
prido um oitavo da pena, sejam 
rés primárias e não tenham 
pertencido a organização cri-
minosa. Pela proposta, se elas 
cometerem novo crime doloso, 
terão o benefício revogado. Em 
geral, a mudança de regime 
penal ocorre apenas quando as 
pessoas cumprem o equivalente 

A decisão de Donald Trump 
sobre retirar os Estados Uni-
dos do acordo nuclear com 
o Irã causou, internamente, 
reações das principais lideran-
ças dos partidos Republicano 
e Democrata, sobretudo no 
Congresso. A maioria repu-
blicana apontou erros que 
precisavam ser corrigidos, 
mas vários líderes viram de 
forma crítica a ruptura com 
países aliados. Os democratas 
criticaram, seguindo a linha 
do ex-presidente Barack 
Obama que chamou a posição 
assumida por Trump de um 
“grande erro”.

Os republicanos que elogia-
ram a decisão, destacaram que 
o acordo de 2015 não era sóli-
do, seguindo  argumentos de 
Trump sobre as falhas do pac-
to em impedir que o Irã apoie 
grupos terroristas no Oriente 
Médio. O líder da maioria no 
Senado, Mitch McConnell, 
afi rmou que o pacto “foi falho 
desde o início” e que espera 
trabalhar para melhorá-lo 
junto ao presidente Trump. “É 
um negócio falho e podemos 
fazer melhor. Claramente, há 
um próximo passo além disso 
e estamos ansiosos para ver, 
como faremos isso”.

O senador republicano, Bob 
Corker, do Tennessee, presi-
dente do Comitê de Relações 
Exteriores do Senado, disse 

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
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Vencida essa etapa, o texto 
ainda precisa ser votado 
pelos plenários da Câma-

ra e do Senado. 
“O consumidor fi nal pode 

esperar que nós demos ins-
trumentos para o governo e 
a sociedade para promover a 
modicidade tarifária. Haverá 
modicidade tarifária assim que 
o governo tenha esse texto 
aprovado no Senado e na Câ-
mara, porque ele terá os instru-
mentos necessários para isso. 
Eu tenho convicção de que, ao 
contrário do que se têm dito, 
nós teremos uma diminuição 
da tarifa”, ressaltou Lopes em 
resposta a críticas da oposição.

O argumento de que o texto 
abre caminho para a venda da 
Eletrobras também foi rejeitado 
por parlamentares governistas. 
“Essa MP não trata de priva-
tização de Eletrobras ou do 
setor elétrico. Trata de corrigir 

Deputado Júlio Lopes (PP-RJ), relator do projeto.
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O presidente do Senado, Euní-
cio Oliveira, comandou a Sessão 
Temática de Debates: “Paz no 
processo eleitoral”, realizada 
ontem (9) no Plenário.  Eunício 
alertou os presentes para o fato 
de que toda eleição é única e que 
o pleito de 2018 corre o risco de 
ser marcado por uma profunda 
polarização do eleitorado. “Não 
é uma ‘mera’ polarização, no 
sentido de rivalidade partidária. 
Até o momento, o risco é de uma 
cisão profunda, que chega, algu-
mas vezes, às raias da violência, 
e cujo caráter antidemocrático 
parecia ter-se perdido em nosso 
passado”, destacou.

De acordo com o presidente 
do Senado, já se registraram 
inúmeros casos de agressão e 
ameaças a políticos, magistrados 
e cidadãos e o que se deve ter em 
mente é que, qualquer agressão, 
seja física, de censura ou de 
impedimento do livre debate de 
ideias, ofende a democracia e a 
liberdade. “Volto a dizer: o que 
tem ocorrido no Brasil ultima-
mente não é desavença, não é 
mal-entendido; é uma brutal in-
tolerância, que, no médio e longo 

Presidente do Senado Federal, senador Eunício Oliveira.

Alerta para o 
perigo do uso 
excessivo de 
celulares

O senador Otto Alencar 
(PSD-BA) alertou ontem (9) 
para o perigo do uso excessivo 
dos celulares, especialmente 
para as crianças e adolescentes. 
O parlamentar, que é médico, 
lembrou que pesquisas reve-
lam que quase metade dos 
brasileiros verifi ca os celulares 
compulsivamente. Otto Alencar 
anunciou a apresentação de 
um projeto para que em cada 
celular seja colocada uma ad-
vertência: use com moderação. 

O senador baiano chamou a 
atenção para os problemas or-
topédicos que podem ser provo-
cados pelo uso exagerado desse 
equipamento: “O corpo vertebral 
está em formação no jovem. 
Ele ainda não tem a estrutura 
óssea defi nida, então ela pode 
ser deformada. Pela pressão, 
uma dessas vértebras pode ser 
deformada e deformando essa 
vértebra ou as vértebras da colu-
na cervical, você tem a chamada 
retifi cação da coluna cervical. E 
aí é uma lesão de dor para o resto 
da vida” (Ag.Senado).

Setor calçadista 
teme desemprego

Durante audiência pública pro-
movida pela Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS), representantes da 
indústria e de trabalhadores do 
setor calçadista se uniram contra 
a redução de 10% do imposto de 
importação sobre calçados esporti-
vos, feitos de tecidos, em discussão 
pelo governo federal. Se aprovado, 
o benefício fi scal solicitado pelos 
importadores valeria por um ano.

Representantes dos trabalha-
dores garantem que a redução 
provocará uma onda de desem-
prego. Para Rogério Jorge Aquino, 
secretário-geral da Confederação 
Nacional do Setor Têxtil, os maio-
res prejudicados serão as pessoas 
que buscam o primeiro emprego. 
No mesmo sentido, o presidente do 
Sindicato da Indústria de Calçados 
de Parobé–RS, Pedro Grendene 
Bartele, também teme que a redu-
ção provoque o corte de milhares 
de empregos.

Heitor Klein, presidente da Asso-
ciação Brasileira das Indústrias de 
Calçados, falou que o setor é res-
ponsável hoje por 285 mil empregos 
diretos e mais de dois milhões de 
indiretos. As exportações brasileiras 
chegam a R$ 3,5 bilhões e se desti-
nam a mais de 150 países. A senadora 
Ana Amélia (PP-RS) advertiu que o 
tema é delicado e reconheceu que 
os maiores prejudicados podem ser 
os trabalhadores, com a redução de 
emprego.

Por sua vez, Maria Carvalho, pre-
sidente da Associação pela Indústria 
e Comércio Esportivo, entidade que 
pediu a redução, explicou que os im-
portadores reivindicam a redução da 
alíquota para ganhar mais competiti-
vidade no mercado interno e assim 
alavancar as vendas, que caíram 28% 
desde 2014 (Ag.Senado).
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Comissão Mista aprova texto 
sobre privatização da Eletrobras
Em uma sessão tumultuada, a Comissão Mista Especial que analisa a MP que trata da reestruturação 
do setor elétrico, aprovou ontem (9), por 17 votos favoráveis e sete contrários, o relatório do deputado 
Júlio Lopes (PP-RJ)

-Sal, criado para fi nanciar saúde 
e educação. “Vamos perder 20% 
dos recursos do fundo social 
para isso”, alertou a senadora 
Fátima Bezerra (PT-RN). Sob 
a justifi cativa de não impactar 
o consumidor de gás o relator 
retirou do texto a contribuição 
ao fundo que viria de 1% da 
receita do preço de transporte 
dos gasodutos existentes.

Pela proposta aprovada, 
funcionários das distribuidoras 
que forem demitidos sem justa 
causa receberão até R$ 5.645 
por mês. O valor da indenização 
dependerá do salário do fun-
cionário, mas terá como limite 
o teto do INSS. O relator da 
matéria explicou que a indeni-
zação será paga com recursos 
do Orçamento da União e custa-
rá, no máximo, R$ 290 milhões. 
Entre os benefi ciados estão os 
servidores de distribuidoras 
que devem ser licitadas (ABr).

erros regulatórios que estavam 
causando sérios desequilíbrios 
econômicos e fi nanceiros ao 
setor”, rebateu o senador Edu-
ardo Braga (MDB-AM), que 
presidiu a Comissão Especial.

Outra crítica feita ao texto, diz 
respeito à criação do Dutogas, 
um fundo para fi nanciar a ex-
pansão de gasodutos. A ideia é 
que 20% da receita desse fundo 
venha do Fundo Social do Pré-

Republicanos e Democratas criticam 
Trump de deixar acordo com Irã

ter conversado com líderes 
europeus e que espera poder 
negociar condições melhores. 
“É decepcionante que a admi-
nistração não tenha conseguido 
chegar a um acordo com nossos 
aliados”, afi rmou, em tom críti-
co.  Mas o senador afi rmou que 
“acredita que a gestão Trump 
irá agir rapidamente para tra-
balhar em direção a um acordo 
melhor”.

Na Câmara, o presidente Paul 
Ryan, deputado republicano, 
evitou polemizar o tema, mas 
afi rmou esperar que o gover-
no dos EUA “trabalhe com os 
aliados para alcançar consenso 
em abordar uma série de com-
portamentos iranianos deses-
tabilizadores”. Ryan comentou 
que espera que o país consiga 
dialogar durante o período de 
implementação das sanções, 

entre 90 a 180 dias.
Entre os líderes democratas 

a reação foi mais crítica, até 
mesmo entre os políticos que, 
em 2015 foram contrários ao 
pacto, como o atual líder da 
minoria no Senado, Chuck 
Schumer. Horas depois do 
anúncio da decisão pela 
Casa Branca, ele afi rmou que 
Trump parece ter um slogan, 
mas nenhum plano. “Isto é 
um pouco como substituir e 
revogar - eles usaram estas 
palavras na campanha, mas 
não parecem ter um plano 
real aqui”. O senador Bob Me-
nendez, de Nova Jersey, falou 
que Trump “está arriscando a 
segurança nacional dos EUA, 
recusando parcerias fundacio-
nais com importantes aliados 
na Europa e jogando com a 
segurança de Israel” (ABr).

Eleições de 2018 serão marcadas 
pela ‘polarização do eleitorado’

prazos, pode comprometer nosso 
projeto de nação democrática”.

Eunício enumerou três ele-
mentos que contribuem para 
o cenário atual de polarização 
política. O primeiro, a revolução 
que se deu no debate públi-
co, com o advento das redes 
sociais que, com a facilidade 
do anonimato, possibilitou a 
pessoas inescrupulosas ganho 
fi nanceiro – ou político – por 
meio das chamadas fake news 
e a consequência disso foi o 

envenenamento da internet.
Os outros dois elementos que 

completam esse pano de fundo 
são a crise econômica, “que fe-
lizmente começamos a superar”; 
e a crise política desde a última 
eleição. “O resultado tem sido a 
radicalização, a violência verbal 
nas redes, com polêmicas desin-
formadas e virulentas, além de 
outros casos graves de ameaças 
e violência física, até mesmo 
assassinato”, lamentou Eunício 
(Ag. Senado).

Projeto acelera 
progressão de pena 

para mães e gestantes
a um sexto da sentença.

A senadora Simone Tebet 
(MDB-MS), autora da matéria, 
apresentou como argumentos 
favoráveis ao texto a falta de 
ressocialização e de acesso a 
sistema educacional a que são 
submetidos os presos brasi-
leiros e a probabilidade de os 
fi lhos das presidiárias estarem 
expostos ao crime, sem a pre-
sença dos pais em casa.

“Na realidade, esse projeto 
tem dois grandes objetivos: 
transformar em lei uma decisão 
do STF que disse, em um ha-
beas corpus coletivo, que toda 
mulher presa que seja gestante 
ou mãe de criança até 12 anos, 
ou mãe de uma pessoa com 
defi ciência, poderá responder 
o processo em regime menos 
gravoso, ou seja, domiciliar, se 
houver necessidade, com uma 
tornozeleira eletrônica”, afi r-
mou. Apesar do entendimento 
do STF, atualmente cabe a 
cada juiz decidir se libera as 
gestantes condenadas (ABr).



Depois de dois anos de 

recessão, a economia 

brasileira ainda 

apresenta dados 

contraditórios

A instabilidade política e as 
incertezas na economia 
continuarão a ser algu-

mas das referências mais signi-
ficativas para o país. Enquanto 
alguns setores se defrontam 
com quedas expressivas, outros 
já iniciaram a recuperação. 
Com base nesse cenário ainda 
confuso, entre os temas da 
agenda que voltam à discussão 
está a necessidades de pessoas 
capacitadas e preparadas para 
enfrentar essa nova realidade. 

O que dizem os especialistas 
é que precisaremos, em um 
futuro breve, de alguns milha-
res de “talentos” em todas as 
funções. A expressão talento 
não é por acaso. Precisa-se de 
gente para trabalhar, mas não 
de qualquer tipo. Precisa-se de 
talentos diferenciados. Quer 
dizer, pessoas que não necessi-
tem de treinamento e já entrem 
em campo para jogar (plug and 
play); pessoas que se adaptem 
rapidamente às necessidades 
da empresa; pessoas que de-
codifiquem as mudanças e se 
adiantem a elas; pessoas que 
protagonizem e empreendam 
o caminho futuro da empresa. 

Se for isso, de fato, trata-se 
de raros talentos. A busca, 
dessa forma, será intensa e 
estressante, pois a quantidade 
necessária parece não condizer 
com a quantidade disponível 
no mercado, daí a expressão 
“apagão de talentos”. Por ou-
tro lado, duas outras situações 
interessantes abrem-se para 
análise diante de um cenário 
tão inusitado. A primeira diz 
respeito àqueles que já estavam 
se acostumando a viver fora das 
empresas: os mais seniores que, 
diante da demissão voluntária 
ou involuntária, tornaram-se 
consultores organizacionais. 

A restrição de idade é olhada 
pelo lado positivo, além de 
internalizarem imediatamente 
suas qualificações e competên-
cias, podem treinar outros e 
formar sucessores. Essa é uma 
solução de curto prazo, porque 
o repertório desse profissional 
entra em utilização assim que 
ele inicia seu trabalho; de médio 
prazo, porque ele pode prover 
capacitação a outros e, de longo 
prazo, porque forma pessoas 
para o futuro. O rompimento 
de estereótipo de “mais velho” 
se mostra, nesse momento, de 
muita utilidade e inteligência, 
reflexo também da escassez do 
mercado.

No caso da segunda situação, 
dos recém-consultores, a análise 
é praticamente a mesma. Eles 
começam a voltar para as em-
presas e iniciar seu aporte de 

competências ao processo de 
trabalho. Muitos justificam esse 
retorno por causa da “proposta 
irrecusável” feita pela empresa, 
já que trabalhar e empreender 
sozinho é bem diferente do 
vínculo empregatício. Hoje, o 
trabalho como terceiro, como 
contratado por tempo deter-
minado, ou por projeto, são 
perfeitamente admissíveis, sem 
falar na flexibilidade das formas 
de remuneração desenvolvidas 
para sustentar esses tipos de 
contrato. Parece que tudo se 
encaixa muito bem.

Olhando agora para dentro 
da empresa, o que podemos 
ver nessa questão de necessi-
dade de talentos? A exigência 
atitudinal que recai sobre as 
pessoas foi e tem sido muito 
alta diante da insegurança desse 
período transitório. Exige-se 
rapidez no entendimento da 
complexidade para se obter 
vantagens competitivas e isso 
acaba se traduzindo em um 
dia a dia organizacional para 
poucos sobreviventes. Serão 
esses os verdadeiros talentos? 
Na verdade, e no fundo de toda 
essa discussão, estão sempre 
esses “heróis” que devem ser os 
agentes das tais transformações 
e mudanças. 

Paralelo à situação, nunca 
se falou tanto em sintomas do 
estresse no trabalho, crises com-
portamentais e assédio moral 
dentro das empresas. Coachs 
estão trabalhando como nunca 
no acolhimento dos dramas 
individuais. Os estudos de clima 
organizacional denunciam todas 
as dificuldades enfrentadas 
pela maioria na experiência do 
cotidiano. Os talentos internos, 
em algumas empresas, estão se 
apagando ou sendo apagados.

Apesar do momento, talvez 
seja a hora de um esforço de 
recuperação interna. Esses ta-
lentos, cuja contribuição é e foi 
inegável em qualquer cenário, 
precisam ser valorizados e trazi-
dos novamente à batalha, só que 
agora de uma forma diferente. 
Os ajustes nas condições de 
trabalho e de gestão que geram, 
em parte, essas consequências 
inadequadas de comportamento 
precisam ser enfrentadas. 

As queixas, para quem quer 
ouvi-las, estão por toda parte. 
Diagnósticos não faltam. Estu-
dos de clima, de engajamento e 
mesmo a comunicação informal 
são suficientes para prover 
informações significativas, que 
justifiquem uma intervenção 
saneadora nesta questão.

Está na hora de acender no-
vamente os talentos internos, 
eles merecem.

 
(*) - É Engenheiro Metalurgista pela 
Universidade Mackenzie, Mestre em 

Alumínio pela Escola Politécnica, 
Economista pela FGV, Master em 

Business Administration pela Los 
Angeles University, CEO da Thomas 

Case & Associados 
e Fit RH Consulting.

Apagão de talentos 
ou talentos apagados

Norberto Chadad (*)
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Hotel Majestic S/A
C.N.P.J - 43.121.946/0001-19

Convocação - Assembléia Geral Extraordinária
São convocados os Senhores Acionistas a se reunir em Assembléia Geral Extraordinária, 
que se realizará no dia 16 de junho de 2.018, às 10:30 horas, na sede social, na Praça Dr. 
Vicente Rizzo, 160, nesta cidade de Águas de Lindóia - SP, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: Autorizar a diretoria a efetuar a recompra de até 10% (dez por cento) das ações 
em circulação equivalentes a 10% (dez por cento) do capital social da empresa. Águas de 
Lindóia, 07 de Maio de 2.018. José Artur Bernardi - Diretor Presidente. (08, 09 e 10/05/2018)

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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PAGAMENTO DE BENEFÍCIO AO FUNCIONÁRIO
Empresa paga ajuda de custo e auxílio moradia para o funcionário, terá 
desconto de encargos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA QUE JÁ RECEBE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE 
E ESTÁ PRESTES A SE APOSENTAR, TERÁ O DIREITO DE RECEBER 
AMBOS OS BENEFÍCIOS?

Informamos que o segurado poderá receber conjuntamente a pensão 
por morte e a aposentadoria por não se tratar de benefícios que se 
excluem, conforme previsto no artigo 167 do Decreto 3048/99.Assim, 
o segurado terá direito aos dois benefícios normalmente.

DÚVIDAS DO CONTRATO INTERMITENTE
No Contrato de Trabalho Intermitente, podemos ter a fase de ex-
periência, na rescisão terá aviso prévio, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR
Quando a empresa está obrigada a contratar menor aprendiz ou pessoa por-
tadora de deficiência? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA NUNCA DESCONTOU O DSR DOS FUNCIONÁRIOS, ENTRE-
TANTO PRETENDEMOS PASSAR A DESCONTAR, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que caso a empresa esteja adotando a conduta do não-
-desconto do DSR quando tais empregados não cumpram a jornada 
semanal integral, não poderá vir a fazê-lo sob pena de arguição de 
nulidade dessa alteração por ofensa ao princípio da inalterabilidade 
das condições contratuais que impliquem, direta ou indiretamente, 
prejuízos ao empregado, conforme art.468 da CLT.

REGRAS ESTENDIDAS AOS ESTAGIÁRIOS
Empresa deve efetuar o ASO – Atestado de Saúde Ocupacional 
demissional do estagiário? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0065670-83.2017.8.26.0100 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) Manoel Ferreira dos Santos, Brasileiro, Solteiro, RG 18.910.935,
CPF 030.052.208-85, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, tendo sido deferida a sua Intimação por edital para
que efetue o pagamento do valor de R$ 21.999,12, que deverá ser devidamente atualizado até a data do
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários
Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 14 de março de 2018.                                                                  (10 e 11)

Citação Prazo 20 dias Proc. 0826783-95.1997.8.26.0100. O Dr. Fabio De Souza Pimenta, Juiz de
Direito da 32ªVC do Foro da Capital/SP, Faz Saber a Francisco Katsuyuki Ishigaki, CPF Nº
938.874.348-20, RG Nº 8640094, e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por
este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos de Procedimento Sumário que lhes move
Momentum Empreendimento Imobiliário Ltda. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não
sabido, foi determinado sua Intimação, por edital, da Penhora e Avaliação realizada sobre o imóvel
a segui descrito como sendo: Um lote de terreno nº 10, da Guadra ‘’25’’situado no município de Itaí,
da Comarca de Avaré, no loteamento denominado ‘’terras De Santa Cristina Gleba V, com área de
507,08m2. CRI de Avaré. Nada Mais. Passando a fluir independentemente de outra intimação,
sendo que na ausência dos quais prosseguirá o feito até o final. Ficando advertido de que Será
nomeado curador especial em caso de revelia Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.
São Paulo, 25 de Agosto de 2017.                                                                                                 (10 e 11)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000963-86.2016.8.26.0177 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da Vara Única, do Foro de Embu-Guaçu, Estado de SP, Dr(a). Willi Lucarelli, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Sonia Oliveira Da Silva, Brasileiro, RG 30.957.498-8, CPF 301.252.288-30,
Rua Hermes da Fonseca, 11, Cipo, CEP 06900-000, Embu-Guaçu - SP, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 13.839,46, referente ao contrato de prestação de serviços
educacionais firmado 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. Dado e passado nesta
cidade de Embu-Guaçu, aos 08 de março de 2018.                                                                     (10 e 11)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001656-04.2016.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª VC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da
Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Igor Ferreira Da Silva, Brasileiro, RG 270410880, CPF
295.178.828-23, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana,
alegando em síntese: que o requerido é devedor do valor de R$ 7.518,40 ( atualizado até Janeiro/2017),
referente as mensalidades em atraso dos meses de Fevereiro á junho de 2011, decorrentes do contrato
de prestação de serviços educacionais, relativos ao curso de Administração do ano de 2011.
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 20 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 SP, aos 18/12/2017.                                                (10 e 11)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1003200-18.2016.8.26.0299 O(A )  MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara, do Foro de Jandira, Estado de SP, Dr(a). João Guilherme Ponzoni Marcondes, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Tech e Carmo Transportes e Logística Ltda, CNPJ Nº 08.853.587/
0001-93 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por por CGMP - Centro de Gestão de
Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$22.250,74, Referente a fatura
de nº 196671016, com vencimento em 30/07/2015 e Fatura de nº 210984328, com vencimento em
30/11/2015, vencidas e não pagas. Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado,
fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta ficando
Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de Jandira, aos 23 de abril de 2018.                                                      (10 e 11)

Citação Prazo 20 dias. Proc. 1026112-46.2015.8.26.0007. A Drª. Sueli Juarez Alonso, Juíza de Direito
da 2º VC do Foro de Itaquera S/P. Faz Saber a Doralício Salles dos Santos RG Nº 5.655.238, CPF Nº
979.972.008-78, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no
valor de R$ 2.403,95. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 37, da Quadra AW,
do Loteamento Terras de Sta Cristina VII, atual denominação de Riviera de Sta Cristina XIII. Estando o
réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30
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. SP, 22/02/2018.                                                                 (10 e 11)

Agropecuária Jarinã S/A
CNPJ. Nº. 03.207.826/0001-14

Edital de Convocação -Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocam os Acionistas em 04/06/18, às 10h, na Rua Cubatão, 86, conjunto 1401, sala 01,SP, para deli-
berarem as seguintes Ordens do dia, em AGO: i) Aprovação do relatório anual da Diretoria, do Balanço
Patrimonial e das demais demonstrações financeiras encerrado em 31.12.17; ii) Fixação da verba global de
remuneração da Diretoria; e iii) deliberação da destinação do lucro líquido do exercício, se apurado; e
AGE: i) assuntos de interesse dos acionistas. SP,10/05/18. Ubirajara Rodolpho Amorim-Diretor Presidente.

COMPANHIA DOCAS 
DE SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 09.062.893/0001-74
Ata da Centésima Trigésima Oitava (138ª)

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
da Companhia Docas de São Sebastião.

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, na 
Avenida Doutor Altino Arantes, nº 410, Centro, no município de São Sebastião/SP, 
reuniram-se, extraordinariamente, por via telefônica, em conformidade com o 
parágrafo sétimo do artigo 13, do Estatuto Social da Sociedade, os Membros do 
Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião. Dando início 
à reunião, foi eleita a Senhora Zulaiê Cobra Ribeiro para presidir e conduzir os 
trabalhos, conforme previsão do regimento interno do Conselho de Administração. 
Foi apresentada, para deliberação do Colegiado, a carta de renúncia do Senhor 
Marcelo Faria Rodrigues para os cargos de Diretor Presidente da Companhia 
Docas de São Sebastião e de Conselheiro do Conselho de Administração. Sendo 
franqueada a palavra aos Conselheiros, estes expressaram seus agradecimentos 
pelos relevantes trabalhos realizados, deliberando pela destituição do Senhor 
Marcelo Faria Rodrigues, a partir da presente data. Em decorrência, e na obser-
vância do que disciplina o artigo 17 do Estatuto Social, na vacância do Diretor 
Presidente, este será substituído pelo Diretor responsável pela área de financeira. 
Assim, restou deliberado pelo Conselho que o Senhor Olívio Francisco Araújo, 
Diretor de Administração e Finanças da empresa, substituirá o Diretor Presidente, 
na vacância do cargo. Nada mais havendo, a Senhora Zulaiê Cobra Ribeiro 
encerrou a reunião, da qual eu, Lilian Stivalle Montemurro, Secretária da Reunião 
do Conselho de Administração, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos 
Conselheiros. São Paulo/SP, 20 de abril de 2018. Zulaiê Cobra Ribeiro. Roberto 
Yoshikazu Yamazaki. Luiz Felipe da Costa Santana

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003677-
24.2015.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) REJIANE RAMOS SALES SANTOS, CPF 417.247.728-30,que lhe foi proposta uma 
Ação de Procedimento Comum, por parte de Sheila Verônica Vercosa Carneiro, objetivando a 
condenação ao pagamento de R$ 4.800,00 (Jun/2015) oriundos da colisão no veículo VW Saveiro 
2013/21014, vermelha, placa FIA-9810, pertencente à Autora, ocorrida em 11/02/2015, e ainda, a 
condenação ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações 
legais. Encontrando-se em lugar ignorado, 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, a requerida 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 13 de abril de 2018. 

4ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0043978-
89.2012.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Jurandir de Abreu Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANTONIO 
CARLOS DA SILVA RANIEIRI, CPF 277.144.418-60, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, 
lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$20.224,74 (atualizado até 
28/02/2018), oriundos das mensalidades não pagas do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, 
que o tornará isento das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de 
pleno direito o título executivo judicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de março de 2018. 

9ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0141426-50.2007. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodrigo Galvão Medina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CHRISTINA VERONICA STEIN, 
CPF. 033.980.948-56, que CHEQUE ATIVO FOMENTO COMERCIAL LTDA, ajuizou-lhe uma ação 
de Execução, para o recebimento de R$ 8.716,71 (Abril/2007), oriundos dos cheques nº 000600, no 
valor de R$ 5.000,00 e nº 000611 no valor de R$ 3.220,00, sacados contra o Banco Bradesco S/A e 
devolvidos. Encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para 
que em 03 dias, pague o débito atualizado (R$ 22.737,13 em 22/07/2016) ou em 15 dias, embargue, 
ou reconheça o crédito da exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas 
mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora 
de tantos quantos bens bastem para garantia da execução. Decorrido o prazo sem resposta da 
executada, será nomeado Curador Especial para defesa de seus interesses. Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Golf Village Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 05.730.704/0001-33

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)
Balanços Patrimoniais 2017 2016

Ativo/Circulante 246 285
Caixa e equivalentes de caixa 38 42
Caixa restrito 11 15
Impostos e contribuições a compensar 197 197
Despesas a apropriar – 31
Não circulante 318.113 317.906
Contas a receber 271.494 271.494
Imóveis a comercializar 46.619 45.682
Partes relacionadas – 730
Total do ativo 318.359 318.191

Balanços Patrimoniais 2017 2016
Passivo/Circulante 32.240 9.470
Fornecedores 145 294
Debêntures 4.801 6.630
Impostos e contribuições a recolher 2.955 2.546
Parcelamento de impostos 2.348 –
Partes relacionadas 21.913 –
Outros passivos 78 –
Não circulante 11.494 16.295
Debêntures – 4.801
Adiantamento de clientes 11.494 11.494
Patrimônio líquido 274.625 292.426
Capital social 35.572 35.572
Adiantamento para futuro aumento de capital – 11.834
Reserva de capital 26.802 26.802
Reservas de lucros 212.251 218.218
Total do passivo e patrimônio líquido 318.359 318.191

Demonstrações do Resultado 2017 2016
Despesas operacionais: Comerciais (84) (2)
Gerais e administrativas (2.179) (1.740)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (2.263) (1.742)
Resultado financeiro (3.704) (2.324)
Receitas financeiras – –
Despesas financeiras (3.704) (2.324)
Prejuízo líquido do exercício (5.967) (4.066)
Prejuízo por ação (em R$) (0,21) (0,15)

Demonstrações do Resultado Abrangente 2017 2016

Prejuízo líquido do exercício (5.967) (4.066)

Total do resultado abrangente do exercício (5.967) (4.066)
Demonstrações das Mutações  

do Patrimônio Líquido
Adiantamento Reservas de capital Reservas de lucros Total do

Capital 
social

para futuro 
aumento de capital

Ágio na subscrição 
de ações Legal

Retenção 
de lucros

Lucros 
acumulados

patrimônio 
líquido

Saldos em 1º de janeiro de 2016 35.572 5.612 26.802 7.114 215.170 – 290.270
Adiantamento para futuro aumento de capital – 6.222 – – – – 6.222
Prejuízo do exercício – – – – – (4.066) (4.066)
Absorção do prejuízo do exercício – – – – (4.066) 4.066 –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 35.572 11.834 26.802 7.114 211.104 – 292.426
Reclassificação adiantamento para futuro
 aumento de capital – (11.834) – – – – (11.834)
Prejuízo do exercício – – – – – (5.967) (5.967)
Absorção do prejuízo do exercício – – – – (5.967) 5.967 –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 35.572 – 26.802 7.114 205.137 – 274.625

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2017 2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (5.967) (4.066)
Ajustes para reconciliar o caixa líquido proveniente
 das atividades operacionais:
 Juros sobre debêntures 1.229 2.323
 Juros e atualização monetária sobre mútuos 2.121 –
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Imóveis a comercializar (937) 262
 Caixa restrito (bloqueio judicial) 4 510
 Despesas a apropriar 31 –
Aumento (redução) nos passivos operacionais: Fornecedores (149) 41
 Impostos e contribuições a recolher 409 118
 Parcelamento de impostos 2.348 –
 Outros passivos 79 –
 Juros pagos (1.229) (2.353)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (2.061) (3.165)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Pagamento principal de debêntures (6.630) (3.200)
 Adiantamento para futuro aumento de capital – 6.222
 Transações com partes relacionadas 8.687 –
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 2.057 3.022
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (4) (143)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício 42 185
 No fim do exercício 38 42
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (4) (143)

A Diretoria Contador
Carlos Alexandre Capistrano Ribeiro - CRC 1SP228.680/O-7

As Demonstrações financeiras completas, as notas explicativas e o parecer do auditor independente estão à disposição na sede da empresa.

Engevix Engenharia e Projetos S/A
CNPJ/MF 00.103.582/0001-31 - NIRE: 35.3.00190505

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 02 de Maio de 2018
Data, hora e local. 02 de maio de 2018, às 10hs, em sua sede social na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial 
Tamboré, Barueri/SP. Presença. Totalidade dos acionistas. Convocação. Dispensada a publicação de editais, conforme 
o disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, por estarem presentes acionistas representando 
a totalidade do capital social da Companhia. Mesa. Yoshiaki Fujimori - Presidente e Cesar Tadeu Savino - Secretário. 
Tomando a palavra o senhor presidente informou aos presentes que estava em discussão as seguintes. Deliberações. 
Ordinariamente: (1) Demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Conforme 
Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras com Notas Explicativas, referentes 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, documentos esses que foram publicados no jornal “Diário Oficial 
do Estado de São Paulo-DOESP” páginas 60, 61, 62, 63 e 64; e no jornal “Empresas e Negócios” páginas 17 e 18, 
ambos em edição do dia 28 de abril de 2018. (2) Destinação ao resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2017. 
De acordo com proposta da administração, dar destinação ao resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2017, no valor de R$ 32.824.540,00 (trinta e dois milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e quinhentos e quarenta reais) 
em prejuízo, não apresentando resultado a ser distribuído, sendo portanto transferido em sua totalidade para Lucros e 
Prejuízos Acumulados, conforme Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras 
supracitadas; Extraordinariamente: (1) Remuneração dos Administradores. Proposta da Administração para fixação do 
valor da remuneração global dos administradores da Companhia, isto é, R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), cuja 
distribuição ocorrerá no vigente exercício social. Após debates, as matérias foram aprovadas por unanimidade de votos e 
sem quaisquer restrições. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente ofereceu a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim secretário, a quem incumbe levá-la a registro, antes, porém, 
nesta mesma data, transcrevê-la em livro próprio da Companhia: (a) Yoshiaki Fujimori - Presidente e Cesar Tadeu Savino - 
Secretário; (aa) p/ Fundo de Investimento em Participações Cevix (Edson Hydalgo Junior) e, p/Nova Engevix Participações 
S.A. (José Antunes Sobrinho e Yoshiaki Fujimori). A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia. Barueri/
SP, 02 de maio de 2018. Yoshiaki Fujimori - Presidente; Cesar Tadeu Savino - Secretário. Jucesp nº 221.131/18-8 em 
09/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

A meta é democratizar 
o acesso ao livro, 
promover a leitura, a 

escrita e a literatura, além 
de fortalecer as bibliotecas 
públicas do país.

Reconhecendo a leitura 
e a escrita como direitos, a 
proposta estabelece que a 
política deve ser implemen-
tada pelos ministérios da 
Cultura e da Educação, em 
cooperação com secretarias 
estaduais e municipais de 
educação, além da participa-
ção da sociedade civil e de 
instituições privadas.

A política será elaborada 
nos primeiros seis meses da 
vigência do mandato do Po-
der Executivo e executada 
por meio de planos decenais.

A proposta aprovada na 
Câmara também prevê o in- Meta da política é democratizar o acesso ao livro, além de promover a leitura, escrita e literatura.

W
ils

on
 D

ia
s/

A
B

r

CCJ da Câmara aprova política 
nacional de leitura e escrita

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou ontem (9), em caráter conclusivo, o projeto 
que cria a Política Nacional de Leitura e Escrita

centivo à atuação de media-
dores de leitura e à produção 
de estudos e estatísticas para 
avaliar o setor. Estabelece 
ainda que os acervos digitais 
e outros meios de acessibili-
dade sejam ampliados para 
inclusão de pessoas com 
deficiência aos programas 
de fomento à leitura.

Outro objetivo é desen-
volver a produção intelec-
tual e incentivar o mercado 
editorial, feiras de livros e 
eventos literários em bene-
fício da economia nacional. 
A regulamentação da polí-
tica será determinada pela 
União. Como a matéria já foi 
aprovada no Senado, segue 
agora para sanção presiden-
cial, caso não haja nenhum 
recurso para avaliação do 
plenário (ABr).
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Especial
Fabio Rodrigues/ABr

Jonas Valente/Agência Brasil

Há casos em que a simples presença próxima a dis-
positivos com câmeras e microfones pode signifi car 
a gravação de imagens e conversas. Os rastros das 

nossas atividades, assim como informações sobre nós (como 
identidade, CPF, data de nascimento, gênero, cor, endereço, 
nome de pai e mãe, entre outros), ao serem coletados e 
tratados, transformam-se em dados pessoais. Com a dis-
seminação de tecnologias digitais, informações variadas 
são transformadas em bits (0s e 1s), reunidas, cruzadas e 
analisadas em bancos de dados de capacidade crescente 
e com sistemas cada vez mais complexos, inclusive com 
alta capacidade de processamento naquilo que passou a 
ser chamado de inteligência artifi cial.

Riscos 
Com a disseminação da coleta massiva de informações das 

pessoas, os riscos de abusos e violação ao direito à privaci-
dade (garantido no Brasil pela Constituição Federal) vêm 
crescendo, provocando o debate sobre a necessidade de 
legislações específi cas. No Brasil, duas propostas tramitam 
no Congresso. Outros países já contam com suas normas. As 
violações e os abusos envolvem desde empresas privadas ao 
Poder Público, de equipamentos e grandes bancos de dados.

Em 2013, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fi rmou 
acordo para repassar dados de mais de 100 milhões de 
eleitores à empresa de crédito Serasa, medida que acabou 
suspensa após críticas. Em 2015, a Samsung admitiu que 
aparelhos chamados por ela de “TVs inteligentes” gravavam 
as conversas próximas. Em 2014, o ex-agente da Agência 
Nacional de Segurança dos Estados Unidos Edward Sno-
wden denunciou que o governo daquele país espionava 
autoridades e pessoas em diversos países, com auxílio de 
grandes empresas de tecnologia.

Manipulação eleitoral
Nos últimos meses, a discussão gira em torno dos riscos 

aos sistemas democráticos. Em março, reportagens de 
jornais no Reino Unido e nos Estados Unidos revelaram 
um vazamento de dados de 87 milhões de pessoas coleta-
dos no Facebook por meio de um aplicativo de perguntas, 
que foram posteriormente repassados a uma empresa de 
britância marketing digital, Cambridge Analytica. Munida 
dessas informações, ela teve papel decisivo na eleição de 
Donald Trump e na saída do Reino Unido da União Euro-
peia, conhecida como “Brexit”. A fi rma também operou em 
eleições de outros países, como Quênia, Austrália, México, 
além de estabelecer escritório no Brasil.

Ao reunir informações sobre o perfi l das pessoas, suas 
preferências, seus medos e suas visões de mundo, mar-
queteiros e responsáveis por campanhas conseguiam pro-
duzir e disseminar conteúdos quase personalizados. Em 

Proteção de dados ganha importância 
na política e economia no Brasil

Todos os dias, deixamos “rastros” em diversas atividades cotidianas. Quando damos “likes” ou compartilhamos 
algo em redes sociais, indicamos preferências sobre temas. Ao fazer um cadastro para acessar um site ou serviço 
na internet, fornecemos identifi cações importantes, como carteira de motorista e endereço. Ao dar o CPF após 
uma compra ou para adquirir descontos, fornecemos ao vendedor nossa identifi cação e informações sobre o que 
adquirimos e quanto gastamos. Ao usar a digital para entrar em um prédio, deixamos um registro biométrico 
fundamental sob responsabilidade de empresas e órgãos que, muitas vezes, são desconhecidos

reportagem da TV britânica Channel 4, um dos dirigentes 
da Cambridge Analytica relatou que a empresa explorava 
sentimentos dos eleitores, como o medo, para vincular os 
receios dos públicos-alvo a candidatos adversários, bus-
cando manipular as emoções em favor de seus clientes. 
Coincidência ou não, Donald Trump recebeu esse apoio e 
acabou sendo eleito presidente do país mais poderoso do 
mundo depois de sair de uma posição desacreditada.

O escândalo alertou auto-
ridades e usuários para os 
riscos da falta de proteção 
de dados pessoais. Gover-
nos dos Estados Unidos, do 
Reino Unido e, inclusive, do 
Brasil, abriram investigações 
sobre o caso. O presidente do 
Facebook, Mark Zuckerberg, 
e outros dirigentes da pla-
taforma foram sabatinados 
nos parlamentos dos EUA e 
do Reino Unido. Na ocasião, 
Zuckerberg admitiu que a 

empresa falha no cuidado com a privacidade de seus usuá-
rios e anunciou algumas medidas.

Mercadoria valiosa
Outro risco está no aumento da demanda pela coleta de da-

dos na economia. Essas informações vêm sendo consideradas 
um insumo fundamental para diversos setores, apelidados 
de “novo petróleo” por empresas, organismos internacionais 
e analistas. Os dados são a base de processos da “indústria 
4.0” ou “transformação digital”. Segundo o Fórum Econô-
mico Mundial, a transformação digital pode gerar até US$ 
10 trilhões anuais na próxima década (R$ 35,4 trilhões, ou 
5,3 vezes o Produto Interno Bruto brasileiro registrado em 
2017). A Europa projeta um crescimento da sua economia 
de dados de  285 para  739 bilhões entre 2015 e 2020.

Com isso, a coleta de dados tornou-se um negócio não 
apenas de empresas de tecnologia da informação, mas de 

uma gama variada de setores, provocando preocupações 
quanto a usos indevidos. Em 2011, a Disney foi multada 
em R$ 10 milhões por coletar e compartilhar informação 
de crianças, violando a Lei de Proteção Online da Infância 
dos Estados Unidos.

No Brasil, muitas farmácias passaram a oferecer descontos 
em troca de descontos. O Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (MPDFT) abriu investigação neste ano 
para apurar se as informações estavam sendo repassadas a 
planos de saúde. Redes de supermercado também passaram 
a oferecer descontos em troca de cadastros em programas 
de fi delização por meio de aplicativos. No ano passado, o 

Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) questionou o 
Grupo Pão de Açúcar sobre o tratamento das informações 
com vistas a averiguar se não haveria desrespeito ao Marco 
Civil da Internet.

Discriminação
Os dados das pessoas são usados também para defi nir 

perfi s de consumidores. Esta prática vêm ensejando ques-
tionamentos sobre a discriminação de pessoas por classe, 
cor e endereço no tocante à contratação de serviços. A 
organização ProPublica, dos Estados Unidos, denunciou em 
2016 que o mercado imobiliário aproveitava a segmentação 
do Facebook para excluir negros de anúncios de imóveis.

Em 2018, o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu 
investigação contra o site de venda de passagens e pacotes 
Decolar.com ao constatar discriminação nos preços oferta-
dos de acordo com a localização do usuário. O Instituto de 
Defesa do Consumidor (Idec) lançou campanha criticando 
a “nota de crédito”, um índice formulado a partir das infor-
mações de cada pessoa para defi nir, entre outras coisas, 
limite de cartão de crédito e condições de fi nanciamento. A 
entidade cobra transparência para que os cidadãos saibam 
os critérios utilizados e como estão sendo classifi cados.

Segurança
A falta de segurança na guarda das informações, uma das 

dimensões da proteção de dados, também ganhou visibi-
lidade. Em 2017, a agência de crédito Equifax teve dados 
de 143 milhões de clientes vazados. A fi rma está sendo 
acionada judicialmente em processo avaliado em US$ 70 
bilhões. Em 2016, um vazamento envolveu informações de 
57 milhões de usuários da plataforma de mobilidade Uber, 
sendo 196 mil brasileiros.
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Inteligência Artifi cial
ou Estratégica?

Estamos vivendo uma 

verdadeira febre (“hype” 

para os mais chics) de 

publicações, discussões 

e prognósticos sobre os 

efeitos da aplicação da 

Inteligência Artifi cial 

nos serviços Jurídicos e 

na profi ssão do Direito

Não estou alheio às evolu-
ções tecnológicas; não 
sou cético nem refratá-

rio a elas, muito ao contrário, 
sempre fui e serei amante e 
muito curioso com tudo que a 
tecnologia nos reserva para o 
futuro. Também não tenho a vi-
são “dark” sobre o futuro como 
alguns autores e cineastas pre-
gam, mas por outro lado, não 
vejo um “caminho de rosas”. A 
minha visão é mais pragmática 
e enxergo a tecnologia, no caso 
da profi ssão do Direito, como 
uma ferramenta de extrema 
utilidade, mas sempre uma 
ferramenta! 

Não vamos nos iludir. O 
efeito que a tecnologia e espe-
cifi camente a IA irá causar nos 
serviços será sem precedentes 
e não me atrevo a prever 
como será o futuro próximo. 
Porém, uma coisa é certa: 
essas mudanças exigirão uma 
adaptação enorme de todos os 
profi ssionais envolvidos nesse 
mercado!

Faço uma analogia com o 
que ocorreu com a profi ssão 
dos torneiros mecânicos na 
indústria. Nas décadas de 70 
e 80 essa profi ssão era a mais 
bem cotada e bem remunera-
da, pois apenas uns poucos 
bons sabiam manejar os tornos 
e conseguiam criar as peças 
contidas nos projetos precisa-
mente (com tolerâncias míni-
mas dimensionais) por conta 
de suas habilidades manuais 
para manejar aquela máquina 
complicada. Com o advento 
dos tornos computadoriza-
dos, a profi ssão de torneiro 
mecânico não foi extinta, mas 
todos aqueles profissionais 
tiveram que se adaptar e de-
senvolver outros atributos e 
hoje esses profi ssionais tem 
que ter habilidades para operar 
computadores e não “colocam 
mão na máquina” mais. 

Outro ponto a ser consi-
derado é que a Inteligência 
Artifi cial ainda engatinha no 
campo de sua utilização nos 
textos, palavras e linguagem 
oral e escrita. Lembremos que 
as tecnologias de busca de 
palavras (Google) deslanchou 
no fi nal dos anos 90 e aquelas 
envolvidas em tratamento de 
números (bancos de dados 
relacionais) datam do início 
dos anos 60, ou seja, um gap 
de 40 anos, pelo menos. Na 
atualidade a grande maioria 
dos sistemas mais recentes 
desenvolvidos utilizam uma 
serie de algoritmos matemáti-
cos / estatísticos, de cognição 
semântica, de “machine Lear-
ning” e tudo isso associado a 
um aumento exponencial na 
capacidade de processamento 
doa computadores atuais.

Tudo isso contribui de ma-
neira decisiva para o aumento 
da produtividade dos advo-
gados, permitindo que dimi-
nuam em mais de dez vezes 
os tempos necessários para a 
produção de documentos, mas 
não interferem na capacidade 
e nas escolhas das decisões 
gerenciais e estratégicas que 
devem ser tomadas por seus 
gestores.

Como tenho reiterado, o 
grande desafi o dos gestores 

jurídicos (sejam proprietários 
de escritórios ou diretores de 
departamentos jurídicos) é 
a mudança do mercado, que 
cada vez mais espera e exige 
empresas mais ágeis, com 
soluções inovadoras e menos 
custosas.

Nesse ponto é que entra a 
Inteligência Estratégica!

O conjunto de pensamentos 
de como enfrentar e vencer 
nesse mercado cada vez mais 
competitivo é o que na língua 
inglesa, sempre muito mais 
concisa, se defi ne o como o 
“mindset”.

Esse mindset deve ser mais 
abrangente que a simples 
busca do aumento de produ-
tividade (que também deve 
ser perseguida), mas deve 
também comtemplar:
 • A análise de todas as esta-

tísticas internas fi nancei-
ras, de dedicação dos pro-
fi ssionais (timesheets), de 
efi ciência nas cobranças, 
na acuidade orçamentaria, 
na qualidade na precifi ca-
ção de propostas, etc., ou 
seja, ser uma gestão “data 
centric”.

 • A análise dos mercados e 
dos players (concorren-
tes e consumidores) por 
meio de uso da chamada 
“big data”, identifi cando 
tendências, a competição 
e as mudanças de compor-
tamento.

 • A mudança da visão de 
toda a organização para 
enxergar os compradores 
de seus serviços como 
consumidores e não como 
clientes.

 • A mudança na postura de 
fornecedor de serviços 
para efetivo parceiro, en-
tendendo profundamente 
do negócio de seu cliente/
consumidor auxiliando-o 
juridicamente e partici-
pando ativamente nas suas 
decisões estratégicas.

 • A constante busca pela 
inovação nos seus ser-
viços tentando sempre 
surpreender os clientes e 
não simplesmente satis-
fazê-los. Contradizendo 
a matemática, criar uma 
condição onde o necessá-
rio NÃO é o sufi ciente.

 • A busca da efetiva solução 
para o negócio de seu 
cliente, agregando o máxi-
mo valor possível (mesmo 
que seja propor um acor-
do). Lembrando sempre 
que a melhor solução para 
o negócio do cliente pode 
não ser obrigatoriamente 
a melhor solução jurídica.

 • A mudança da própria auto 
visão: os escritórios de 
advocacia, a mudança para 
“empresa prestadora de 
serviços intelectuais jurí-
dicos” e os departamentos 
jurídicos a mudança para 
“parceiro estratégico legal 
do CFO”.

 • A gestão profi ssional de 
sua empresa, principal-
mente na avaliação correta 
de seus sócios e sua rela-
tivização racional.

A Inteligência Artifi cial veio 
para somar e não para substi-
tuir. A melhor empresa será 
aquela que utilizar a Inteligên-
cia Artifi cial para maximizar a 
sua Inteligência Estratégica!

(*) É consultor, autor do livro 
“Governança Estratégica para 

escritórios de Advocacia”,  sócio da 
GRACIOTTI Assessoria Empresarial, 
membro da ILTA– International Legal 

Technology Association e da ALA – 
Association of Legal Administrators. 

Há mais de 28 anos implanta e 
gerencia escritórios de advocacia - 

www.graciotti.com.br.

José Paulo Graciotti (*)

News@TI
Superdrone

@Na esteira do sucesso da Agrishow 2018, a Eleva atraiu 
grande interesse e contabilizou centenas de contatos, de 

diversas regiões do país e até do exterior, a fim de firmar parcerias 
e negócios dentro do mercado agrícola. O protótipo da startup 
que desenvolve, fabrica e passa a comercializar soluções para o 
mercado aeronáutico, em especial VANTs – veículos aéreos não 
tripulados –, é o superdrone Eleva Spray 150, que pesa 150kg e 
tem capacidade de estocar até 80l de insumo por operação de 
pulverização de lavouras, com desempenho para aplicação de, 
ao menos, 20 hectares por hora, durante as 24h do dia (http://
eleva.aero/).

Ano após ano a internet apresenta mais 
potencial para alavancar os diversos setores 
da economia mundial. No varejo eletrônico, 
segundo dados da Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (ABComm), a estimativa é 
de um crescimento de 15% em 2018, atingindo 
R$ 69 bilhões de faturamento em seus mais 
de 220 milhões de pedidos distribuídos entre 
as lojas virtuais e marketplaces. Esse cenário 
favorável e de números voluptuosos, em que 
não existe mais o tabu de realizar uma compra 
on-line, faz com que os empreendedores vejam 
esse mercado com bons olhos. Com isso, é 
natural que existam mais sellers presentes em 
um ambiente que fornece toda a comodidade 
para os consumidores que querem adquirir 
qualquer produto em poucos cliques e de onde 
estiverem.

Para auxiliar os novos vendedores, os grandes 
portais do varejo eletrônico brasileiro fazem 
uso do conceito de marketplace, ou seja, abrem 
espaços em suas lojas virtuais para que outros 
vendedores realizem a venda de seus produtos. 
Assim, o público se sente seguro por estar 
comprando em um site de uma grande rede. 
Por consequência, a empresa ganha em acessos 
e novos clientes para sua base de dados, e os 
players conseguem alcançar mais pessoas, fa-
zendo seu negócio crescer. Apenas no segundo 
trimestre de 2017 foi registrado um aumento 
de 32,1% no número de lojistas oferecendo 

seus produtos por meio de marketplaces, se-
gundo o estudo Panorama dos Marketplaces 
no Brasil, da Precifi ca em parceria com a AB-
Comm. Essa alta indica que o modelo é visto 
como promissor entre os vendedores e já não 
é mais uma tendência, mas sim realidade para 
os varejistas que buscam uma oportunidade de 
divulgar seus produtos com uma redução no 
investimento em mídia.

Ao ganhar robustez, é possível encontrar 
atualmente marketplaces segmentados, que 
reúnem diversos produtos para um determi-
nado nicho de mercado, dando ao consumidor 
maior poder de escolha, já que ele pode realizar 
todos os comparativos – inclusive de preços 
– dentro de uma só plataforma. Assim como 
em 2017, quando os marketplaces ganharam 
novos sellers e os já antigos aumentaram sua 
atuação para outros shopping centers virtuais, 
a tendência é que para 2018 essa prática ganhe 
ainda mais força e espaço dentro das lojas de 
variados tamanhos e segmentos. Isso vai colocar 
o consumidor ao centro de toda a operação, 
já que ele não mais precisa demandar de seu 
tempo para realizar as comparações as quais 
julgar necessárias entre as lojas e produtos.

(Fonte: Carlos Alves Diretor de Marketplace da Asso-
ciação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) e 
Head de E-Commerce na Riachuelo, Carlos Alves é um 

dos precursores dos shoppings virtuais no país, sendo 
o primeiro lojista a integrar em uma mesma plataforma 

todos grandes players nacionais).

Marketplace: Entenda por que você deve 
fi car de olho nesse modelo de negócios

Nos próximos dois anos, 
pesquisas preveem um 
crescimento exponen-

cial da chamada Internet das 
Coisas (IoT, na sigla em inglês): 
cerca de 50 bilhões de equipa-
mentos e aparelhos conectarão 
boa parte das empresas e 
pessoas a seus carros, lares, 
comunidades, informações 
de saúde e trabalho, o que vai 
tornar disponível uma enorme 
quantidade de dados. Quais 
os riscos e as oportunidades 
potenciais que surgirão com 
esse fenômeno, de acordo com 
IEEE, maior organização mundial técnico-profi ssional dedicada 
a avanços tecnológicos para benefício da humanidade?

Artur Ziviani, membro sênior da IEEE e pesquisador do Labo-
ratório Nacional de Computação Científi ca, aponta três grandes 
desafi os imediatos relacionados à segurança e a potenciais 
vulnerabilidades de equipamentos da IoT. "Nesse contexto, 
encontrar o equilíbrio entre nível adequado de segurança e 
custo desses dispositivos, a fi m de manter sua implementação 
acessível e viável em larga escala, é um desafi o-chave", afi rma 
Ziviani. "Considerando a potencial implantação em grande escala 
de muitos dispositivos de IoT, torná-los sufi cientemente seguros 
é um desafi o para evitar seu uso malicioso, bem como proteger 
informações geradas por esses dispositivos". Nesse sentido, 
acrescenta o membro do IEEE, a preservação da privacidade 
também é um desafi o para os dispositivos de IoT.

Raul Colcher, também membro sênior da  IEEE e CEO da 
consultoria Questera, considera que o mais crítico desafi o para 
a IoT se relaciona a aspectos de segurança e privacidade. "Com 
a crescente conscientização e maturidade de grandes redes 
de dispositivos para processos de automação cada vez mais 
críticos e sofi sticados, torna-se crucial projetar uma proteção 
robusta contra possíveis ataques de hackers, terroristas e até 
mesmo da guerra cibernética por forças militares estrangeiras", 
alerta Colcher.

Um segundo desafi o derivaria do grande volume de normas 
necessárias, algumas delas relativamente complexas, refl etidas 
nos programas de trabalho das organizações de normas nacio-
nais e internacionais, consórcios e grupos de interesse. "Nem 
todos esses padrões estarão prontos no próximo ano, causando 
incerteza, diminuição da escala de mercado para fornecedores 
de dispositivos e software e perdas inevitáveis de investimentos 
por parte dos usuários fi nais", observa Colcher.

"Uma terceira área desafi adora tem a ver com a necessidade 
de integração e colaboração. Com o surgimento de grandes 
aplicativos interorganizacionais de IoT, sistemas e redes terão 
de cooperar e ser integrados a outros processos internos e 
externos de organizações de usuários, o que exige modelos de 
referência, arquiteturas maduras, plataformas padrão, APIs, 
etc.", acrescenta membro do IEEE.

Inovações na IoT

Nem só alertas e cenários incertos envolvem o futuro da IoT, 
mas também possíveis inovações que terão impacto na vida 

Internet das Coisas traz riscos 
e oportunidades de expansão

Embora haja ameaças de segurança que devem ser enfrentadas, a Iot também abre grandes 
possibilidades de inovação e negócios, segundo a maior organização mundial técnico-profi ssional 
dedicada a avanços tecnológicos para benefício da humanidade

de todos nós. Para Ziviani, "inovações na análise de big data, 
incluindo pesquisa de dados e aprendizado de máquina, devem 
aprimorar os recursos para  processamento e  integração de 
dados de fontes heterogêneas da IoT. Estes também devem 
incluir pessoas que atuam como sensores participativos por 
meio de seu papel em redes sociais on-line, por exemplo". Nesse 
sentido, Ziviani destaca a tendência de atrair as pessoas à IoT, 
considerando o comportamento humano no desenvolvimento 
de serviços mais centrados no usuário, adaptados a usuários 
individualizados. "Naturalmente, o desafi o aqui é fornecer 
serviços individualizados que os usuários considerem úteis e 
benéfi cos, preservando a privacidade de cada um. Essa inte-
gração de dados de muitas fontes heterogêneas e análises em 
tempo real em escala são fundamentais para cenários previstos 
de IoT, como cidades inteligentes".

Já na opinião de Colcher, embora um grande número de 
inovações vá impactar o desenvolvimento e o uso da IoT, "se 
estreitarmos nosso foco nos avanços realmente necessários para 
fazê-la funcionar de maneira adequada e permitir a difusão da 
tecnologia, o destaque principal são as plataformas de teleco-
municações e, em especial, as funcionalidades 5G adequadas 
para apropriações na rede da IoT", afi rma o engenheiro.

Uma segunda área de inovação importante é a de energia: 
"Devemos esperar coisas como dispositivos de ponta de IoT 
mais efi cientes, melhores maneiras de fornecer energia para 
dispositivos relacionados à IoT e novas tecnologias relacio-
nadas à computação para aumentar a efi ciência de energia 
de wearables e outros dispositivos de IoT com computação 
intensa", prevê Colcher.  

Uma terceira área de impacto será a de ciência de dados 
(data science) e Inteligência Artifi cial, acrescenta o engenheiro, 
"para as quais os sistemas de IoT certamente serão uma fonte 
importante de dados, exigindo sistemas mais complexos de 
ferramentas e algoritmos, sobretudo em contextos de segu-
rança e análise preditiva".

 
Benefícios à economia

E quais seriam os setores da economia que mais se bene-
fi ciarão com a avanço da IoT? Para Artur Ziviani, a área de 
Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC, na sigla em 
inglês) será benefi ciada tanto como fornecedora de equi-
pamentos de IoT quanto como desenvolvedora de soluções 
integradas para análise de dados em larga escala. Embora a 
IoT vá exercer grande impacto em muitas áreas, como saúde, 
automação, mobilidade e segurança, entre outras, seu avanço 
em diferentes setores depende de muitos aspectos econômi-
cos, políticos e sociais de cada país, ressalva o engenheiro do 
IEEE. "No Brasil, considerando o potencial de investimentos 
em soluções inovadoras, o agronegócio será impactado com 
diretamente pelos equipamentos de IoT e análise de dados 
para otmizar cada área de produção", prevê Ziviani.

Raul Colcher também aponta a TIC como área  a ser bene-
fi ciada. "Em particular, é provável que a evolução de redes 
de Internet e telecomunicações se relacione diretamente à 
evolução da tecnologia da IoT", acrescenta Colcher. No caso 
de usuários dessa tecnologia, previsões destacam saúde, au-
tomação industrial, mobilidade urbana e cidades inteligentes 
como os setores que mais se utilizarão da IoT para avançar 
suas atividades. Também ratifi cando as previsões de Ziviani, 
Raul Colcher ressalva que esses avanços dependem de con-
dições econômicas, tecnológicas, regulatórias e até culturais 
de cada país, o que implicará em diferentes cenários e ritmos. 
E igualmente prevê que, no Brasil, o setor de agronegócio 
desempenhará um importante papel nos rumos do mercado.

Tecnologia de 
Marca D’Água

Para enfrentar os desafi os da 
pirataria, a Irdeto, líder mundial 
em segurança para plataformas 
digitais, lança conjunto de novos 
recursos de em sua solução de 
marca d'água com formato es-
calável. A marca d'água Irdeto 
TraceMark ™ agora fornece 
aos proprietários de conteúdo 
suporte para JPEG 2000 (J2K) 
nos formatos de troca do IMF 
para ajudar a evitar o roubo de 
conteúdo Premium de 4K e HDR.

Com o Irdeto TraceMark 
compatível com  J2K em IMF, 
os proprietários de conteúdo 
podem manter uma versão 
master do conteúdo e enviar 
versões com marca d’água 
individuais do conteúdo on-
-the-fl y, sem atrasos para os 
distribuidores. Como resultado, 
os proprietários de conteúdo 
não precisam mais transco-
dificar cópias individuais, 
reduzindo o uso do espaço de 
armazenamento e o tempo de 
preparação antes de distribuir 
o conteúdo. TraceMark também 
é a primeira solução a integrar 
totalmente a marca d'água do 
distribuidor com a tecnologia de 
transferência FASP® da Aspera 
(www.irdeto.com).
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Esta quinta é o vigésimo quinto dia da lunação.  A Lua em conjunção com Netuno reforça o contato 
com as nossas emoções e a compaixão durante a manhã. A Lua em bom aspecto com Júpiter aumenta a 
confiança e expande o contato com o espirito. Durante a tarde a Lua faz um aspecto negativo com Vênus 
que pode gerar dificuldade nos relacionamentos com as mulheres e problemas domésticos. Mas  no final 
da tarde no será possível encontrar a leveza e renovar as energias.  A Lua faz aspectos positivos com o 
Sol e Plutão que trazem clareza, renovação e vitalidade.
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Há possibilidade de surgirem 
decisões importantes resolvendo 
situações que estejam em espera. O 
dia destaca a versatilidade do saber 
trazendo dinamismo vitalidade e 
facilidade em se expor. Mudanças 
podem ser feitas na forma de viver, 
sendo o fi nal do dia excelente para 
diálogos. 84/684 – Cinza.

A Lua em conjunção com Netuno 
reforça o contato com as nossas 
emoções e a compaixão durante a 
manhã. Confl itos em negócios será 
um obstáculo no momento. Saia da 
rotina e irá melhorar o seu astral, 
através de viagens e contatos sociais. 
71/771 – Azul.

Será necessário evitar decisões de 
última hora antes que o Sol esteja em 
seu signo e chegue o seu aniversário. 
A insensibilidade amplia a tensão 
que já existe e provoca descontrole 
nervoso. Está terminando o período 
mais delicado do ano, depois do 
aniversário, mas saiba esperar até 
lá. 53/853 – Branco.

Use a capacidade de observação 
e evite um aumento exagerado de 
brigas e discussões nos relaciona-
mentos. Durante a tarde a Lua faz 
um aspecto negativo com Vênus que 
pode gerar difi culdade nos relaciona-
mentos com as mulheres e problemas 
domésticos. 84/684 – Azul.

À tarde, a atenção pode estar voltada 
para os interesses financeiros e 
para fazer aquilo que agrade aos 
sentidos. O momento é da ação 
e o do movimento aumentando a 
capacidade de observação. Através 
dos relacionamentos e amizades 
receberá algum benefício inesperado. 
90/490 – Vermelho.

Com o apoio que receber poderá 
encontrar ótimas soluções na vida 
material. Mantenha contato com as 
pessoas tanto socialmente como na 
intimidade e terá grande satisfação 
pessoal. Haverá valorização do 
bem-viver nesta quinta e a bondade 
fi cará em alta nas relações pessoais. 
41/741 – Verde.

Irá rever velhos amigos e fazer algo há 
muito tempo programado. Cuidado 
com um aumento exagerado na su-
perfi cialidade nos relacionamentos. 
O dia é de alegria e descontração no 
seu ambiente, com chance de receber 
algum dinheiro atrasado ou devido 
de forma inesperada. 03/803 – Cinza.

A Lua em bom aspecto com Júpiter 
aumenta a confi ança e expande o 
contato com o espirito. A incapa-
cidade para manter sentimentos 
estáveis e a insensibilidade amplia 
a tensão. Mas no fi nal da tarde será 
possível encontrar a leveza e renovar 
as energias 17/117 – Violeta.

O cuidado deve ser maior no trabalho 
e no seu lar neste resto de semana. 
Esta quinta é um bom dia para ganhar 
dinheiro e levar adiante negócios 
em andamento. Tudo o que espera 
no trabalho pode ter bons resultado 
agora com Saturno retornando ao 
movimento direto. 62/662 – Marrom.

A Lua faz aspectos positivos com 
o Sol e Plutão que trazem clareza, 
renovação e vitalidade. Só no fi nal 
da tarde será possível encontrar a 
leveza e renovar as energias. A Lua 
em bom aspecto com Júpiter aumen-
ta a confi ança e expande o contato 
com o espirito. 31/631 – Amarelo.

O Sol na casa quatro o aproxima de 
alguém que não vê há muito tempo. 
Use sua capacidade de observação 
e evite a superfi cialidade nos rela-
cionamentos. A Lua em conjunção 
com Netuno reforça o contato com 
as emoções e a compaixão ainda 
 durante a manhã.14/514 – Azul.

no fi nal da tarde no será possível 
encontrar a leveza e renovar as 
energias. A Lua faz aspectos positi-
vos com o Sol e Plutão que trazem 
clareza, renovação e vitalidade. 
Evite negócios importantes e gastos 
a mais, aplicando parte do dinheiro 
em algo que dê lucro no futuro. 
82/382 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 10 de Maio de 2018. Dia de São João de Ávila, São Cirino, 
Santa Solange, Santa Blanda, São Nasário, Santo Anônio, Dia do beato 
Damião de Molokai, e Dia do Anjo Imamiah, cuja virtude é o auxílio. Dia 

da Cozinheira, Dia do Guia de Turismo, Dia do Campo e Dia da 

Cavalaria. Hoje aniversaria o técnico de futebol Wanderley Luxemburgo 
que faz 66 anos, o músico e vocalista Bono Vox que hoje completa 58 
anos a atriz Luiza Thomé que nasceu em 1961 chega aos 57 anos . 

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau tem um temperamento forte e tende a 
respeitar mais as pessoas inteligentes e de conceitos morais semelhantes 
aos seus. Em geral prefere pensar muito antes de tomar uma decisão e 
pode ser pessoa de muitos talentos e vocações fazendo vários trabalhos 
diferentes durante toda a sua vida. Prático e independente é ambicioso 
toma decisões rápidas, porém pode ser uma pessoa de extremos. Por 
um lado, é idealista, generoso, extravagante e ousado; no lado negativo, 
pode ser materialista, egoísta e muito voltado para a segurança.

Dicionário dos sonhos
CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Escuras: 
mágoas e aborrecimentos. Branca: inocência: pureza. 
Amarela: sabedoria, generosidade. Azul: fortuna, escuro: 
adversidades. Preta: obstáculos. Vermelha: excessos, paixão. 
Cinza: contrariedade no lar. Rosa: proteja pessoa querida. 
Dourada: você gostaria de ser admirado (a). Laranja: não 
aprovará atitude de pessoa amiga. Lilás: conseguirá vencer 
defeitos. Marrom: brigas por excesso de autoridade. Prata: 
casamento próximo ou vencerá causa justa. Roxa: decisão 
defi nitiva e muita sorte. Verde: confi ança na vida. Números 
de sorte:  03, 17, 21, 28, 33 e 58.

Simpatias que funcionam
 Para aumentar o bom humor: Você deseja aumentar o seu 
bom humor?  Pegue 01 vela palito vermelha. – Óleo aromático 
de sua preferência. – Algodão. Embebede o algodão com o 
óleo e passe-o na vela. Em seguida, acenda a vela, concen-
tre-se na chama purifi cadora e faça seu pedido para levar 
as tristezas e o mau-humor embora. Deixe a vela queimar 
até o fi m e aguarde os resultados. Faça na Lua Minguante.
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em inglês

Carlos 
Tufvesson,

estilista
carioca 

(?)-régia,
planta

aquática 
amazônica

Guerreiro
do Japão

feudal

Privar com
violência
alguém

(de algo) 
Ponto orbi-
tal mais
próximo
da Terra 

Solução ca-
seira con-
tra a desi-
dratação

Na hora
(?): no

momento
preciso

 Confirma
ou não o
doping de

atletas

(?)-8, tipo
de motor
(autom.)

Discurso
usual do

puxa-saco

Sufixo de
"canil" e
"senil"

Orígenes
Lessa,
escritor
paulista 

102, em
algarismos
romanos

A inte-
grante de
uma ONG 

Editores
(abrev.)

Popular
serviço da

internet

Trazer à 
lembrança

"In (?) We  Trust",
inscrição
do dólar
dos EUADivertido, em inglês

Capital centro-
americana do Porto

Salvador Allende

Busca do cantor no
início da carreira
Perdão de crimes

políticos

Condição do gol que
não valeu (fut.)

"A primeira (?) é a
que fica" (dito)

A sílaba
tônica de
"fiasco"
(Gram.)

Aqui, em
francês

Ave
corredora

Névoa,
em inglês
Resposta
lacônica

Opus (abrev.)
"(?), o Oitavo

Passageiro", filme de
Ridley Scott (1979)

3/fun — god — ici. 4/mine — mist. 7/manágua — perigeu.
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Estreia
Texto inédito no Brasil, “O Leão no Inverno” estreia dia 18. Com 

direção de Ulysses Cruz, a montagem tem texto do americano James 
Goldman (1927 – 1998) e traz uma história que envolve as intrigas 
que ocorrem no castelo do Rei Henrique II, da Inglaterra, quando 
sua família se reúne para as celebrações de Natal. Na meia-idade, 
mas ainda forte e poderoso, Henrique mantém sua esposa, a len-
dária rainha Eleanor, de Aquitânia, confi nada em uma torre, por 
alta traição. Nas festas de fi m de ano, ele a solta e a convida para 
se juntar à família. Eleanor aproveita a oportunidade e começa a 
conspirar, pois quer infl uir na sucessão de Henrique. Com, Regina 
Duarte, Leopoldo Pacheco, Caio Paduan, Filipe Bragança, Camila 
dos Anjos, Michel Waisman e Sidney Santiago.  

 
Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba 740, Campos Elíseos.Sextas e 

sábados às 21h e domingos às 19h. Ingressos: Sextas: Plateia - R$ 70 e R$ 35,00 (meia) 
Balcão/Frisas, R$ 50 e R$ 25 (meia), sábados e domingos: Plateia, R$ 80 e R$ 40 (meia), 
Balcão/Frisas, R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 29/7.

Espetáculo que narra os 
confl itos e transformações 
de uma família de migrantes, 
“Hoje é Dia de Rock” inaugura 
a programação teatral do Sesc 
Avenida Paulista

A trama, encenada pela companhia 
do Teatro de Comédia do Paraná, 
conta a estória de uma família que 

sai do sertão de Minas Gerais para tentar 
a vida em São Paulo, em busca de melho-
res condições para o casal e seus cinco 
fi lhos. O enredo é embalado por textos e 
canções de Milton Nascimento, Mercedes 
Sosa e Beatles. Para o espetáculo foram 
criadas mais de 100 peças, incluindo 
fi gurinos, cenários e adereços, todos 
com muito requinte nos detalhes, num 
trabalho artesanal realizado pelas mãos 
habilidosas do aderecista José Rosa, que 
acompanha Villela há 12 anos. O elenco 
é formado por atores paranaenses e a 
preparação musical e vocal são do ator 
e músico multi-instrumentista Marco 
França, que também atua na peça, como 
convidado.Com, Rosana Stavis, Arthur 

Musical

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn
Nova Abordagem

Considere uma nova abordagem

Há, defi nitivamente, coisas que precisam mudar ou o sentimento de 
descontentamento não estaria se agitando em seu interior. A mudança 
está sempre acontecendo: este é o objetivo da evolução e da expansão 
e também parte do propósito de vida. Se houver muito acontecendo ou 
você não conseguir compreender isto, tire um tempo e se permita se 
reorientar. A meditação pode ser a melhor abordagem para ajudá-lo.
Deixe que os pensamentos de alegria, paz e abundância sejam o seu foco. 
Imagine uma vida feliz em casa, projetos bem sucedidos e até mesmo 
uma abordagem mais divertida. À medida que você eleva a energia ao 
seu redor, você perceberá que novos pensamentos e ideias surgirão à 
mente e o ajudarão a encontrar as soluções que busca.
O Mantra para hoje é: “Minha vida é cheia de paz, de alegria e de 
abundância em todos os níveis.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias
Sharon Taphorn 
Regina Drumond

Comédia

Os gêmeos Willou e Watson apresentam o espetáculo O 
Que Não Dizer. Willou e Watson Alves, de 23 anos, criaram o 
canal “O que não dizer” em 2010, que hoje conta com mais 
de 2 milhões de inscritos,  e 191 milhões de visualizações. 
No Facebook, a página do canal tem 526 mil curtidas e no 
Instagram, o perfi l pessoal tem 254 mil seguidores. A dupla 
iniciou a carreira desde pequenos fazendo apresentações 
teatrais nas escolas, para parentes e em festas de famílias. 
Em 2010 conheceram o Youtube e transformaram as suas 
brincadeiras no maior canal de conteúdo humorístico da 
região ganhando notoriedade em nível nacional.O espetácu-
lo conta com diversos estilos de humor: stand-up comedy, 
paródias, piadas, batalha de rap, música, fi gurinos, sem 
deixar de mencionar a cena que provoca riso fácil: irmãs 
siamesas. Indicado a todo tipo de público, o show aborda 
situações do cotidiano como relacionamentos, relação de 
mãe e fi lhos, além das paródias mais engraçadas imitando 
personagens e celebridades.

 
Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360.

Sábado (19), às 21h. Ingressos: R$ 80  e R$ 40 (meia).

Divulgação

Divulgação

Itinerante
A Fundação Japão traz para o Brasil a exposição itinerante “Variação 

e Autonomia: As Gravuras de Artistas Japoneses Contemporâneos” com 
estreia no dia 24. A mostra é composta por obras de arte de 10 renoma-
dos artistas e lança luz sobre este novo campo artístico, desenvolvido 
no Japão a partir dos anos 70. O objetivo da exposição é incentivar os 
espectadores a reconsiderar a história das gravuras contemporâneas 
no Japão, reafi rmando sua relevância artística. Participam da mostra 
obras de Masanari Murai, Toshinobu Onosato, Yasukazu Tabuchi, Yayoi 
Kusama, Natsuyuki Nakanishi, Hitoshi Nakazato, Tomoharu Murakami, 
Naoyoshi Hikosaka, Kosai Hori e Toeko Tatsuno.  São artistas que 
participaram da expansão do leque das expressões de arte existentes 
na época, utilizando o meio impresso. Notáveis tanto como variação 
da pintura, quanto de uma forma autônoma, essas obras ajudaram 
a estabelecer o gênero de gravuras japonesas contemporâneas, ao 
mesmo tempo em que alcançavam uma nova amplitude. 

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1000,  Paraíso. De terça a sexta das 
10h às 20h, sábados e domingos das 10h às 18h. Entrada franca. Até 24/6.

Faustino, Cesar Mathew, Evandro Santiago, 
Flávia Imirene, Helena Tezza, Kauê Persona, 
Luana Godin, Matheus Gonzáles, Nathan 
Milléo Gualda, Paulo Henrique dos Santos, 

Pedro Inoue, Rodrigo Ferrarini.
 
Serviço: Sesc Avenida Pulista, Av. Paulista, 119, Bela 

Vista, tel. 3170-0800. De quinta (10) a sábado (12) às 21h 
e domingo (13) às 18h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

Cena do musical “Hoje é Dia de Rock”.

Willou e Watson no espetáculo “O Que Não Dizer”.

Nota
Faltando apenas duas semanas para o 

lançamento de seu novo álbum, “Deus É 
Mulher”, Elza Soares dá mais uma prévia do 
que está por vir. Ela lança nas plataformas 
digitais a música “Deus Há de Ser”, de au-

toria de Pedro Luís. A canção foi uma das 
fontes de inspiração para o nome do disco, 
que sugere uma nova era conduzida pela 
energia feminina. O álbum foi produzido 
por Guilherme Katrup com coprodução 
de Romulo Fróes, Marcelo Cabral (baixo 
e Bass Synth), Rodrigo Campos (cavaqui-

nho e guitarra) e Kiko Dinucci (guitarra, 
sintetizador e sampler). “Deus É Mulher” 
traz 11 músicas inéditas e chega em CD, 
vinil e nas plataformas digitais no dia 18 
de maio pela gravadora Deck.

Para ouvir:  (https://ElzaSoares.lnk.to/DeusHaDeSer-
SinglePR). 



A isonomia do rateio 
dos encargos comuns 
em shopping centers

Já faz algum tempo 

que o setor de shopping 

centers apresenta um 

gargalo preocupante 

a ser administrado, 

que cuida do alto custo 

dos encargos locatícios 

suportados pelos lojistas 

lá instalados

Como regra, além do 
aluguel (mínimo, per-
centual e em dobro em 

dezembro), o lojista arca com 
as despesas referentes aos 
encargos comuns (verba que 
tem natureza condominial), 
fundo de promoção e encargos 
específicos (água, energia, 
ar condicionado, IPTU etc.), 
todos representativos. Quanto 
ao fundo de promoção, normal-
mente, a contribuição das lojas 
satélites gira em torno de 20% 
do aluguel mínimo ou menos. 

Os encargos específi cos ou 
utilidades variam de acordo 
com a sua utilização e/ou 
tamanho da loja. Este item 
atualmente é relevante na 
composição do custo de ocu-
pação dos varejistas, em vista 
dos elementos estruturais do 
Brasil. Por exemplo, todos 
nós sabemos o alto custo com 
energia elétrica no Brasil e de 
IPTU em suas capitais. 

Do ponto de vista dos comer-
ciantes, as queixas são diversas 
sobre o tema, especialmente, 
no que tange ao elevado de-
sembolso com os encargos, 
além de reclamações acerca 
da pouca efi ciência e transpa-
rência na gestão das contas, 
lembrando que os lojistas, na 
qualidade locatários, têm o 
direito e pleitear a completa 
prestação de contas todas as 
verbas que lhe são exigidas. 

Cumpre destacar que se 
verifi ca no mercado discrepân-
cias entre os valores cobradas 
pelos centros de compras e 
suas redes, ou seja, seria in-
justo não registrar que alguns 
empreendedores são mais 
efi cientes que outros na gestão 
dos encargos. O problema é tal 
que não é surpresa nos depa-
rarmos com lojas cujos valores 
de encargos comuns/condomí-
nio são maiores que o aluguel, 
bem como negociações entre 
lojistas e empreendedores 
que delimitam um percentual 
sobre o faturamento a título 
de ocupação total, porém com 
a garantia do pagamento dos 
encargos. 

No que concerne ao condo-
mínio ou encargos comuns, 
cuja arrecadação visa custear 
as despesas com o  funciona-
mento do empreendimento, 
tais como, segurança, limpeza, 
energia elétrica geral etc., 
diferentemente como ocorre 
nas locações comuns de uni-
dades condominiais, nas quais 
o inquilino paga o condomínio 
ordinário com base na fração 
ideal do imóvel locado ou con-
forme o rateio especifi cado na 
convenção de condomínio (de-
pendendo do caso concreto, é 
admissível que uma unidade 
pague a sua quota condominial 
não unicamente com base na 
sua metragem ou fração ideal. 

Pode-se levar em conta 
outros fatores, tais como a 
utilização ou não dos eleva-
dores e áreas comuns por 
determinada unidade), nos 
arrendamentos em shoppings 
centers o lojista-inquilino arca 
com a despesa considerando o 
critério de rateio determinado 
pela administração do centro 
de compras, o que denomino 
de “rateio interno”, que se 
dará através da fi xação para 
cada espaço/loja de um CRD 

- Coefi ciente de Rateio e Des-
pesas,  o qual, por vezes, não 
está expresso no contrato de 
locação. 

Para fi ns de delimitação dos 
coefi cientes de rateio, devem 
ser aplicadas as normas téc-
nicas aplicáveis, com o devido 
rigor, no sentido de evitar 
desequilíbrios, os quais, ade-
mais, podem ser nocivos tanto 
do ponto de vista dos lojistas, 
como do próprio centro de 
compras.   

Partindo-se da ideia de que 
a legislação é omissa quanto 
as regras envolvendo o rateio 
condominial entre os lojistas 
instalados em shopping cen-
ters, não há dúvida que deve 
ser observado o princípio da 
isonomia, quando da deter-
minação dos coefi cientes de 
rateio das lojas. Ou seja, deve 
ser dado um tratamento iguali-
tário entre os lojistas, a fi m de 
que, cada um, suporte, propor-
cionalmente, com o que gera 
de despesa, sendo, pois, está a 
expectativa dos comerciantes 
quando adentram nos empre-
endimentos, considerando a 
excepcionalidade das âncoras, 
cinemas, parque temáticos e 
outras operações especiais. 

Nesta linha, a título de 
exemplo, justifi cável o trata-
mento diferenciado no rateio 
entre as lojas do mall e da 
praça de alimentação, vez que 
os restaurantes demandam 
alguns serviços próprios de 
sua atividade. Em que pese 
inexistir uma ampla discussão 
extrajudicial e judicial sobre 
o assunto, parece não haver 
divergência no que se refere 
ao fato das âncoras pagarem 
menos de condomínio por me-
tro quadrado em comparação 
com as lojas satélites. 

As justifi cativas para este 
“subsídio” que observamos na 
doutrina são a capacidade de 
atração de público e o inves-
timento que as grandes lojas 
direcionam para a publicidade. 
Entendo que, somente os esta-
belecimentos com metragens 
muito maiores que as demais 
podem ser classifi cadas como 
“âncora” e o principal motivo 
para explicar este tratamento 
“desigual” é que estas não ge-
ram despesas de condomínio 
proporcional ao seu tamanho. 

Por exemplo, o grande maga-
zine não demanda mais recur-
sos com segurança ou limpeza 
do corredor em contraste com 
a sua vizinha satélite. Além do 
mais, à luz do atual cenário 
brasileiro,  estas operações são 
seriam viáveis economicamen-
te na hipótese da sua parte no 
condomínio fosse proporcional 
a sua área. 

Por tais razões, os gestores 
de shopping centers devem ser 
rigorosos na defi nição dos coe-
fi cientes de rateio e eventuais 
ajustes necessários ao longo 
do funcionamento do empre-
endimento, não havendo que 
se falar em plena liberdade na 
fi xação e alteração dos coefi -
cientes pela administração dos 
centros  de compras.

Isto é, como ocorre para os 
espaços desocupados, cabe 
ao empreendedor suportar o 
custo com o condomínio das 
lojas que tem negociações 
diferenciadas no que tange à 
verba condominial, mesmo se 
forem de marcas consagradas, 
com capacidade própria de 
atrair consumidores.  

(*) - É autor do Livro ‘Shopping 
Centers - Limites na liberdade de 

contratar’. Professor do curso MBA 
em Franquias e Varejo da Fundação 

de Instituto de Administração; 
professor de Pós-Graduação em 
Direito Imobiliário do Instituto de 

Direito da PUC/RJ; e professor 
de Pós-Graduação em Direito 
Empresarial pela Mackenzie.

Daniel Alcântara Nastri Cerveira (*)
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Renan Cola (*)

O gestor, que deveria 
organizar a demanda 
de trabalho ao longo da 

semana e que não vê vantagem 
em pagar hora extra, está ago-
nizando. Só resta você, o rei 
da savana, para lavrar rugidos, 
lançar dentadas indômitas e 
estabelecer um corre-corre sel-
vático atrás da hiena que reluta 
em permanecer viva. Sim, você 
fi cará até tarde: “E se reclamar, 
está demitido!”.

Por que mordidelas isto ocorre? Para o doutor em psicologia 
e psicanalista da PUC-SP, Pedro Luiz Ribeiro de Santi, impelir o 
colaborador a realizar demandas extras de trabalho, rotineira-
mente, após o horário tradicional do expediente estabelecido, 
denotam o que se chama de infantilismo psíquico. Na visão do 
especialista, estes líderes, na maioria das vezes, não sabem adiar 
o prazer que poderão obter ao fi nalizar uma tarefa importante. 

Deste modo, movidos pelo imediatismo, pela impulsividade 
e pela ânsia de alcançar a gratifi cação desejada, custe o que 
custar, trocam os pés pelas mãos em uma errática necessidade 
de se sentirem preenchidos internamente. Em outras palavras, 
pode-se afi rmar que o aparelho mental destes gestores não fora 
preparado para lidar com a espera e, consequentemente, com 
uma possível falta. E, como fi lhotes pirracentos e à deriva, seus 
pensamentos insistem em retumbar, disfarçadamente, os grunhi-
dos: “quero tudo e quero agora”, “nada é sufi ciente” e “preciso 
ter sempre mais”.

Assim, por permanecerem na falta ilusória que eles mesmo se 
impõem, acabam por se tornar carrascos dos subordinados e de 
si mesmos. Ora, nada melhor do que fi ngir que se está faminto 
de afeto para pressionar o funcionário a fazer o papel que dele 
se espera: “seja a mãe que nunca tive” ou “oriente-me, pois, o 
meu pai não foi capaz de fazê-lo quando precisei”.

5 estratégias para cuidar 
com líderes imaturos

São 19 horas em ponto após um dia exaustivo de trabalho. Você está fechando seus arquivos, 
respondendo os últimos e-mails e limpando o que sobrou dos rascunhos que fi caram amontoados 
em cima da mesa quando, de repente, um aceno de cabeça e uma voz mansa, ligeiramente afetuosa, 
encenam o que parecia inevitável: “você me dá uma ajudinha?”

Guardadas as devidas proporções, o colaborador, na teoria, não 
possui obrigação de amparar o gestor e vice-versa. E, como nem 
toda empresa está preparada para viver no plano real, em que 
todos são maduros e deixam suas mazelas e colapsos emocionais 
do lado de fora, algumas medidas simples podem ser utilizadas 
para ajudar Simba a ser um “leão de verdade”.

A primeira forma para lidar com este perfi l de comandante 
consiste em utilizar a linguagem simbólica, repleta de explicações 
metafóricas direcionadoras. Em vez de dizer “estou cansado. 
Está na minha hora”, experimente a sentença “podemos fi nalizar 
esta demanda amanhã? Se passarmos do ponto hoje, podemos 
comprometer toda a produtividade do dia seguinte”.

E por que não o auxiliar a reduzir a ansiedade? Troque as afi r-
mações “é para já”, “já estou terminando” e “fi nalizo em cinco 
minutos” por uma linguagem que denote equilíbrio. Ao utilizar 
a deliberação “realizarei esta demanda assim que for possível”, 
você estará imprimindo no psiquismo do outro a importância de 
investir na espera, trazendo-o para a realidade.

Resultados imediatos? Quando o líder o pressionar por resulta-
dos fantasiosos os quais ele gostaria que fossem alcançados em 
tempo recorde, experimente nutri-lo com o banho de linguagem: 
“os números serão alcançados, porém, gradativamente e dentro 
do prazo”. Isto fará com que ele perceba que, para tudo na vida, 
existe um caminho concreto a ser percorrido.

Demandas simultâneas? A falta de foco retroalimenta o círculo 
vicioso composto pela tríade ansiedade-impulsividade-frustração. 
Quando suscitado a realizar tal engodo, experimente ordenar a 
bagunça emocional do líder: “Se pararmos esta atividade, não 
iremos concluir com sucesso nem uma coisa nem outra. Qual 
delas precisa ser fi nalizada com maior urgência?”.

Por último, manter a calma e não dar vazão à raiva que esta 
liderança provoca na seara emocional é essencial para evocar 
a razão frente às situações encontradas. Afi nal, você pode não 
possuir a paciência do Timão e do Pumba. Contudo, se assim 
quiser, poderá assessorar o seu superior a instaurar um mantra 
tão importante para a vida adulta: “Isto é viver, é aprender. 
Hakuna Matata!”.

 
(*) - É psicanalista da ‘É Freud, viu?’

Aplicativo agiliza 
o processo de 
compras

O Sam’s Club, clube de compras 
do Walmart, lança aplicativo com 
funcionalidades que agilizam o 
processo de compras dos sócios. 
No teste piloto realizado na loja de 
Tamboré (SP), onde a ferramenta 
já está ofi cialmente em operação, 
foram mais de 6,2 mil downloads 
efetuados e também constatado 
que o cliente que utilizou o apli-
cativo para realizar suas compras 
registrou um aumento de duplo 
dígito no ticket médio em relação ao 
modelo tradicional de atendimento. 
A novidade está ativa nas unidades 
de todo o estado de São Paulo e, a 
partir do segundo semestre, irá para 
as lojas Sam’s Club de todo Brasil.  

O aplicativo reúne quatro fun-
cionalidades, sendo uma delas, 
denominada Click & Go, inédita no 
Brasil. Com esta tecnologia inova-
dora, os sócios do clube escaneiam 
pelo smartphone os códigos de 
barras dos produtos adicionados ao 
carrinho. Na sequência, clicam em 
“Finalizar” para que seja exibido na 
tela do celular o código de barras 
com a identifi cação do usuário e o 
valor total da compra, o qual deve 
ser apresentado no caixa reserva-
do para atendimento ao usuário 
do aplicativo para a realização do 
pagamento. Para que o recurso 
funcione, o Wi-Fi e o GPS do dis-
positivo precisam estar ativos. E 
o cadastramento no aplicativo e 
o preenchimento do número de 
membership são necessários.

Além do Click & Go, o aplicativo 
do Sam’s Club Brasil também infor-
ma com serviço de geolocalização a 
unidade mais próxima da posição 
em que o cliente se encontra, 
permite a consulta de preço de pro-
dutos na loja por leitura de código 
de barras e possibilita o acesso ao 
canal para se tornar sócio do clube 
de compras. Futuramente, o app 
ganhará duas novas funcionalida-
des: campanhas personalizadas de 
push, para comunicação de ofertas 
exclusivas e da preferência de cada 
usuário, e lista de compras sugerida 
baseada na recorrência e nos há-
bitos de consumo dos associados.

O download do aplicativo pode 
ser feito nos links https://bit.
ly/2q4khYn (Android) e https://
apple.co/2GVNSgS (iOS).

Em tempos de crise con-
seguir um emprego novo é 
algo para celebrar, mas esta 
é apenas uma etapa vencida. 
O recém contratado precisa 
enfrentar alguns desafios 
para conseguir se adaptar, 
afi rma o professor de Gestão 
de Pessoas e Organizações da 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Luiz Vagner Raghi. 

“É importante conhecer 
a cultura da empresa e seu 
regulamento interno de tra-
balho, as pessoas da chefi a e 
procurar perceber a forma de 
agir dos colegas e ser solicito 
mantendo um bom nível de 
relacionamento interpessoal 
com todos é uma maneira de 
iniciar um relacionamento 
benéfi co na empresa”, explica 
o especialista.

O contrato de experiência 
de acordo com a Consoli-
dação das Leis do Trabalho 
é de 90 dias. Raghi ressalta 
que este período é sufi ciente 
para uma boa integração, 
“chamo a atenção para que o 
integrando se dedique e fuja 
da tentação de posar de sabe 
tudo. Caso observe que seu 
conhecimento é superior ao 
conhecimento dos colegas 
de trabalho, recomendo que 

Não basta conseguir um emprego 
é preciso manter-se nele

deixe para começar a mostrar 
isto após um período de um ano. 
O integrando também deve ter a 
perspicácia para descobrir para 
quem deve demonstrar este 
conhecimento, obviamente 
estou falando dos superiores 
hierárquicos”.

Raghi alerta que para facilitar 
a adaptação ao novo emprego 
é importante, inicialmente, é 
preciso relacionar-se da melhor 
forma possível com colegas e 
superiores hierárquicos, es-
tudar a história da Instituição 
suas normas e procedimentos 
técnicos e regulamento interno 

de trabalho. “Se possível co-
nhecer a origem e experiên-
cias anteriores de superiores 
e colegas de trabalho”. 

Porém, as instituições tam-
bém precisam fazer o dever 
de casa, desenvolvendo pro-
gramas de integração, envol-
vendo mentores, líderes, e se 
possível ter um “Manual do 
Funcionário”, onde constem 
todos os direitos, obrigações 
e serviços disponibilizados aos 
funcionários, iniciando com 
um breve histórico da empresa 
e premiações recebidas (AI/
UPM).

Tecnologia potencializa a reciprocidade das relações entre homem-máquina
O receio de que os homens possam ser substituídos por 

máquinas é o que tem feito com que algumas empresas de-
cidam apostar em tecnologias capazes de vencer a barreira 
que parece afastar as pessoas de soluções de Inteligência 
Artifi cial (IA). A tendência, agora, é que as inovações possam 
complementar o talento humano e não substitui-lo.  Uma 
das novidades no mercado é o serviço IAGO CX, plataforma 
de IA especializada em Customer Experience focada em 
machine learning lançada pela argentina Cognitive, empresa 
do grupo Apex America, que contribuiu para o feito com sua 
experiência com atenção personalizada.

“IAGO CX é um serviço de assistência digital que conseguiu 
acabar com a ameaça de automatização, já que não substitui 
o homem, mas, o complementa”, afi rma Sergio Cusmai, CEO 

da Cognitive.  O impasse em relação ao “medo” da tecnolo-
gia é demonstrado no relatório da PwC “Workforce of the 
future: the competing forces shaping 2030”, que leva em 
conta os mercados do Reino Unido, Alemanha China, Índia 
e Estados Unidos. No caso do IAGO CX, embora o serviço 
tenha um alto percentual de assertividade nas respostas 
por si só - 70% desde o primeiro dia -, não trabalha sozinho. 
Foi projetado para aprender tanto de modo supervisado 
como não supervisado e, uma de suas funções é auxiliar 
os técnicos que fazem o atendimento ao consumidor.  “O 
IAGO CX é capaz de fazer um contato caloroso e empático 
com os usuários, algo, até então, inédito, além de ser uma 
ferramenta que complementa, apoia e potencializa as ações 
humanas ao invés de substituí-las”.

Desse modo, este tipo de solução não apenas aposta em 
um futuro em que a relação entre a inteligência artifi cial 
e o homem seja de complementação, mas que também 
parece superar a história escrita até hoje. A grande 
maioria das soluções criadas até o momento depende 
de uma grande quantidade de informações catalogadas 
de maneira análoga e manual. “Nossa plataforma não 
apenas consegue 70% de assertividade desde o primeiro 
minuto sem a necessidade de treinamento com grande 
quantidade de dados, uma vez que trabalha com uma 
combinação algorítmica própria. Esse avanço garante 
uma retroalimentação em cada interação para melho-
rar seu nível de precisão nas respostas. É um trabalho 
conjunto”, fi naliza Cusmai.
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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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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar técnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Rodrigues dos Santos e 
de Germana Aparecida de Almeida Santos. A pretendente: REILANE GOMES COS-
TA, profi ssão: atendente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Salgado, SE, data-
nascimento: 24/04/1995, residente e domiciliada em São Bernardo do Campo, SP, fi lha 
de Evandro Silva Costa e de Gisselma da Silva Gomes.

O pretendente: ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA, profi ssão: manobrista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Umbuzeiro, PB, data-nascimento: 10/09/1958, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gomes da Silva e de Josefa Te-
rêza do Nascimento. A pretendente: NAISE MANGEL DOS SANTOS, profi ssão: auxi-
liar de cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/09/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo 
Francisco dos Santos e de Creuza Mangel dos Santos.

O pretendente: LUIZ NOGUEIRA DE FREITAS REIS, profi ssão: eletricista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jordão de Freitas Reis Filho e de 
Elvira Nogueira Neta Luna. A pretendente: LUANA ARAUJO NOGUEIRA, profi ssão: 
auxiliar admistrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-nas-
cimento: 20/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Aluizio Pereira Nogueira e de Ligia Araujo Silva.

O pretendente: ADRIANO MARTINS DE MELO, profi ssão: analista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1982, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira de Melo e de Maria das 
Graças Martins de Melo. A pretendente: CARLA MADRUGA DE CAMPOS, profi s-
são: pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/06/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Gon-
çalves de Campos e de Dorcas Francisca Madruga de Campos.

O pretendente: BELMIRO SILVA DE ASSIS, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1999, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ageu Jeronimo de Assis e de Maria Aparecida da Silva. A 
pretendente: LUANA EMILY DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 19/06/2000, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ilton da Silva e de Eva Suelane da Silva Santos.

O pretendente: EWERTON ELIAS CUSTÓDIO DA SILVA, profi ssão: analista 
computacional, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/06/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandrino 
Martins da Silva e de Cleuza Custódio da Silva. A pretendente: JOSSELINA GOMES 
DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, 
data-nascimento: 26/09/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Raimundo da Silva e de Margarida Gomes da Silva.

O pretendente: PAULO ROBERTO GEVENES, profi ssão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1985, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Paulo Gevenes e de Maria das Graças Vieira de Souza. A 
pretendente: LAIS XAVIER BENHAME, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1995, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vaunir Benhame e de Gisela Quirina Xavier.

O pretendente: JOÃO MANOEL RODRIGUES, profi ssão: pedreiro, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 10/04/1963, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Braz Rodrigues e de Maria Antonia da 
Conceição. A pretendente: ANA PAULA DE BARROS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 07/06/1977, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Manoel de Barros e de Maria 
Lucia Machado de Barros.

O pretendente: CLEIDUARDO RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: consultor de imó-
veis, estado civil: solteiro, naturalidade: Governador Valadares, MG, data-nascimento: 
26/04/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Go-
mes de Almeida e de Aldete Rodrigues da Silva. A pretendente: HELENA MARIA DE 
SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 20/05/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Otávio de Souza e de Engracia Maria Pereira.

O pretendente: ALESSANDRO DE LIMA ARAÚJO, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Timbaúba, PE, data-nascimento: 12/10/1983, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Leite de Araújo e de Maria José de 
Lima Araújo. A pretendente: GRACILDA MACÊDO DOS REIS, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Simões, PI, data-nascimento: 05/01/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Inocêncio dos Reis e de Je-
suita Isabel de Macêdo Reis.

O pretendente: MARCOS LELLIS DIAS, profi ssão: funcionário público, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1967, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helenice Lellis Dias. A pretendente: 
ELIZABETH MARIA DE OLIVEIRA, profi ssão: funcionária pública, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1981, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Antonio de Oliveira Filho e de Maria 
Joaquina de Oliveira.

O pretendente: STEFANYO EVANGELISTA SILVA, profi ssão: DJ, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1990, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Nivaldo Dias da Silva e de Isa Maria Evangelista Silva. A pretendente: 
MILENA INACIO MERENCIO, profi ssão: marketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Paulino Merencio e de Vera Lucia Inacio Merencio.

O pretendente: ANTONIO DIMAS DE SOUZA, profi ssão: azulejista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 08/11/1962, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Souza e de Maria Alves de 
Souza. A pretendente: MARIA FELICIANO DE SOUSA, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Batayporã, MS, data-nascimento: 21/02/1979, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Heleno Feliciano da Silva e de Vandete 
Caetano Feliciano de Sousa.

O pretendente: FREDERICO MODESTO ALVES DOS SANTOS, profi ssão: acessor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1980, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Alves dos Santos e 
de Analia Modesto Alves dos Santos. A pretendente: ANDRÉA MORGADO SOARES, 
profi ssão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 30/09/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Honorato Batista Soares e de Jurema Morgado Soares.

O pretendente: WILLIAM DE SOUZA QUEIROZ, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnelo Evangelista de Queiroz e de Cosmira 
Marcelino de Souza. A pretendente: FABRICIANA DE JESUS LOBATO, profi ssão: 
empregada doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São Bento, MA, data-nasci-
mento: 22/05/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marli 
do Livramento Lobato.

O pretendente: MOISÉS WELLINGTON GUILHERME DOS SANTOS, profi ssão: 
músico, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimen-
to: 03/06/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dulcimario 
Wellington dos Santos e de Sandra Regina Guilherme Porto. A pretendente: HELOIZA 
APARECIDA DE LIMA, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Alves de Lima e de Regina Aparecida de Oliveira.

O pretendente: RODRIGO MENDES DE OLIVEIRA, profi ssão: frentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cubatão, SP, data-nascimento: 22/07/1983, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Garcia de Oliveira e de Sueli Mendes 
de Oliveira. A pretendente: ROSANA BEZERRA LIMA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santana do Cariri, CE, data-nascimento: 06/07/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cristiano Bezerra Lima e 
de Maria da Penha Gomes Lima.

O pretendente: NATÁLIO PRADO DE BARROS, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Maciel Lourenço de Barros e de Sônia Maria 
Prado. A pretendente: THAMIRES PEREIRA RUI, profi ssão: atendente de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 29/06/1995, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Valmor Egidio Rui e de Edilva Pereira de Araujo.

O pretendente: ORLANDO JUNIOR SILVA FERREIRA, profi ssão: pintor automotivo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Praia Grande, SP, data-nascimento: 23/05/1991, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdomiro Gomes Ferreira e 
de Creuza Pereira Silva Ferreira. A pretendente: RAQUEL APARECIDA DE SOUSA, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 06/03/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Pires de Sousa e de Liliane Aparecida de Sousa.

O pretendente: FÁBIO FREIRE DA SILVA, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Caeatano do Sul, SP, data-nascimento: 03/12/1978, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Freire da Silva e de Francisca Maria da Silva. 
A pretendente: PAULINA SANTOS DE ANDRADE, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 16/12/1983, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Lopes de Andrade e 
de Ester Ferreira Santos de Andrade.

O pretendente: MARCOS RICARDO NOBRE DOS SANTOS, profi ssão: prepara-
dor de produção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/11/1978, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Nobre 
dos Santos e de Belmira de Castro dos Santos. A pretendente: ZILDA DE SOUSA E 
SILVA, profi ssão: ajudante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Floriano, PI, 
data-nascimento: 23/05/1979, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Rai-
mundo Vieira de Sousa e de Teresa Maria Pereira de Sousa.

O pretendente: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: cabelereiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1984, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Pereira da 
Silva e de Vanda Caetano da Silva. A pretendente: GERLÂNIA AIRES TEIXEIRA, pro-
fi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 
28/12/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Aires 
Teixeira e de Doralice Aires Teixeira.

O pretendente: PAULO GABRIEL GOMES DA SILVA, profi ssão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Ronaldo da Silva e de Magali 
Gomes Ferreira. A pretendente: ANDREZA BARBOZA DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1997, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonathas de Andrade Silva e 
de Cleonice Barbosa dos Santos Silva.

O pretendente: JONATHAN FELIPE DOS SANTOS MENDES, profi ssão: auxiliar téc-
nico de telecomuni, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/05/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jairo Moreira 
Mendes e de Marli Moreira dos Santos. A pretendente: THAÍSE CORDEIRO PAREN-
TE, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 01/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Paulo Diolindo Parente e de Mesilenite Francisca Cordeiro.

O pretendente: MARCELO GOMES DA SILVA, profi ssão: montador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Paraibano, MA, data-nascimento: 01/04/1984, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelino José da Silva e de Júlia Gomes da 
Silva. A pretendente: ELENICE DOS SANTOS DA SILVA, profi ssão: lavradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São João dos Patos, MA, data-nascimento: 10/09/1997, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Pereira da Silva e 
de Joana Alice Bastos dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO DE PAULA PEREZ, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1958, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Francisco Perez Parre e de Carmela de Paula Perez. A 
pretendente: MARIA REGINA TOMASEVIC, profi ssão: arquiteta, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1961, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Estefano Tomasevic e de Maria Benedita Tomasevic.

O pretendente: FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO PONTES, profi ssão: chapei-
ro, estado civil: divorciado, naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 10/06/1968, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Candido Pontes 
e de Francisca Rosa de Araujo Pontes. A pretendente: ANTONIA FERREIRA LIMA 
DA SILVA, profi ssão: costureira, estado civil: viúva, naturalidade: Mombaça, CE, data-
nascimento: 23/10/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Ferreira Lima e de Rocilda Estrela de Sousa.

O pretendente: JAILSON ALEXANDRE DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 28/10/1978, residente e domicilia-
do em Suzano, SP, fi lho de João Alexandre dos Santos e de Djanira Alexandre dos Santos. 
A pretendente: ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: babá, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 03/07/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José dos Santos e de Eufrásia Barbosa dos Santos.

O pretendente: ALMIR ANTERO CORREIA, profi ssão: eletrecista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lucas Antero Correia e de Dulce Alves dos San-
tos. A pretendente: JANAÍNA DE ARAUJO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1985, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Pires de Araujo e de Josefa Edvalda de Araujo.

O pretendente: ERINALDO VALENTIM DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 27/10/1963, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otavio Jorge da Silva e de Josefa Valentim da Silva. A 
pretendente: VERA LÚCIA SANTOS CERQUEIRA, profi ssão: babá, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 11/06/1961, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Silva Cerqueira e de Valdelice de Jesus Santos.

O pretendente: GERSON RIBEIRO DA CRUZ, profi ssão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Antonio da Conceição Cruz e de Jussara 
Ribeiro dos Santos. A pretendente: LETÍCIA STÉPHANIE LIMA, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 20/09/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Andrea Lima.

O pretendente: ASSIS MARTINS DOS REIS, profi ssão: aposentado, estado civil: viú-
vo, naturalidade: Cedro de São João, SE, data-nascimento: 04/10/1947, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Alfrêdo Martins dos Reis e de Maria Rosa de Jesus. 
A pretendente: BALBINA DOS SANTOS FERREIRA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Iaçu, BA, data-nascimento: 04/12/1966, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Ferreira e de Maria Damiana 
dos Santos Ferreira.

O pretendente: LUCAS DOS REIS FERNANDES LOUREIRO, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Loureiro Filho e de 
Simone dos Reis Fernandes Loureiro. A pretendente: KATHELYN CAMILA RIBEIRO 
SIQUEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, 
data-nascimento: 12/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Luiz Carlos Siqueira e de Cristiane Aparecida Ribeiro.

O pretendente: CLEUDSON NASCIMENTO MESSIAS, profi ssão: arquiteto, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santa Cruz, PB, data-nascimento: 09/09/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emanuel Messias de Sousa e de 
Gemina Nascimento Messias. A pretendente: BRUNA SIQUEIRA SANTOS, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
30/05/1994, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Rowan Cardoso Siqueira 
Filho e de Paula Nascimento dos Santos.

O pretendente: FILIPE OLIVEIRA DE JESUS, profi ssão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Leonardo de Jesus e de 
Margarida Ribeiro de Oliveira de Jesus. A pretendente: FANUELE PEREIRA DE SOU-
ZA, profi ssão: recuperadora de crédito, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 11/03/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Pereira de Souza e de Maria Irismar Pereira de Souza.

O pretendente: SANTOS MAURO SILVA GOMES, profi ssão: barmém, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Teófi lo Otoni, MG, data-nascimento: 19/08/1995, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Ferreira Gomes e de Marília Silva Santos 
Gomes. A pretendente: TÂMARA VITÓRIA DOS SANTOS CARVALHO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 
12/10/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves de 
Carvalho e de Maria Marilene dos Santos.

O pretendente: WESLEY WILLIAM FERREIRA TEOTONIO, profi ssão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cesar Fernando Alves Teotonio 
e de Lucineia Aparecida Ferreira. A pretendente: DEBORA MONTE DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 
20/03/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juarez José 
dos Santos e de Ivanete Monte dos Santos.

O pretendente: RODRIGO ANTONIO DE SOUZA, profi ssão: ajudante de pedreiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1986, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Antonio de Souza 
e de Helena Maria da Silva. A pretendente: MEIRE APARECIDA GONÇALVES, pro-
fi ssão: vigilante, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/03/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvalte Vi-
cente Gonçalves e de Maria Gonçalves.

O pretendente: EVANGELISTA JOSÉ DE SOUSA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Paulistana, PI, data-nascimento: 14/07/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco de Sousa e de Júlia Ursulina 
de Sousa Filha. A pretendente: LUANA VIEIRA DOS SANTOS, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1987, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Pereira dos Santos 
e de Zelita Vieira da Silva.

O pretendente: RODRIGO TENORIO DUARTE, profi ssão: agente de segurança, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues Duarte e de Maria 
Tenorio Felix. A pretendente: TALITA ROCHA LIMA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 07/12/1992, residente e 
domiciliada em Lambari, MG, fi lha de Paulo Rocha Lima e de Edna Maria Teixeira Lima.

O pretendente: ALFREDO GUILHERME NETO, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1942, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Plinio Guilherme e de Lidia Guilherme. 
A pretendente: JUDITH DIOGO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Balsamo, SP, data-nascimento: 14/10/1949, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Augusto Diogo e de Vitalina Margoto.

O pretendente: FABIO LUIZ ROSA PIRES, profi ssão: cobrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1980, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Queiroz Rosa Pires e de Terezinha Martins. 
A pretendente: DANIELLA CRISTINA SILVA PENHA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1991, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria de Fatima Silva Penha.

O pretendente: MILTON ALVES DE CARVALHO, profi ssão: ofi cial de injeção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gasparino Torres de Carvalho e de 
Dilça Alves Peixoto. A pretendente: JANIERE FLÁVIA DE SOBRAL SANTOS, profi s-
são:, estado civil: divorciada, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 21/06/1977, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Amadeu Pinheiro dos Santos e de 
Tereza Cristina de Sobral Santos.

O pretendente: ROBERTO LIMA RODRIGUES, profi ssão: mecânico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edinei Rodrigues e de Maria Maximo de Lima. A 
pretendente: DAIANE APARECIDA DA SILVA COELHO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1995, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonair Coelho e de Marcia Aparecida da Silva.

O pretendente: JOSÉ WILSON NASCIMENTO DE SOUSA, profi ssão: repuxador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 30/04/1992, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Delfi no de Sousa e de Maria das Dores Nascimento. 
A pretendente: FRANCISCA ALVES DE SOUSA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 21/01/1984, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Alves de Sousa e de Romana Alves de Sousa.

O pretendente: RODRIGO PAIXÃO DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Paixão da Silva e de Vera Lucia Soares da 
Silva. A pretendente: CAMILA ESAÚ DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: viúva, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1984, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Esaú dos Santos e de Maria Aparecida 
Izabel Esaú dos Santos.

O pretendente: GIFT CARLOS IDEHEN, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Benin City, Edo State, Nigeria,, data-nascimento: 14/07/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de John Osagie Idehen e de Marian Joy 
Idehen. A pretendente: DANIELA BASTOS DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Petropolis, RJ, data-nascimento: 08/10/1983, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Agostini da Silva e de Maria da 
Gloria Bastos da Silva.

O pretendente: ANTONIO APARECIDO DE MELO, profi ssão: impermeabilizador, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Adelmo Ferreira de Melo e de 
Maria Socorro de Melo. A pretendente: DENISE FRANCISCA SOARES, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nasci-
mento: 11/12/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mano-
el do Nascimento Soares e de Lindalva Francisca Ferraz Soares.

O pretendente: TIAGO NOGUEIRA DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1982, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos da Silva e de Aparecida Jeaneth 
Correia Nogueira da Silva. A pretendente: JOSELAINE SANTANA DAVID, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Caculé, BA, data-nascimento: 01/12/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José David Monteiro e de 
Cleuza Santana David.

O pretendente: MATHEUS SANTOS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Flaviano Pereira da Silva e de Alexsandra Ana dos 
Santos. A pretendente: BARBARA CEZARIO DE OLIVEIRA, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Rael 
de Oliveira e de Silvia Aparecida Cezario.

O pretendente: EVERTON BARBOZA VENANCIO, profi ssão: metalurgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Venancio e de Creuza Ma-
ria Barboza dos Santos. A pretendente: ADRIELLE FERREIRA CRUZ, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1993, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandro Cruz e de Eliane 
Mendes Ferreira.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 28/05/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz da Silva e de Maria das Dores 
Fernandes dos Santos. A pretendente: AMANDA MOREIRA SANTOS HORA, profi s-
são: atendete de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 28/08/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Adelso Carvalho Hora e de Maria Moreira Santos Hora.

O pretendente: VANDERLEI PEDRO, profi ssão: offi  ce boy, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1965, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pedro Filho e de Celestina de Moraes Pedro. 
A pretendente: MARIA DE FÁTIMA DA COSTA, profi ssão: costureira, estado civil: 
solteira, naturalidade: José da Penha, RN, data-nascimento: 21/03/1957, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cosme da Costa e de Laura 
Maria da Conceição.

O pretendente: GUILHERME CAMPANHA SILVA, profi ssão: publicitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio da Silva e de Rute Campa-
nha. A pretendente: JULIANA PEREIRA SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 06/04/1993, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de João Batista dos Santos e de Rute Pereira dos 
Santos.

O pretendente: SERGIO VALTER SOARES, profi ssão: aposentado, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Assis, SP, data-nascimento: 09/04/1953, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gomercindo Soares e de Durvalina Pereira 
Soares. A pretendente: SUELI DE FATIMA ARAUJO, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Santa Barbara D'Oeste, SP, data-nascimento: 03/06/1956, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Araujo e de 
Maria Apparecida dos Santos Araujo.

O pretendente: BRUNO DE BARROS, profi ssão: assistente de compras, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 28/01/1996, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Maria José Conceição de Barros. A pretendente: 
CHRISLEM ALMANCIO DOS SANTOS, profi ssão: analista de crédito, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 26/01/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elinaldo Carlos dos Santos e de Marli 
Almancio.

O pretendente: FÁBIO MOISÉS VIEIRA DA SILVA, profi ssão: analista administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Vieira da Silva 
e de Maria Norma Moisés da Silva. A pretendente: INDRIG ARAUJO LELLIS DIAS, 
profi ssão: assistente de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/06/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Marcos 
Lellis Dias e de Rosana Araujo Lellis Dias.

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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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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12º Subdistrito - Cambuci

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: ALEX FERREIRA DA COSTA, solteiro, entregador, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 13/08/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João 
Ferreira da Costa e de Maria do Socorro da Conceição. A pretendente: GLEICE SORACE, 
divorciada, do lar, natural de São Paulo - SP, nascida em 25/03/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Ronaldo Sorace e de Rosemary José dos Santos Sorace.

O pretendente: VICTOR HUGO SANTOS MADEIRA, solteiro, gerente de atendimento, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 09/10/1983, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Milton Madeira e de Iracema de Oliveira Santos Madeira. o pretendente: 
JUSCELINO RODRIGUES GONGORA, solteiro, gerente de TI, natural de Ponta Grossa 
- PR, nascido em 06/09/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Adercio 
Gongora e de Vanuncia Rodrigues Gongora.

O pretendente: THELUSNORD DORVIL, solteiro, pedreiro, natural do Haiti, nascido em 
10/10/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Joseph Dorvil e de Marie 
Thelemarque. A pretendente: FARA PETION, solteira, caixa de banco, natural do Haiti, 
nascida em 24/07/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marie Lourde.

O pretendente: MARCOS AURELIO MYRRHA, divorciado, militar, natural de Valença - 
RJ, nascido em 24/01/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José 
Carlos Myrrha e de Maria Lucia Barbosa Myrrha. A pretendente: QUÊNIA CAROLINA 
HERCULANO, solteira, enfermeira, natural de São Paulo- SP, nascida em 30/04/1977, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Herculano e de Leonilda 
Rodrigues Oliveira Herculano.

O pretendente: RAFAEL FABRÍCIO DA SILVA, solteiro, ajudante de cozinha, natural de 
Solânea - PB, nascido em 21/11/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de José Antonio Sobrinho e de Maria do Livramento Fabrício da Silva. A pretendente: 
LUZIANNE MIRANDA DE MÉLO, solteira, operadora de caixa, natural de Solânea - PB, 
nascida em 13/12/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Gomes 
de Mélo e de Maria Lúcia Miranda de Souza.

O pretendente: RICARDO FONSECA CHIARELLO, divorciado, advogado, natural de São 
José do Rio Preto - SP, nascido em 09/09/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Rafael Chiarello Junior e de Maria do Carmo Fonseca Chiarello. A pretendente: 
ANA CAROLINA BAPTISTA MENDES RODRIGUES, solteira, médica, natural de São Paulo 
- SP, nascida em 18/01/1982, residente e domiciliada em Presidente Prudente - SP, fi lha 
de Nelson Mendes Rodrigues e de Maria Clementina Neves Baptista Mendes Rodrigues. 
Obs.: Edital Recebido do Registro Civil de Presidente Prudente - SP.

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: JOSÉ DA PAIXÃO NUNES ALMEIDA, profi ssão: zelador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Lajedo do Tabocal, BA, data-nascimento: 09/04/1971, 
residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Constantino Ribeiro 
Almeida e de Ana Nunes de Novaes. A pretendente: CRISTINA CARNEIRO DA SILVA, 
profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Jardimira, SP, 
data-nascimento: 12/05/1976, residente e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, 
SP, fi lha de Amaro Carneiro da Silva e de Aparecida Maria Mendes da Silva.

O pretendente: LUCAS PANTANI ROMERO, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 12/06/1992, residente 
e domiciliado na Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Romero Junior e de Paola 
Pantani Romero. A pretendente: MARILIA DE FIGUEIREDO MATURANA, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-
nascimento: 27/05/1993, residente e domiciliada em São Caetano do Sul, SP, fi lha de 
Dorival Maturana Junior e de Elaine de Figueiredo Maturana.

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:
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