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BOLSAS
O Ibovespa: +0,01% Pontos: 
85.232,18 Máxima de +1,04% 
: 86.105 pontos Mínima de 
-0,62% : 84.688 pontos Volu-
me: 12,28 bilhões Variação em 
2018: 11,56% Variação no mês: 
-1,03% Dow Jones: +0,27% Pon-
tos: 24.899,41 Nasdaq: +0,11% 
Pontos: 7.411,32 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,6262 Venda: R$ 3,6267 
Variação: +0,74% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,70 Venda: R$ 3,80 
Variação: +0,8% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,6091 Venda: R$ 
3,6097 Variação: +1,07% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,5770 
Venda: R$ 3,7730 Variação: 
+0,69% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,25% 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$ 1.318,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,19% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 154,200 
Variação: +2,12%.

Cotação: R$ 3,6290 Variação: 
+0,6% - Euro (17h38) Compra: 
US$ 1,1933  Venda: US$ 1,1936  
Variação: -0,05% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3270 Venda: R$ 
4,3290 Variação: +0,67% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2670 Ven-
da: R$ 4,5100 Variação: +0,83%.

Futuro: -0,27% Pontos: 85.650 
Máxima (pontos): 86.465 Míni-
ma (pontos): 85.005. Global 40 
Cotação: 793,670 centavos de 
dólar Variação: estável.

“Seu coração não 
é estrada para 
passeio de muitos. 
Seu coração é lugar 
que só fi ca quem 
faz por merecer”.
Charles Chaplin (1889/1977)
Ator britânico

energia, com encarecimento 
na conta de luz”, diz Claudio 
Sales, presidente do Instituto 
Acende Brasil. “É alarmante 
verificar a quantidade de 
iniciativas legislativas que 
podem produzir um subsídio 
ainda mais custoso sobre o 
consumidor nacional” (AE).

Descontos para univer-
sidades, instituições 
fi lantrópicas, consu-

midores rurais, criadores de 
peixes, pessoas que vivem 
próximas a hidrelétricas e 
até para aquelas que moram, 
mais especificamente, no 
município de Angra dos Reis 
e dormem nas proximidades 
das usinas nucleares de An-
gra. Essas são apenas algumas 
das dúzias de benesses que 
o Congresso Nacional quer 
enfi ar na conta de luz do 
consumidor de todo o País, 
ampliando ainda mais a carga 
bilionária de subsídios que já 
pesa sobre a energia elétrica.

Congresso Nacional tem 
40 projetos para novos 
penduricalhos em conta de luz

O Instituto Acende Brasil, 
especializado no setor elétrico, 
fez um levantamento detalhado 
dos projeto que tramitam no 
Congresso e que preveem a 
inclusão de novos subsídios 
sobre a conta de luz, custos 
que não têm relação alguma 
com a prestação de serviços 
de energia elétrica, mas que, 
segundo o Tribunal de Contas 
da União, já absorvem mais de 
R$ 4 bilhões por ano das tarifas 
em todo o País.

A análise mostra que, de 2013 
para cá, nada mesmo que 49 
projetos que previam novos 
subsídios tramitaram no Con-
gresso. Desses, apenas nove 

foram arquivados ou retirados 
pelo autor. Estão em plena tra-
mitação, portanto, 40 projetos 
para benefi ciar determinados 
grupos com descontos que 
devem ser bancados por todos.

Desses 40 projetos, 22 já fo-
ram apreciados pela Comissão 
de Minas e Energia (CME) e 
apenas dois foram rejeitados, 
ou seja, 20 projetos estão em 
estágio avançado de tramitação 
e aptos a serem submetidos 
aos plenários do Congresso e, 
consequentemente, à sanção 
presidencial. 

Entre os pleitos estão des-
contos nas tarifas para municí-
pios que possuem hidrelétricas 

Não há mágica na conta de luz. Se alguém fi ca isento de pagar determinado valor,

é porque outro está pagando essa conta.

em seu entorno e ampliação de 
benefícios para consumidores 
rurais, usuários de poços ar-
tesianos e aqueles que façam 
uso de práticas de aquicultura 
e irrigação, os quais já são 
atendidos por subsídios.

A lista infi ndável ainda con-
templa a proibição da suspen-

são do serviço por inadim-
plência e também a anistia de 
dívidas de consumidores. Não 
há mágica na conta de luz. Se 
alguém fi ca isento de pagar 
determinado valor, é porque 
outro está pagando essa conta. 
“Isso retrata o lado perverso 
que penaliza o consumidor de 

O ministro-chefe da Casa Ci-
vil, Eliseu Padilha, disse ontem 
(14) que “não está extinta” 
a possibilidade de o governo 
tentar aprovar ainda este ano 
a reforma da Previdência. “Não 
conseguimos levar a cabo a 
reforma da Previdência. Por 
enquanto, pelo menos. Por-
que ainda temos até 31 de 
dezembro e essa possibilidade 
não está extinta, em que pese 
tenhamos tido difi culdade. E 
essa é a reforma das reformas 
no que diz respeito ao ajuste 
fiscal”, disse em entrevista 
após participar de evento do 
Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social (CDES).

O ministro da Casa Civil lem-
brou que a intervenção federal 
na segurança pública do Rio de 
Janeiro impede a votação da re-
forma no Congresso Nacional, 
mas pode ser pactuada uma 
suspensão temporária para 
colocar a medida em votação. 

Ministro-chefe da Casa Civil, 

Eliseu Padilha.

Lucro líquido do BNDES
O BNDES fechou o primeiro tri-

mestre de 2018 com um lucro líqui-
do de R$ 2,06 bilhões. O resultado 
decorre da queda nas despesas 
com provisão e na inadimplência, 
além do crescimento de R$ 322 
milhões do resultado com debên-
tures. Também infl uenciaram o 
crescimento de R$ 209 milhões 
nas alienações de participações 
societárias e o aumento de R$ 183 
milhões na receita com dividendos 
e juros sobre capital próprio. 

A Procuradora Federal dos 
Direitos do Cidadão, Deborah 
Duprat, disse ontem (14) acre-
ditar que o STF possa rever a 
decisão que considerou consti-
tucional a Lei da Anistia, depois 
da divulgação do documento do 
serviço de inteligência dos EUA 
que revela que o ex-presidente 
Ernesto Geisel autorizou a con-
tinuidade da política de execu-
ções de opositores da ditadura 
militar. A procuradora voltou a 
defender a revisão da lei para 
garantir a punição de crimes 
cometidos durante a ditadura. 

A legislação atual, editada 
em 1979, garante anistia aos 
crimes cometidos por militares 
e foi declarada constitucional 
pelos ministros do Supremo, 
em 2010. “Eu acho que o Su-
premo pode rever isso em caso 
individual, como também pode 
rever por ação de inconstitucio-
nalidade, como foi no passado, 
porque as decisões do Supremo 
obrigam os demais campos do 
poder Judiciário e a administra-
ção pública, mas não vinculam 
nem o próprio Supremo, nem 
o Congresso”, disse Deborah.

A Procuradora citou o re-
curso que tramita no Supremo 
impetrado pela defesa de cinco 
militares acusados por envol-

Procuradora federal

Deborah Duprat.

São Paulo - A Infraero co-
meça a implementar neste ano 
o autodespacho de bagagem 
em aeroportos de sua rede. O 
primeiro terminal a receber a 
novidade é o de Recife, que 
deverá contar com pontos para 
que o próprio passageiro des-
pache sua bagagem a partir do 
segundo semestre. Outros seis 
aeroportos receberão os siste-
mas até o primeiro trimestre 
de 2019: Congonhas, Santos 
Dumont, Curitiba, Belém, Goiâ-
nia e Maceió.

O autodespacho de bagagem 
faz parte de um contrato de 
concessão comercial de 15 
anos fi rmado entre a estatal 
e a empresa Sita, que oferece 
soluções de gerenciamento 
de aeroportos. Esse contrato 
inclui também a ferramenta 
de check-in compartilhado, 
que permite reunir as plata-
formas das empresas aéreas 
em um mesmo totem de auto-
atendimento. De acordo com 
a Infraero, as duas iniciativas 
têm como objetivo aprimorar 
o atendimento aos passagei-

O primeiro terminal a receber 

a novidade é o de Recife.
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Estadão Conteúdo

Brasília e São Paulo - A Pro-
curadoria da República em São 
Paulo voltou a pedir a prisão 
do ex-diretor da Dersa, Paulo 
Vieira de Souza, apontado 
como operador do PSDB, em 
audiência,ontem (14). Para o 
Ministério Público Federal, ele 
demonstrou “total desrespeito 
à Justiça” ao não comparecer à 
oitiva. Souza foi solto na sexta-
-feira (11), por decisão do mi-
nistro do STF, Gilmar Mendes. 

O ministro também conce-
deu, em outra decisão, habeas 
corpus para que fi casse suspen-
so o interrogatório de Souza 
ontem (14). Na audiência, além 
de outros acusados, somente 
compareceram os advogados 
do ex-diretor da Dersa. Para a 
procuradora Adriana Scorda-
maglia, “independente da na-
tureza da audiência e dos atos 
praticados em outra instância, 
diga-se, STF, o fato é que o 
acusado Paulo Vieira de Souza 
demonstrou total desrespeito 
à Justiça de 1ª instância e a 
todos os demais corréus que 
compareceram ao ato”.

“Não há justifi cativa para a sua 
ausência, sobretudo a desneces-
sidade da mesma em virtude 
de um HC que lhe concedeu a 
liberdade, não o dispensou de 
comparecimento aos demais 
atos processuais”, sustenta.

A procuradora ressalta que 

Ex-diretor da Dersa, Paulo 

Vieira de Souza.

Brasília - O deputado Jair 
Bolsonaro (PSL) lidera os três 
cenários de pesquisas estimula-
das sem o ex-presidente Lula na 
disputa, indica pesquisa CNT/
MDA, divulgada ontem (14). 
No cenário mais provável sem 
Lula, Bolsonaro tem 19,7%; Ma-
rina Silva 15,1%; Ciro Gomes, 
11,1%. O ex-governador tucano 
Geraldo Alckmin aparece em 
seguida, com 8,1%, seguido por 
Fernando Haddad, com 3,8%.

O nível mais alto de inten-
ção de voto de Bolsonaro é 
de 20,7%, caso disputasse o 
Planalto com Marina (16,4%), 
Ciro (12%), Haddad (4,4%) 
e Henrique Meirelles (1,4%).  
Há ainda um terceiro cenário 
estimulado sem Lula: neste, 
Bolsonaro registra 18,3%; 
Marina, 11,2%; e Ciro, 9%. 
Alckmin aparece mais uma vez 
em quarto lugar, com 5,3% das 
intenções de voto, seguido por 
Álvaro Dias, com 3% e Fernan-
do Haddad, com 2,3%.

Marina é a pré-candidata que 
teria melhor desempenho em um 
eventual segundo turno contra 
Bolsonaro. Ambos empatariam 
com 27,2%, segundo a projeção 
da CNT/MDA. O deputado, po-
rém, venceria em todos os outros 
cenários de segundo turno sem 
Lula testados pela pesquisa. 
Disputando contra Ciro, o par-
lamentar fl uminense teria 28,2% 
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O nível mais alto de intenção 

de voto de Bolsonaro

é de 20,7%.

Covas em NY para 
vender programa
de privatizações

Nova York - O prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas, se encon-
tra hoje (15), com 80 executi-
vos e investidores para vender 
o programa de privatização da 
Prefeitura da capital paulista. 
Ele viajou com o secretário 
de Privatização e Parcerias, 
Wilson Poit, e o presidente da 
São Paulo Negócios, Juan Qui-
rós, e participa do lançamento 
do guia “Doing Business in 
São Paulo City”, editado pela 
Amcham Brasil.

Covas disse que uma das 
prioridades da sua gestão em 
São Paulo é dar continuidade 
ao programa de privatização 
de bens públicos da cidade, 
que tem 55 ativos e serviços 
municipais listados para ven-
da ou concessão. A previsão 
de arrecadação chega a US$ 
1,5 bilhão. “O Anhembi é um 
dos projetos de privatização. 
Queremos também vender imó-
veis da Prefeitura que não são 
utilizados”, disse Covas (AE).

Padilha: governo tem ‘até dezembro’ 
para aprovar reforma da Previdência

investimentos em obras, mas 
daqui a pouco os investimentos 
na saúde, na educação. Coisa 
que é absolutamente inimagi-
nável”, disse.

Questionado se Temer pode 
procurar o candidato eleito 
para a presidência da República 
para tentar aprovar ainda este 
ano a reforma, Padilha respon-
deu que acha “possível”, mas 
não sabe se é “provável”. O 
ministro disse que não vê nos 
pré-candidatos muita vontade 
em discutir o tema da previ-
dência. Ao fazer o balanço dos 
dois anos do governo Temer, 
completados no último dia 
12, Padilha citou as reformas 
trabalhista e do ensino médio, 
aprovadas no Congresso, a 
queda da infl ação e da taxa 
de juros. “O presidente Temer 
iniciou o governo dizendo que 
iria colocar o Brasil nos trilhos. 
Indiscutivelmente, o Brasil vol-
tou aos trilhos”, afi rmou (ABr).

Padilha citou que o défi cit da 
Previdência no ano passado 
foi de R$ 268 bilhões e este 
ano deve fi car em torno de R$ 
300 bilhões. Segundo ele, esse 
gasto crescente compromete os 
investimentos no país. “Na me-
dida em que cresce a despesa 
com a Previdência, se reduzem 
os investimentos. Primeiro os 

STF pode ‘rever anistia’ 
após documentos da CIA

vimento no desaparecimento 
e morte do deputado Rubens 
Paiva durante a ditadura. Os 
acusados contestam aceitação 
preliminar da denúncia dos mi-
litares pela Corte, argumentan-
do que a decisão do Supremo 
contra os réus contraria a decla-
ração de constitucionalidade da 
Lei da Anistia.

A reclamação aguarda jul-
gamento do STF desde 2014 e 
o Ministério Público solicitou 
este ano que o Supremo priori-
ze a análise dessa questão. Em 
abril, a relatoria do recurso foi 
repassada ao minsitro Alexan-
dre de Moraes (ABr).

Sem Lula, Bolsonaro lidera 
em todos os cenários

A
FP

contra 24,2% do pedetista - um 
empate técnico dentro da mar-
gem de erro. Em uma disputa 
com Alckmin, Bolsonaro regis-
traria 27,8% e o tucano, 20,2%. 
Já se for ao segundo turno com 
o ex-prefeito Fernando Haddad 
(PT), Bolsonaro teria 31,5% e o 
petista, 14%. 

O presidente Temer tem 
a maior rejeição, com 87,8% 
dos entrevistas dizendo que 
não votariam de jeito nenhum 
nele. Marina é a segunda mais 
rejeitada, com 56,5%, seguida 
por Alckmin, com 55,9%, e pelo 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, com 55,6%. Bolsonaro 
tem a quinta maior rejeição: 
52,8%. O ex-ministro Henrique 
Meirelles registra 48,8% de 
rejeição (AE).

Procuradoria pede nova 
prisão de ex-diretor da Dersa

“o processo-crime tramita na 
primeira instância a quem tem o 
poder para dispensá-lo é o juiz 
natural da causa”. 

“Assim, surgindo fato novo, 
independente dos já declinados 
no pedido de prisão preventiva 
que ainda persistem, o MPF 
manifesta-se pela nova decreta-
ção da prisão preventiva do acu-
sado para garantia da instrução 
processual, da ordem pública 
e conveniência da mesma”. O 
advogado André Luiz Gerheim, 
que defende Souza, afi rmou que 
“ao contrário do que afi rmado 
pelo MPF, o réu apenas não 
compareceu ao presente ato 
por conta de decisão do STF 
que determinou que este ilustre 
juízo não iniciasse a instrução 
processual antes da apreciação 
das respostas à acusação” (AE).

Autodespacho de bagagens em 
7 aeroportos até o início de 2019

ros e otimizar a infraestrutura 
aeroportuária.

A estatal destaca que, ao 
implementar as novidades, 
terá acesso a informações mais 
detalhadas e precisas sobre 
o embarque dos passageiros. 
“Com essa junção, será pos-
sível defi nir estratégias sobre 
o fl uxo, tempo de processa-
mento e permanência dos 
passageiros nos aeroportos, 
gerando ganhos operacionais 
e de receitas”, diz, em nota, o 
superintendente de Negócios 
em Serviços Aeroportuários, 
Claiton Resende (AE).



Página 2

Geral
São Paulo, terça-feira, 15 de maio de 2018 

www.netjen.com.br
OPINIÃO

Darwin e o futuro
do trabalho

Até 2020, mais de 7 

milhões de pessoas 

no mundo perderão o 

emprego para robôs

Desde o lançamento do 
livro “The End of Work” 
(O Fim dos Empregos), 

de Jeremy Rifkin (1995), de-
batemos intensamente sobre 
o futuro do trabalho e como 
as tecnologias vão eliminar e 
substituir os postos de em-
prego de forma mais célere 
e otimizada. É visível que as 
inovações crescem em ritmo 
exponencial - e quem não as 
acompanha, se depara com 
o atraso. 

Não há dúvida de que pre-
cisamos nos atualizar, estar a 
par do que há de moderno no 
mundo digital e utilizar tais fer-
ramentas para se sobressair no 
mercado de trabalho. É só nos 
atentarmos para as pesquisas 
mais recentes e percebemos o 
quanto a realidade está mais 
próxima do que imaginamos. 
Até 2020, mais de 7 milhões de 
pessoas no mundo perderão o 
emprego para robôs, mas por 
outro lado, 65% das crianças 
- que estão entrando agora no 
Ensino Básico -, trabalharão 
em empregos que ainda não 
existem, segundo pesquisa 
atual do Fórum Econômico 
Mundial (WEF).

Muitos profi ssionais estão 
assustados com essas gran-
des mudanças. Mas não é 
preciso sobressalto, pois os 
empregos não deixarão de 
existir. É inequívoco de que 
as alterações surgidas na legis-
lação trabalhista em relação à 
carga horária; autonomia dos 
colaboradores e home offi ce, 
como padrão, prometem mo-
bilizar os negócios, mas ainda 
há inúmeros cargos que serão 
mantidos – e atualizados. E 
melhor: tantos outros passarão 
a existir.

Artigo publicado na revis-
ta eletrônica MIT Sloan, do 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), corrobora 
que, embora as tecnologias 
possam eliminar alguns empre-
gos, surgirão novas colocações. 
Segundo os especialistas, as 
inovações não substituem as 
antigas funções – por serem 
modernas, exigem habilidades 
e treinamentos sem preceden-
tes. Mais especifi camente, o 
estudo revela três novas cate-
gorias de trabalho: os Trainers, 
os Explainers e os Sustainers, 

ou seja, os que treinam, os que 
explicam e os que sustentam.

Essa primeira categoria 
de trabalho evidencia que o 
mundo corporativo precisará 
de pessoas que ensinem os sis-
temas de inteligência artifi cial 
a operar. Como padrão, ensinar 
aos chatbots (robôs de atendi-
mento ao cliente) a terem mais 
empatia. Daí a necessidade 
de ensinar as sutilezas da co-
municação humana – como o 
sarcasmo –, e que as relações 
entre a máquina e o humano 
proporcionem harmonia, ética 
e justiça.

Assim, é bem provável que 
surjam novos cargos como 
“tutor de linguagem e signifi -
cado de idioma”, “modelador 
de interação de máquina 
inteligente” e “instrutor de 
visão de mundo”, como sugere 
o estudo. A segunda categoria 
de novos empregos poderá 
preencher a lacuna existente 
entre os tecnólogos e os ges-
tores empresariais. Eles serão 
aqueles colaboradores que 
entenderão quando o sistema 
apresenta erro. 

Nessa categoria, poderão 
existir cargos como “designer 
de contexto”, “analista de 
transparências” e “estrategista 
de utilidade de inteligência 
artifi cial”, a título de exempli-
fi cação. A última categoria de 
novos empregos pode garantir 
que os sistemas de inteligência 
artificial operem conforme 
o planejado. Esses bem que 
poderiam ser chamados de 
“especialista em automação”, 
“economista de automação” 
ou “gerente de relações de 
máquina”.

O desenvolvimento profi ssio-
nal está atrelado à ampliação 
tecnológica, assim, buscar a 
adaptação, torna-se essencial. 
Ora, aprimorar e desenvolver 
competências humanas no 
que de melhor existe em in-
formações eletrônicas e bens 
de serviço, para que estejamos 
preparados para a existência 
desse novo formato de relações 
de trabalho, eis a tarefa desa-
fi adora que se avizinha. Como 
bem salientou Darwin, o pai da 
Teoria da Evolução, “não é o 
mais forte que sobrevive, nem 
o mais inteligente, mas o que 
melhor se ajusta às mudanças”. 

O futuro está batendo à 
nossa porta. Sejamos otimistas 
para que possamos abri-la!

 
(*) - É doutor em Turismo e 

coordenador-geral da Pós-Graduação 
da Universidade Positivo (UP).

Dario Luiz Dias Paixão (*)
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Após ter vivido a maior crise 
de sua história, o Monte dei 
Paschi di Siena (MPS), tido 
como o banco mais antigo do 
mundo ainda em operação, re-
gistrou lucro pela primeira vez 
desde 2016. Segundo o balanço 
divulgado na sexta-feira (11), 
a instituição fi nanceira fechou 
o primeiro trimestre de 2018 
com resultado positivo de 188 
milhões de euros, contra o pre-
juízo de 169 milhões de euros 
dos três meses iniciais de 2017.

O lucro se deve sobretudo ao 
crescimento de 20% na conces-
são de empréstimos e à emissão 
de títulos tendo como lastro 
sua enorme carteira de crédi-
tos deteriorados (24 bilhões 

Sede do Monte dei Paschi, em Siena, na Toscana.

No entanto, é preciso ter 
planejamento fi nancei-
ro para não assumir 

compromissos que o bolso não 
suporta. Um estudo realizado 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) revela 
que no último mês de fevereiro, 
em cada dez consumidores, 
seis (59%) aproveitaram as 
facilidades do crédito para fazer 
compras não planejadas.

Nesse caso, as aquisições 
mais feitas por impulso foram 
roupas, calçados e acessórios 
(19%), compras em super-
mercados (17%), perfumes 
e cosméticos (14%) e idas a 
bares e restaurantes (13%). A 
aquisição de peças de vestuário 
e acessórios foi mais presente 
entre a parcela feminina de 
entrevistados (23%), ao passo 
que a compra de produtos 
eletrônicos ganhou destaque 
entre os homens (13%).

Os especialistas do SPC Brasil 
explicam que a democratização 
do crédito no Brasil é um fenô-
meno que ganhou força apenas 
recentemente, de modo que 

As aquisições mais feitas por impulso foram roupas,

calçados e acessórios.

Em um dia marcado por 
intensos confl itos na fronteira 
entre a Faixa de Gaza e Israel, 
que já deixaram 43 mortos e 2 
mil feridos, os Estados Unidos 
inauguraram ontem (14) sua 
embaixada em Jerusalém. A 
cerimônia foi iniciada com o 
hino nacional norte-america-
no e contou com a presença 
da fi lha do presidente Donald 
Trump, Ivanka, e seu marido, 
Jared Kushner, além do em-
baixador dos EUA no país, Da-
vid Friedman, o subsecretário 
de Estado, John Sullivan, e o 
secretário do Tesouro, David 
Mnuchin. 

O presidente de Israel, Reu-
ven Rivlin, e o primeiro-mi-
nistro, Benjamin Netanyahu, 
também acompanharam o 
evento. “Este é um momento 
histórico. Presidente Trump, 
ao reconhecer o que pertence 
à história, você fez história”, 
disse o premier. Netanyahu 
ainda afirmou que só se 
pode construir a paz com a 
verdade, e “a verdade é que 
Jerusalém é a capital do povo 
israelense”. 

Mesmo ausente, Trump en-
viou uma mensagem a cerca 
de 800 pessoas presentes 
na cerimônia, por meio de 
vídeo. “A capital de Israel é 
Jerusalém. Israel como todo 

A cerimônia contou com a presença da fi lha do presidente 

Donald Trump, Ivanka.

Caixa Econômica 
lança novo jogo 
lotérico

A Caixa Econômica Federal 
lançará um novo jogo lotérico, o 
Dia de Sorte. O novo produto foi 
instituído em portaria publica-
da ontem (14) pela Secretaria 
de Acompanhamento Fiscal, 
Energia e Loteria, do Ministério 
da Fazenda, no Diário Ofi cial 
da União. O jogador poderá 
escolher de 7 a 15 números 
que representarão os dias do 
mês, podendo ser de 1 a 31; 
e um número de 1 a 12, que 
correponderá aos meses do 
ano, o chamado mês de sorte.

A aposta mínima, ou seja, 
com sete números e um mês 
de sorte, custará R$ 2. O preço 
aumenta conforte aumentam os 
números. Uma aposta com 15 
números e um mês de sorte cus-
tará R$ 12.870. Serão sorteados 
sete números e um mês (o mês 
da sorte). São consideradas 
vencedoras as apostas que ti-
verem de quatro a sete acertos, 
independentemente da ordem 
de sorteio dos números, ou, 
ainda, o mês sorteado. O mês 
conta como um acerto.  

Caso o apostador tenha feito 
apostas de oito a 15 números, 
a premiação será proporcional 
à quantidade equivalente de 
apostas simples, ou mínimas, 
vencedoras. O sorteio ocorre-
rá três vezes por semana, às 
terças-feiras, quintas-feiras e 
sábados. A data do primeiro 
sorteio ainda será defi nida pela 
Caixa (ABr).
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Crédito fácil levou 59% dos 
brasileiros à compra impulsiva

O crédito é um recurso de pagamento que se bem utilizado pode viabilizar sonhos, ajudar na aquisição 
de um bem de consumo e até mesmo socorrer as pessoas em momentos de difi culdade

possibilidades de parcelamen-
to. Outros tipos de estabeleci-
mentos que os entrevistados 
sentem essa facilidade para 
dividir em várias vezes são as 
lojas de departamento (23%), 
supermercados (13%) e shop-
ping center (12%).

Na hora de parcelar uma 
compra, o cartão de crédito 
fi cou em primeiro lugar no 
ranking de preferência dos 
consumidores, com 66% de 
citações. O crediário vem em 
segundo, mas com apenas 13% 
de menções e o fi nanciamento 
aparece logo depois com so-
mente 4% de preferência. O 
cheque pré-datado foi citado 
por 1% dos entrevistados. No 
caso do dinheiro, ele se desta-
ca principalmente nos gastos 
com serviços de beleza (63%), 
remédios (47%), alimentação 
fora de casa ou delivery (45%) 
e compras no supermercado 
(44%). Já o débito ganha 
força entre os consumidores 
na alimentação fora de casa 
ou comida delivery (26%), 
compras de supermercados 
(23%) e remédios (22%) - 
(SPC/CNDL).

muitos consumidores ainda 
não aprenderam a lidar com 
as consequências do seu mau 
uso. “A regra de bolso diz que 
o consumidor não deve com-
prometer mais do que 30% da 
renda com prestações. A falsa 
sensação de comprar sem pagar 
nada, que o crédito proporcio-
na, tende a levar consumidores 
desinformados ao superendi-
vidamento e à inadimplência”, 

alerta a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti.

Para 33% dos entrevistados, 
internet é o meio que mais 
estimula compras ao facilitar 
parcelamento; 15% dividem 
no maior número possível de 
prestações. Um terço (33%) 
dos consumidores acredita 
que as lojas online estimulam 
o consumidor a fazer novas 
compras ao oferecerem mais 

EUA inauguram embaixada em 
Jerusalém em meio a protestos

Estado soberano tem o direito 
de determinar sua capital”, 
disse. “Nossa maior esperança 
é a da paz. Os Estados Uni-
dos continuam plenamente 
comprometidos a facilitar um 
acordo de paz duradouro”, 
afi rmou Trump.

A inauguração cumpre uma 
das mais polêmicas promessas 
do presidente norte-americano, 
o que gerou grande reprovação 
da comunidade internacional. O 
embaixador Friedman ressal-
tou que a administração Trump 
cumpre uma promessa feita ao 
povo norte-americano e dá a 
“Israel o mesmo direito que a 
qualquer outro país: o direito 

de designar sua capital”.
O dia da cerimônia de inau-

guração acontece na mesma 
data em que o Estado de Israel 
completa 70 anos. A nova 
embaixada está instalada no 
bairro de Arnona, em Jerusa-
lém Ocidental, em um prédio 
construído em 2010, dentro da 
seção de vistos do consulado-
-geral dos EUA. Uma placa foi 
revelada durante o evento. 
Mais cedo, Trump comemo-
rou, em uma publicação no 
Twitter, a inauguração da 
embaixada norte-americana 
em Jerusalém e disse que o 
momento “é um grande dia 
para Israel” (ANSA).

Banco mais antigo do mundo
volta a registrar lucro

- empréstimos que difi cilmente 
serão pagos - em sua carteira. 
Outros bancos italianos vive-
ram situação semelhante, mas 
o MPS era o mais exposto de 
todos, com um terço de seu 
portfólio tomado por ativos 
tóxicos. 

Para salvar a instituição, o 
Estado injetou 5,4 bilhões de 
euros e fi cou com quase 70% 
das ações. No entanto, por de-
terminação da União Europeia, 
terá de se desfazer da participa-
ção até 2021. O plano de resgate 
também prevê milhares de de-
missões e a venda dos créditos 
deteriorados no mercado, para 
fundos especializados nesse 
tipo de investimento (ANSA).

de euros). “A minha humilde 
opinião é a de que viramos a 
página em relação a 2017”, 
declarou o CEO do MPS, Marco 
Morelli. “Agora operamos como 
uma empresa normal”, disse. 
Com o resultado, as ações do 

banco fecharam o pregão de 
sexta-feira com alta de 17,6%, 
em 3,2 euros. 

Fundado em 1472, em Siena, 
o MPS fi cou à beira da falência 
em 2017, devido à elevada pre-
sença de créditos deteriorados 

Brasília - O presidente Michel 
Temer lamentou por meio de 
seu perfi l no Twitter, ontem 
(14), os confrontos com solda-
dos israelenses que deixaram 
dezenas de palestinos mortos e 
feridos na Faixa de Gaza. A re-
gião é palco de protestos contra 
a transferência da embaixada 
americana de Tel-Aviv para 
Jerusalém, que foi inaugurada 
ontem (14). 

"Lamento profundamente os 
terríveis episódios de violência 
na fronteira entre Israel e a 
Palestina. Nossa solidariedade 
com os feridos e as famílias dos 
mortos. O Brasil faz um apelo à 
moderação, um chamado à paz", 
escreveu o presidente.

Segundo autoridades palesti-
nas, 52 palestinos morreram e 
cerca de 1.700 fi caram feridos. 
Um dos mortos era um adoles-
cente de 14 anos, informaram 
as mesmas fontes. Isso porque 
os soldados israelenses abriram 
fogo quando os manifestantes 
se aproximaram da cerca que 
divide o território. 

Temer lamenta violência 
entre Israel e Palestina

A emissora Al-Jazeera afi r-
mou que um de seus repórteres 
fi cou ferido enquanto cobria 
as manifestações. O jornalista 
Wael Dhadouh foi "ferido por 
munição real das forças israe-
lenses", disse a emissora em sua 
conta no Twitter, sem detalhar a 
gravidade dos ferimentos (AE).

Presidente Michel Temer
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Os mitos do
trabalho remoto

O trabalho remoto tem se 

tornado parte da rotina 

de empresas todos os 

portes

Há inúmeros pontos 
levantados quando o 
assunto é abordado, 

desde benefícios como o 
funcionário ser mais produ-
tivo, passar mais tempo com 
família e gerar um menor 
custo para a empresa, aos 
aspectos negativos, como 
não criar uma identidade da 
empresa, ser mais difícil se 
comunicar ou até mesmo ser 
mais difícil de criar um plano 
de carreira. 

Como qualquer outra ini-
ciativa, o trabalho remoto 
depende altamente da imple-
mentação. Já vi casos onde 
os pontos positivos foram 
amplificados e os negativos 
não existiram, como já vi 
casos opostos onde o caos 
foi criado. A cultura positiva 
depende dos líderes da em-
presa e no tempo que eles 
dedicam para criar o ambien-
te idealizado pessoalmente, 
por telefone ou por escrito. 

É importante que o presi-
dente se mantenha atualiza-
do, incentive os funcionários 
a se desenvolverem, e que 
esteja sempre acessível. O 
exemplo e o esforço que os 
líderes dedicam à empresa 
são muito mais importantes 
que sua presença física. Se o 
funcionário está desmotiva-
do e o líder da empresa não 
tenta estimulá-lo, ou se não 
há ferramentas de produti-
vidade, certamente não tra-
balhar é uma probabilidade. 

Por outro lado, há diversas 
formas de não só mitigar esse 
risco, como até aumentar 
a produtividade. Alguns 
exemplos incluem feedback 
frequente, definição clara de 
atividades e entregáveis, li-
gações e até reuniões diárias 
onde o funcionário diz o que 
fez no dia anterior e o que irá 
fazer no próprio dia.

Já ouvi essa frase diversas 
vezes, porém por experiência 
própria, a comunicação é 
muito mais fácil. Num escri-

tório físico, a pessoa pode 
estar em reunião, no café ou 
no almoço. Outra coisa típica 
de um escritório cheio é ser 
interrompido várias vezes 
por dia, muitas vezes por 
perguntas que poderiam ser 
respondidas com pesquisas 
no Google. 

Há ferramentas incríveis, 
como o Slack, onde cada 
funcionário participa dos 
canais de discussão de seu 
interesse e onde há também 
mensagens diretas. Se eu 
quero falar com uma pessoa, 
eu mando mensagem pela 
plataforma e, em geral, as 
respostas são imediatas.

Além da comunicação, o 
plano de carreira depende 
exclusivamente de respon-
sabilidades e metas claras, 
rodadas de feedback, ge-
renciamento de expectativa 
e transparência. Se pessoa 
está performando bem e há 
oportunidades, a decisão de 
promoção e crescimento é 
ainda mais neutra, pois o 
cafezinho e a amizade pes-
soal terão pesos menores 
nas tomadas de decisão, 
fazendo com que a empresa 
seja ainda mais justa com 
seus funcionários.

O risco dos funcionários 
não se conhecerem pesso-
almente existe e precisa ser 
reduzido por seus líderes. 
Iniciativas relativamente 
simples ajudam bastante 
nesse ponto, como todos 
obrigator iamente terem 
uma foto nas ferramentas 
de comunicação, videoconfe-
rência mensal com todos da 
empresa e até mesmo viajar 
e encontrar pessoalmente 
algumas vezes por ano.

Eu, particularmente, gosto 
bastante de levar todos os 
funcionários pelo menos uma 
vez a cada dois meses para 
algum lugar para discutir 
estratégias da empresa, 
reunir com clientes, e criar 
um sentimento de confiança 
e parceria entre os membros 
do time.

(*) - É CEO da EmCasa, imobiliária 
digital que objetiva transformar a 

maneira que o brasileiro compra ou 
vende imóvel. 

Gustavo Vaz (*)

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

confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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A - Vem pra USP
Estão abertas as inscrições para os alunos matriculados nos 1º, 2º e 3º anos 
do ensino médio que tenham interesse em participar da Competição USP de 
Conhecimentos (CUCo). A ação faz parte do programa Vem pra USP!. É um de-
safi o criado para os estudantes da rede pública do Estado. A competição busca 
incentivar os alunos a ingressar nos cursos de graduação da USP e, ao mesmo 
tempo, estimulá-los a melhorar o desempenho nas disciplinas que compõem o 
conteúdo programático dos processos seletivos de acesso no ensino superior. 
Inscrições: (https://app.fuvest.br/concurso?hash_identifi cacao=781680cf). 
Mais informações: (http://vemprausp.org.br). 

B - Melhores Artigos
Realizado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento e pelo Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento, com apoio da Organização das Cooperativas 
Brasileiras, o tradicional Prêmio ABDE-BID de artigos chega a sua 5ª edição. 
As inscrições estão abertas até o dia 22 de junho. São esperados artigos sobre 
os temas: “Desenvolvimento em Debate”, “Parcerias Público-Privadas: Desafi os 
e Soluções” e “Desenvolvimento e cooperativismo de crédito”. A inscrição 
deve conter artigos inéditos, termo de autorização de uso e declaração de 
autoria – os modelos dos documentos estão no site (www.abde.org.br). Os 
materiais devem ser enviados para o e-mail: (premio@abde.org.br).

C - Premiada nos EUA
A Forno de Minas acaba de ser premiada no “Business Press Award 
2018” como a marca brasileira mais bem-sucedida nos Estados Unidos 
na categoria de alimentos. O reconhecimento foi feito por líderes de 
negócios, mídia local e associações como Câmara de Comércio Brasileira 
da Flórida, Grupo Empresarial Brasileiro e Associação Brasileira de 
Imprensa Internacional. Há dez anos, o país norte americano recebeu 
o primeiro container da indústria mineira. Na época, o autêntico pão de 
queijo foi disponibilizado em mercados brasileiros locais. Hoje, a Forno 
de Minas está presente em mais de 2.500 pontos de venda nos EUA. 
O setor internacional é um dos que mais crescem na companhia, com 
metas de incremento de mais de 100% na receita da empresa até 2020.

D - Indústria Têxtil 
Uma das principais feiras de tecnologias têxteis das Américas, a Febra-
tex – Feira Brasileira para a Indústria Têxtil, que será realizada entre 

os dias 21 e 24 de agosto, no Parque Vila Germânica, em Blumenau, 
chega a sua 16ª edição reunindo mais de 2.400 marcas, nacionais 
e internacionais, que geram o desenvolvimento e proporcionam o 
avanço tecnológico da cadeia produtiva têxtil mundial. A expectativa 
é de que o evento receba compradores e visitantes qualifi cados, do 
Brasil e do exterior, que circularão pelos cinco pavilhões da Feira para 
conferir as novidades e realizar negócios com empresas nacionais e 
de países como Alemanha, Argentina, China, Estados Unidos, Índia, 
Itália, Peru, Portugal, Suíça e Turquia, entre outros. Saiba mais no 
site (www.febratex.com.br).

E - Hotelaria Hospitalar 
O controle de internações e altas hospitalares é um dos pontos mais 
complexos e importantes de um hospital.  O trabalho exige decisões 
ágeis a cada segundo e, muitas vezes, o envolvimento de toda a equipe 
de um hospital. Com foco nas necessidades de mercado, o Centro Uni-
versitário Senac oferece o curso de pós-graduação Hotelaria Hospitalar 
que aborda este e outros temas essenciais para a atualização de pessoas 
que exercem atividades na área. Além de gestão de leitos, os alunos que 
frequentam o curso recebem informações e discutem assuntos como a 
hospitalidade, gestão de pessoas, arquitetura hospitalar e infraestrutura. 
As aulas são ministradas na unidade Aclimação. Mais informações e 
inscrições: (www.sp.senac.br/posgraduacao).

F - Fake e Eleições
Criada para atender uma crescente demanda corporativa e de profi ssio-
nais por cursos relacionados ao Direito Digital, a Opice Blum Academy 
promove no próximo dia 22 (terça-feira), das 9h às 12h, o curso ‘Eleições 
2018: democracia, liberdade de expressão, bots e Fake News’.
Ministrado pelos especialista Camilla Jimene e Deoclides Neto, a pa-
lestra abordará temas como o impacto das fake News, o uso de dados 
para direcionamento da propaganda eleitoral e do desvio de fi nalidade 
de coleta, bem como identifi car, conter danos e mitigar os riscos de ser 
vítima ou agente, dentre outros. Para mais informações acesse (http://
www.opiceblumacademy.com.br/cursos2018).

G - Congresso de Nutrição 
Considerado um evento de renomada tradição, presente no Brasil há 
40 anos, o Ganepão 2018, está marcado para acontecer de 12 a 15 de 

junho, no Centro de Convenções Rebouças. O Congresso se destaca por 
apresentar ao público conteúdos relevantes, de base científi ca para a 
atualização profi ssional do setor. Voltado para médicos, nutricionistas, 
farmacêuticos, médicos do esporte, educadores físicos entre outros 
interessados na temática, o encontro é chancelado por importantes 
instituições e Associações da área da saúde e suplementação alimentar. 
O Ganepão é um importante evento do setor, que traz a oportunidade 
dos profi ssionais se atualizarem e também esclarece sobre os diversos 
produtos ligados ao segmento da suplementação. Outras informações 
em: (www.ganepao.com.br).

H - Profi ssionais com Defi ciência
A Resource, uma das principais multinacionais brasileiras de serviços de 
consultoria, TI e Integração Digital, está com vagas abertas para o progra-
ma de formação para pessoas com defi ciência (PCD). As oportunidades 
são para atuar em sua fábrica de software, localizada na Avenida Paulista. 
O projeto de inclusão tem como objetivo desenvolver profi ssionais na área 
técnica e capacitá-los para o trabalho no setor de TI. O processo seletivo 
tem início nesse mês e as contratações estão previstas já para início em 
junho. Os candidatos interessados devem cadastrar seus currículos no 
site (http://www.resourceit.com/pt/vagas-ti/) ou enviar seus dados para 
o e-mail (recrutamentoeselecao@resourceit.com).

I - Inovações na Saúde
A próxima atividade do Ciclo de Palestras ILP-Fapesp acontece na 
próxima segunda-feira (21), na Assembleia Legislativa do Estado, e 
terá como tema “Inovações na Saúde: Tecnologias que salvam vidas”. 
As palestras previstas são com pesquisadores e empresários que desen-
volveram novas tecnologias: Ventilador pulmonar; Plataforma de gestão 
e comunicação hospitalar para melhoria da atenção ao paciente; Teste 
de alta especifi cidade para detecção de anticorpos do vírus Zika; e Apa-
relho de monitoramento de pressão intracraniana. O evento é aberto ao 
público, com inscrições gratuitas pelo site (https://www.al.sp.gov.br/ilp/
detalheAtividade.jsp?id=4245). Informações: (https://goo.gl/8RcX2M).

J - Competição e Produtividade 
O Brasil precisa urgentemente aumentar sua produtividade para 
conseguir crescer de forma sustentável. Para discutir a relação entre 
competição e produtividade, bem como suas implicações para o caso 
brasileiro, o Centro de Finanças (CeFi) está organizando um evento 
no próximo dia 21 (segunda-feira), às 18h, com três dos maiores espe-
cialistas sobre o tema no Brasil: Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt 
(Conselheira do Cade); Klênio Barbosa (Professor Assistente do Insper); 
e Paulo Furquim de Azevedo (Professor Senior Fellow do Insper). Após 
as apresentações, os convidados se reunirão em um relevante debate 
mediado por Gino Olivares, coordenador executivo do Centro de Finanças. 
Inscrições: (https://www.insper.edu.br/agenda-de- eventos/competicao-
-e-produtividade-no-brasil/).

A - Vem pra USP
Estão abertas as inscrições para os alunos matriculados nos 1º, 2º e 3º anos 

os dias 21 e 24 de agosto, no Parque Vila Germânica, em Blumenau, 
chega a sua 16ª edição reunindo mais de 2.400 marcas, nacionais 
e internacionais que geram o desenvolvimento e proporcionam o

Em termos absolutos, são 2,08 milhões de famílias paulistanas 

endividadas, 38,4 mil a mais do que há um ano.

Em abril, a Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor, realizada 
mensalmente pela FecomercioSP, registrou 
que 53,5% das famílias na cidade de São Paulo 
possuem alguma dívida, queda de 1,1 ponto 
porcentual (p.p.) em relação a março (54,6%)

Contudo, está 0,6 p.p. acima do apresentado no mesmo mês 
do ano passado (52,9%). Em termos absolutos, são 2,08 
milhões de famílias paulistanas endividadas, 38,4 mil a 

mais do que há um ano. Desse total, 9,1% admitem que não terão 
condições de pagar as dívidas e fi carão inadimplentes.

A taxa de inadimplência – famílias que não conseguiram quitar 
suas dívidas na data do vencimento – fi cou tecnicamente está-
vel, passando de 19,3% em março para 19,4% em abril, o que 
signifi ca que 754,5 mil famílias estão nessa situação. Segundo a 
assessoria econômica da FecomercioSP, há um ano, o porcentual 
era de 18,7%, ou seja, houve um acréscimo de 33,1 mil famílias 
inadimplentes nesse período. A parte mais signifi cativa do atraso 
(50,7%) é de um período superior a 90 dias. E 24,9% estão com 
tempo de pagamento de curto prazo, de até 30 dias.

Os economistas da Entidade ressaltam que não há riscos de 

A melhoria dos níveis de 
educação fi nanceira leva a uma 
demanda e uso mais respon-
sável do crédito, com menor 
risco de endividamento exces-
sivo e, portanto, uma menor 
inadimplência. A avaliação foi 
feita pelo presidente do Banco 
Central (BC), Ilan Goldfajn, on-
tem (14), em Brasília, durante a 
abertura da 5ª Semana Nacional 
de Educação Financeira.

“Esses efeitos contribuem 
para a redução do custo do 
crédito”, disse Goldfajn, acres-
centando que ao aumentar a 
propensão do cidadão a poupar, 
a educação fi nanceira estimula 
o desenvolvimento econômico 
do país e para o bem-estar da 

população. Goldfajn também 
citou a inovação tecnológica, 
que tem levado ao surgimento 
de novas instituições, as cha-
madas fi ntechs (empresas de 
inovação e tecnologia no setor 
fi nanceiro). 

Ele lembrou que recentemen-
te o BC regulamentou as fi nte-
chs de crédito para aumentar 
a competição no mercado de 
crédito. “Aliada a mecanismos 
de proteção resultantes da 
regulação e da supervisão do 
sistema fi nanceiro, a educação 
fi nanceira é, sem dúvida, fator 
fundamental na preparação de 
um ambiente seguro e susten-
tável para o consumidor desses 
novos serviços”, disse (ABr).

 

Incentivar o aprimoramento técnico da classe contábil 
é prioridade para o CRCSP. Além de promover 
atividades de Desenvolvimento Profissional em todas as 
regiões do Estado de São Paulo, o Conselho possui um 
programa especial de descontos para os profissionais 
que desejam continuar seus estudos. 

Os descontos são oferecidos por instituições 
conveniadas em cursos de graduação e pós-graduação 
na área contábil, tanto nas modalidades presencial como 
de Ensino a Distância (EaD). A oportunidade é fruto de 
parcerias com diversas instituições de ensino, que 
passam a integrar um banco de dados do Conselho. 

Técnicos em contabilidade que desejam cursar 
Ciências Contábeis e contadores que buscam uma 
especialização na área contábil podem contar com o 
apoio do CRCSP para realizar seus objetivos. Todos os 
profissionais com registro ativo têm direito ao benefício. 

Além do valor diferenciado, os profissionais têm a 
segurança de que as disciplinas contábeis serão 
ministradas por docentes habilitados e registrados.  

As instituições devem ainda ser reconhecidas pelo 
Ministério da Educação (MEC) e ter obtido nota 3 ou 
superior no último Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade). 

Acesse o portal do CRCSP (www.crcsp.org.br), no 
menu Serviços/Desenvolvimento Profissional, para 
conferir a lista de instituições de ensino conveniadas, os 
prazos e descontos oferecidos. 

Para participar do programa de parcerias com o 
CRCSP, as instituições de ensino devem observar as 
regras definidas nos editais de chamamento público para 
cadastro de instituições de ensino, disponíveis nas 
páginas das parcerias para graduação e pós-graduação 
do portal do CRCSP. 

PROFISSIONAL REGISTRADO NO CRCSP TEM 
DESCONTOS NA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo 
Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019 
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 
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2,08 milhões de famílias 
paulistanas estão endividadas

perda de controle da inadimplência, uma vez que o sistema fi -
nanceiro capta possíveis movimentos de descontrole e aumenta 
a seletividade do crédito. Os dados do Banco Central, inclusive, 
mostram a elevação da taxa média de juros nos dos primeiros 
meses do ano, com aumento do spread. As taxas são inferiores às 
do ano passado, mas podem indicar que a retomada da economia 
não esteja no ritmo esperado.

De acordo com a FecomercioSP, o ponto a se observar com mais 
atenção para os próximos meses é a faixa específi ca de famílias 
com até dez salários mínimos. Os níveis de inadimplência e de 
não pagamento estão elevados, o que signifi ca que os efeitos dos 
dados do emprego, que vêm apresentando melhoras, não chega-
ram de forma mais expressiva nas classes mais baixas para que 
dessem uma condição mais adequada para equilibrar as contas 
das famílias (AI/FecomercioSP).

Educação fi nanceira 
pode reduzir 

endividamento excessivo

Presidente do BC, Ilan Goldfajn.
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A verdade, não mais 
que a verdade

Qual é o sonho de 

cidadãos do bem? 

Cantar um Hino de Louvor 
à Pátria amada, fazer 
loas aos parlamentares, 

ter orgulho da toga da modéstia 
dos ministros das altas Cortes 
judiciais, aplaudir quem entre-
ga a uma senhora idosa a bolsa 
caída na rua, ceder seu lugar 
no ônibus aos mais alquebra-
dos, agradecer a Deus por ter 
sido abençoado e viver numa 
Terra de gente digna, honrada 
e respeitada.

Ouçamos a delação espon-
tânea de um brasileiro tocado 
pela chama do civismo. O 
Brasil é a terra da ética, do 
respeito aos valores morais 
que dignifi cam o Homem e do 
cumprimento exemplar das 
leis. Ninguém ousa se desviar 
da retidão. 

O caráter do povo é imacu-
lado, herdeiro de uma cultura 
alicerçada no bem comum, 
na solidariedade, no culto às 
tradições, na religiosidade, no 
respeito aos mais velhos, no 
carinho e proteção às crianças 
e na repartição justa dos bens 
produzidos.

Atingir a honra de um cida-
dão equivale a ferir a alma da 
Pátria. Preserva-se e cumpre-
-se o abençoado “todos por um 
e um por todos”. O sistema 
federativo vive em harmonia. 
Os recursos se distribuem igua-
litariamente entre União, Es-
tados e Municípios, provendo 
as necessidades fundamentais 
da população. 

A racionalidade adminis-
trativa gera riquezas que 
se repartem entre os mais 
necessitados. O excedente é 
exportado, acarretando bi-
lhões de divisas distribuídos 
pelas regiões produtoras e 
consumidoras.

O Congresso só vota leis fun-
damentais, cinco a seis leis por 
ano, como na Suíça. A política 
é voltada ao essencial. Nossa 
Carta Magna abriga diretrizes 
gerais, diferente de Constitui-
ções detalhistas, que atendem 
a setores, grupos, alas, parti-
dos, gêneros, regiões. Evita-se 
a proliferação de projetos de 

lei e emendas, a sociedade 
sabe do que precisa e o que é 
dispensável. Não há discussões 
inócuas. 

O dinheiro é gasto com 
parcimônia, cada tostão com-
provado e de acordo com o se 
arrecada. Em Brasília vê-se 
um imenso placar com todos 
os centavos despendidos pelo 
país. 

Quase inexiste burocracia. 
Tudo fl ui rapidamente. Quem 
pratica irregularidade vai para 
a cadeia. A apuração dos deli-
tos é rápida e a Justiça decide 
sem delongas. Parlamentares 
são comedidos, modestos e 
não expõem em demasia seus 
nomes. Encaram a política 
como missão e não como pro-
fi ssão. As campanhas eleitorais 
constituem modelos de rigor. 
Empreiteiras, bancos, grupos 
econômicos nunca fi nanciaram 
campanhas. 

Não existe “caixa dois”, 
“propina”, “cincão, quinzão, 
trintão”, termos que designam 
percentagens de intermedia-
ção. Pedágio é parada no meio 
da estrada e não “comissão”.                  

O brasileiro tem um dos 
maiores índices de qualidade 
de vida do mundo. Culto, 
educado, bem alimentado, 
exibe um dos maiores PNFs 
(Produto Nacional de Felicida-
de). Os cargos são distribuídos 
por mérito. As entidades se 
valem do pão cívico, o grande 
alimento da Pátria. As vaidades 
praticamente desapareceram; 
agora valem a irmandade, o 
companheirismo, a igualdade.

Nossos meios de comunica-
ção só lidam com a Verdade, 
sem vazão a mexericos, ver-
sões e denúncias grotescas, 
numa linguagem de decência, 
pureza e respeito. O palavrão 
sumiu, a cordialidade imprime 
a marca da boa educação. 
Não existe desamor. A mãe é 
realmente o símbolo da grande 
virtude. Não o destempero 
na boca dos ímpios de países 
bárbaros.

Essa é a verdade sobre meu 
povo e meu país.  

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

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

Gaudêncio Torquato (*)

O vereador Marcello Siciliano 
(PHS) negou, por meio de nota, 
que tenha qualquer tipo de liga-
ção com um grupo de milicianos 
que age na zona oeste do Rio, 
como mostrou reportagem do 
programa Fantástico, da TV 
Globo. Uma ligação intercep-
tada pela Polícia Civil mostra 
o parlamentar pedindo a ajuda 
de um miliciano para inaugurar 
um projeto social numa região 
controlada pela milícia.

Em outra conversa gravada, 
um miliciano pede ajuda de 
Siciliano para intervir junto ao 
31º Batalhão da PM, no Recreio 
dos Bandeirantes, na zona 
oeste, para prender bandidos 
que mataram um amigo deles 
e pede ajuda para encontrar 
os responsáveis pelo crime. 
Siciliano promete atender o 
pedido e se despede com um 
“te amo, irmão”. Em nota, o 
vereador Marcello Siciliano 

Vereador Marcello Siciliano (PHS-RJ).

A redução da diferença sala-
riai entre homens e mulheres 
poderia aumentar o PIB em 
3,3%, o equivalente a R$ 382 
bilhões. A conclusão é do 
estudo Mulheres, Empresas 
e o Direito 2018: Igualdade 
de Gênero e inclusão econô-
mica, divulgado ontem (14) 
pelo Banco Mundial, na sede 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV). O trabalho ‘Mulheres, 
Empresas e o Direito’, que 
analisou o impacto da legisla-
ção na inclusão econômica das 
mulheres, foi desenvolvido 
para estimular reformas legis-
lativas e adoção de políticas 
públicas que promovam maior 
igualdade de gênero.

Em sua quinta edição, 
o documento incluiu mais 
16 países em seu universo, 
passando a analisar 189 eco-
nomias em todo o mundo. O 
relatório constatou que, no 
Brasil, apesar dos avanços 
obtidos nos últimos 10 anos, 
“ainda há leis que impedem a 
plena participação econômica 
das mulheres”. O relatório 
passa a atribuir pontuação, 
que vai de zero a 100, em sete 
principais eixos da economia: 
acesso às instituições, uso de 
propriedade, acesso ao em-
prego, incentivo ao trabalho, 
acesso aos tribunais, acesso ao 
crédito e proteção da mulher 
contra a violência.

Para caso do Brasil, foram 
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O trabalho analisou o impacto da legislação na inclusão 

econômica das mulheres.
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Os parlamentares preci-
sam analisar os desta-
ques apresentados ao 

texto-base aprovado na última 
quarta-feira (9). Os dois princi-
pais destaques apresentados ao 
projeto pretendem manter o ca-
dastro positivo como uma opção 
do consumidor e evitar o envio 
de informações fi nanceiras aos 
gestores de banco de dados sem 
quebra de sigilo bancário. 

A matéria pode ser analisada 
a partir de hoje (15), quando 
estão marcadas sessões. O 
cadastro positivo já existe, mas 
é optativo. Com a obrigatorie-
dade proposta pelo projeto, os 
gestores de bancos de dados 
terão acesso a todas as informa-
ções sobre empréstimos quita-
dos e obrigações de pagamento 
que estão em dia. Segundo o 
substitutivo do relator, depu-
tado Walter Ihoshi (PSD-SP), 
os dados serão usados para se 
encontrar uma nota de crédito 
do consumidor, que poderá ser 
consultada por interessados.

Os defensores da obriga-
toriedade de participação 
argumentam que a medida 

Deputados também poderão analisar a MP que muda regras para a venda do petróleo da União.
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Regras para 
escritórios de 
advogados 
sócios e 
associados

A Comissão de Finanças e Tri-
butação da Câmara dos Depu-
tados debate nesta quinta-feira 
(17), proposta que trata de 
escritório de advogados sócios 
e associados. O debate atende 
a requerimento do deputado 
Alessandro Molon (PSB-RJ). 

De acordo com o parlamentar, 
a proposta é debater as conse-
quências da criação das fi guras 
do “advogado associado” e do 
advogado “sócio de serviço”, as 
quais permitirão que grandes 
escritórios deixem de registrar 
os profi ssionais como empre-
gados, apesar da presença de 
todos os requisitos da relação 
de emprego. 

“A alteração legislativa em 
tramitação atinge milhares de 
trabalhadores, profissionais 
da advocacia, principalmente 
jovens em início de carreira, dos 
quais serão suprimidos todos os 
direitos previstos no artigo 7º 
da Constituição Federal, pois 
embora de fato sejam emprega-
dos, passarão a ser formalmente 
enquadrados como associados 
ou sócios”, afi rma.

Foram convidados, entre 
outros, os presidentes do Sin-
dicato dos Advogados do Rio de 
Janeiro, Álvaro Sérgio Gouvea 
Quintão; e da Anamatra, Gui-
lherme Guimarães Feliciano 
(Ag.Câmara).

Projeto regulamenta 
profi ssão de 
quiropraxista

A Comissão de Educação da 
Câmara realiza audiência pública 
hoje (15) para debater o projeto do 
deputado Alceu Moreira (PMDB-
-RS), que regulamenta o exercício 
da profi ssão de quiropraxista. A 
reunião atende requerimento do 
deputado Átila Lira (PSB-PI). Se-
gundo ele, a quiropraxia, a exemplo 
da osteopatia, da acupuntura e de 
tantas outras, é considerada pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) como terapia complemen-
tar e não como uma grande área 
da ciência, a exemplo da medicina, 
fi sioterapia e enfermagem.

Na opinião de Átila Lira, como 
existe um projeto que pretende 
regulamentar a profi ssão, é preciso 
debater melhor o tema, uma vez 
que proposta do mesmo teor foi 
rejeitada na legislatura anterior. 
Confi rmaram presença no debate: 
o presidente do Conselho Federal 
de Medicina (CFM), Alceu José 
Peixoto Pimentel; a representante 
do Conselho Federal de Fisiote-
rapia e Terapia Ocupacional Inês 
Nakashina; e

o presidente da Associação 
Brasileira de Quiropraxia, Roberto 
S. Bleier Filho. Também foram 
convidados representantes dos 
ministérios da Educação e da 
Saúde (Ag.Câmara).

A possibilidade de criação 
da Semana Nacional de Cons-
cientização sobre a Alergia 
Alimentar será discutida em 
audiência pública da Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS) hoje 
(15). O  debate foi sugerido pela 
senadora Maria do Carmo Alves 
(DEM-SE). Segundo ela, esta é 
uma medida que não traz custos 
ao Estado e que proporciona um 
ambiente adequado à promoção 
de seminários, ciclos de debates, 
rodas de conversa, palestras 
e outros eventos relacionados 
ao tema, algo que resultará em 
maior visibilidade para a questão.

“Quanto mais informação a 
população brasileira tiver so-
bre a alergia alimentar, maior 
e melhor será o acolhimento 
de quem já convive com o 
problema”, explica a senadora 
no requerimento pedindo a 
realização da audiência. As aler-
gias alimentares são doenças 
caracterizadas por manifesta-

ção do sistema imunológico 
após a ingestão ou contato 
com certos alimentos. O Con-
senso Brasileiro sobre Alergia 
Alimentar de 2018 indicou que 
os dados sobre prevalência de 
alergia alimentar no Brasil são 
escassos e limitados a grupos 
populacionais. 

Contudo, esse tipo de alergia 
já pode ser considerado um pro-
blema de saúde pública, pois a 
sua prevalência tem aumentado 
em todo o mundo.

Para participar do debate 
foram convidadas as especialis-
tas Renata Pinotti, mestra em 
Nutrição Humana Aplicada, e 
Érika Campos Gomes, mestra 
em Psicologia Clínica. Também 
devem comparecer à audiência 
representantes da Associação 
Brasileira de Alergia e Imuno-
logia e do Movimento Põe no 
Rótulo, que reivindica a rotu-
lagem adequada de produtos 
alimentícios (Ag.Senado).

O debate foi sugerido pela senadora Maria do Carmo Alves 

(DEM-SE).

Pedro França/Ag.Senado

Câmara pode votar mudanças em 
projeto sobre cadastro positivo

A continuidade da votação do projeto sobre o cadastro positivo obrigatório é o principal item da pauta 
do Plenário da Câmara dos Deputados

ajudará a baixar os juros fi nais 
aos consumidores. Já os con-
trários dizem que o acesso aos 
dados aumentará a chance de 
vazamento de informações, 
caracterizando quebra de sigilo.

O primeiro item da pauta de 
hoje (15), entretanto, é a MP 
que muda regras para a venda 
do petróleo da União obtido nos 
contratos de partilha. O texto 
permite à Pré-Sal Petróleo S/A 

(PPSA) realizar diretamente 
a comercialização da parte de 
óleo devida à União na explo-
ração de campos da bacia do 
pré-sal com base no regime de 
partilha, vigente desde 2010.

A novidade no projeto do 
senador Fernando Bezerra 
Coelho (PMDB-PE) é que, 
para os futuros leilões, a União 
poderá optar por receber o 
valor em dinheiro equivalente 

à quantidade em óleo que lhe 
cabe. No caso dos contratos em 
andamento, o Ministério de Mi-
nas e Energia poderá propor um 
aditivo com essa mudança. Em 
ambas as situações, o preço do 
barril do petróleo será o preço 
de referência estabelecido pela 
ANP para a data de produção. 
No caso do gás, o preço poderá 
ser diferente se for comprovada 
vantagem (Ag.Câmara).

Igualdade salarial aumentaria 
PIB em 3,3%, diz Banco Mundial

destacados como pontos fortes 
o fato de não haver limitações 
à capacidade jurídica das 
mulheres, ou à liberdade de 
movimento, ou de direitos 
iguais à propriedade e herança 
que possam afetar sua inclusão 
econômica. Em contrapartida, 
o documento destaca como 
pontos fracos a lei não prever 
licença parental, igualdade de 
remuneração para o trabalho 
masculino e feminino, trabalho 
dos pais em regime fl exível, 
discriminação com base no 
gênero ou no estado civil no 
acesso ao crédito. Segundo o 
relatório, isso “desfavorece o 
empreendedorismo feminino”.

Para a especialista em gê-
nero do Banco Mundial, Paula 
Tavares, há algumas lacunas 

que precisam serem equacio-
nadas. “No Brasil, há lacunas 
que observamos e que são 
bastante importantes. Uma 
delas é a questão das cotas. 
O Brasil até hoje não possui 
cotas, por exemplo, para 
conselho de administração de 
empresas privadas”. Segundo 
a especialista, a reforma da 
Previdência em andamento 
poderia igualar a idade da 
aposentadoria, “uma vez 
que a adoção de idades dife-
rentes, ao contrário do que 
muitos pensam, é prejudicial 
à mulher – seja do ponto de 
vista do desenvolvimento de 
sua ascensão profissional, 
seja do ponto de vista de sua 
remuneração quando da apo-
sentadoria” (ABr).

Vereador nega envolvimento 
com a milícia do Rio

“reafi rma que não tem e nunca 
teve envolvimento com milícia. 

Em outro trecho da nota, o 
parlamentar diz que enviou uma 
petição à Delegacia de Homicí-
dios se colocando à disposição 
para quaisquer esclarecimentos. 
A assessoria do vereador disse 

ainda que até o momento ele 
não foi convocado para prestar 
novo depoimento à Delegacia de 
Homicídios sobre a morte da ve-
readora Marielle Franco (PSOL) 
e do motorista Anderson Gomes. 
Ontem (14) o crime completou 
dois meses (ABr).

Conscientização sobre 
alergias alimentares 

em debate
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3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004921-
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Procedimento Comum, objetivando 
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59.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANGELO ALBERTO 
FIGUEREDO GOULART, solteiro, RG 47.712.409-4, CPF. 055.720.426-
ação de Monitória VSTP EDUCAÇÃO LTDA, alegando em síntese: objetivar o recebimento 

Educacionais firmado entr -se o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua 

ssado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2018. 

7ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1087712-17.2014. 
8.26.0100/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, na forma da lei, etc. FAZ SABER a ORLANDO 
OKANISHI, CPF. 006.285.578-68, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, requerida 
que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, -se o bloqueio através do sistema BACENJUD, no valor de 
R$ 7.514,41 (fls. 38/39) R$27.026,95 (atualizado até 01/12/2017 – 
fls.34/35). Estando o executado em lugar ignorado, 

15), na 

. São Paulo, 06 de março de 2018. 

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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TERÇA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2018

CURSOS ONLINE NA EMPRESA FACULTATIVO
Empresa irá disponibilizar uma sala com computador para que o fun-
cionário faça cursos online que será facultativo, faz o curso quem quiser, 
não está exigindo o curso de seus funcionários. O horário dos cursos 
será após o horário de trabalho, ou seja, fora do expediente. Como 
proceder para a segurança jurídica do projeto? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AUXÍLIO DOENÇA É RENDIMENTO TRIBUTÁVEL OU ISENTO PARA IRPF? 
O auxílio-doença quando pago pela Previdência Social da União, dos 
estados ou dos municípios é considerado rendimento isento do imposto 
de renda, conforme dispõe a IN RFB 1.500/14, art. 6º, XI.

PEDIR DEMISSÃO DURANTE O AFASTAMENTO
Funcionário pode pedir demissão durante o período que estiver 
afastado por auxilio doença? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FRACIONAMENTO DE FÉRIAS
Funcionário tirou 10 dias de férias coletivas o saldo de 20 dias pode 
ser fracionado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROFISSIONAL AUTÔNOMO QUE RECOLHE SEU INSS PELO CARNÊ 
COM O CÓDIGO DE PAGAMENTO 1163, COMO LANÇAR ESSE VALOR 
PAGO NO IR PESSOA FÍSICA?

O valor recolhido do INSS pelo Autônomo pessoa física, deve ser lançado na 
ficha de recolhimento do carnê Leão, para o aproveitamento da despesa.

DESCONTO POR DANOS CAUSADOS
Caso funcionário bater o veículo da empresa, e for constatada a culpa 
por negligência, imprudência e imperícia, é possível realizar o desconto 
do conserto, em quantas vezes? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO
C.N.P.J. - 02.969.279/0001-41 — Rua Conselheiro Olegário, 54, Vila Anastácio - São Paulo - SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 — VALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATIVO 2017 2016
ATIVO CIRCULANTE 199.454,87 197.391,02
Disponibilidades 197.465,59 195.401,74
   Caixa 72.835,88 51.613,64
   Bancos Conta Movimento 103.048,47 109.638,26
   Aplicações Financeiras 21.581,24 34.149,84
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 1.989,28 1.989,28
   Mensalidades a Receber 0,00 0,00
   Outros Créditos Adto a Funcionários 1.989,28 11.989,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.286.676,05 1.220.938,65
IMOBILIZADO 1.286.676,05 1.220.938,65
   Terrenos 606.924,94 606.924,94
   Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 152.381,94 152.381,94
   Móveis e Utensílios 258.232,51 232.632,51
   Telefones 5.123,42 5.123,42
   Veículos 99.879,51 99.879,51
   Computadores e Periféricos 15.475,55 13.383,98
   Prédios e Benfeitorias 372.756,69 295.350,38
   (-) Depreciação (224.098,51) (184.738,03)
TOTAL DO ATIVO 1.486.130,92 1.418.329,67

PASSIVO 2017 2016
PASSIVO CIRCULANTE 142.748,27 144.827,96
   Obrigações Sociais e Trabalhistas 122.748,27 144.827,96
   Empréstimos e Financiamentos 20.000,00 0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.343.382,65 1.273.501,71
   Patrimônio Social 996.033,44 996.033,44
   Superávit/Déficit Acumulado 347.349,21 277.468,27
TOTAL DO PASSIVO 1.486.130,92 1.418.329,67

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2017
2017 2016

RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS 1.383.318,47 1.334.139,90
   Receita de serviços de Assist. Social 1.372.677,87 0,00
   Receita de doações e promoções 10.640,60 1.334.139,90
CUSTOS GERAIS 0,00 0,00
RESULTADO BRUTO 1.383.318,47 1.334.139,90
DESPESAS GERAIS 1.325.190,19 1.214.882,81
   Despesas com pessoal 1.053.763,62 1.011.622,19
   Despesas administrativas 271.426.57 197.540,19
   Impostos e Contribuições 0,00 5.720,43
(-) Custos Aplicados em gratuidade 0,00 0,00
RESULTADO FINANCEIRO LIQ. 11.752,66 10.172,82
   (-) Despesas Financeiras (4.743,81) (5.314,54)
   (+) Receitas Financeiras 16.496,47 15.487,36
RESULTADO OPERACIONAL 69.880,94 129.429,91
(+/-) Resultado não operacional 0,00 0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 69.880,94 129.429,91

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA 2017 2016
Superávit Líquido do Exercício 69.880,94 129.429,91
Ajustes ao Superávit Líquido
   (+) Depreciação 39.360,48 0,00
Superavit Líquido Ajustado 109.241,42 129.429,91
Fluxo de Caixa do Ativo e Passivo Operacional
   Variação de adiantamento a funcionários 0,00 (1.989,28)
   Variação de Provisões 0,00 0,00
   Variação de obrig. sociais e trabalhistas (22.079,69) 84.353,63
   Variação de emprést. e financiamentos 20.000,00 0,00
Caixa Líquido das Ativ. Operacionais 82.364,35 82.364,35
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
   Variação do ativo imobilizado (105.097,88) (63.335,01)
Caixa Líquido das Ativ. de Investim. (105.097,88) (63.335,01)
Aumento Líq. ao Caixa e Equiv. de Cxa 148.459,25 148.459,25
Caixa e equiv.de caixa no inicio do período 195.401,74 46.942,49
Caixa e equiv. de caixa no final do período 197.465,59 195.401,74
Variação das disponibilidades de caixa 2.063,85 148.459,25

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – EXERCÍCIO DE 2017.
CONTAS Patrimônio Obras Patrimônio Reserva Superávit

Social Sociais das Irmãs Reavaliações Acumulado TOTAL
Saldo anterior 996.033,44 0,00 0,00 0,00 277.468,27 1.273.501,71
Doações Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 69.880,94 69.880,94
Saldo atual 996.033,44 0,00 0,00 0,00 347.349,21 1.343.382,65

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
O Instituto Nossa Senhora da Anunciação é uma sociedade civil de

direito privado sem fins econômicos, que tem por objeto social criar,
congregar, dirigir e manter obras que visem a beneficência, a pro-
moção humana, a educação, a cultura, a evangelização, o ensino e
a assistência social.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos

Princípios de Contabilidade emanados da Legislação Societária, Nor-
mas Brasileiras de Contabilidade ITG 2002, Resolução CFC nº. 877/
2000, que aprovou a NBCT 10.19 e em conformidade com a Lei
6.404/76 e com as alterações introduzidas pelas Leis 11.638/2007,
MP 449/08 e Lei 12.101/09, atendendo também a NBCT 19.6 sobre
Avaliação de Ativos.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Dentre as principais práticas contábeis devemos destacar:
a) APLICAÇÃO FINANCEIRA: Estão contabilizadas pelo valor da apli-

cação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até

a data do encerramento do balanço.
b) IMOBILIZADO: Estão contabilizados pelo custo de aquisição. Não

foi realizada a correção monetária dos valores que compõem o Ati-
vo Permanente e o Patrimônio Líquido, em obediência à Lei 9.249
de 26/12/1995 que revogou a correção monetária das demonstra-
ções financeiras, sendo que todos os bens estão sendo deprecia-
dos com a aplicação da taxa correspondente, determinada pela le-
gislação vigente.

As receitas originadas pela venda de ativos imobilizados foram classi-
ficas como receitas não operacionais em função de que o resultado
obtido foi reaplicado na própria Congregação, sendo utilizado para
manutenção das atividades assistenciais.

EVOLUÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
CONTAS 2016 Acréscimos 2017
Terrenos 606.924,94 0,00 606.924,94
Máquinas Apar e Equip. 152.381,94 0,00 152.381,94
Móveis e utensílios 232.632,51 25.600,00 258.232,51
Telefones 5.123,42 0,00 5.123,42
Veículos 99.879,51 0,00 99.879,51
Computadores e Periféricos 13.383,98 2.091,57 15.475,55
Prédios e Benfeitorias 295.350,38 77.406,31 372.756,69
Biblioteca 0,00 0,00 0,00
Parque Infantil 0,00 0,00 0,00

NOTA 04 – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO
a) RECEITAS: As receitas auferidas pela congregação, encontram-

se registradas a valores originais e de acordo com o regime de
competência.

b) RECEITA DE MENSALIDADES: A contabilização das mensalida-
des seguiu o disposto da Lei 12.101/2009 devidamente regulamen-
tado pelo Decreto 7.237, e foram registradas pelos valores efetiva-
mente recebidos.

c) CUSTOS E DESPESAS: Os custos e as despesas estão registrados
a valores originais, apurados através de notas fiscais e recibos em
conformidade com as exigências legais e fiscais e referem-se a
gastos necessários, para a manutenção das atividades do instituto.

NOTA 05 –APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos captados pela entidade foram aplicados nas suas finali-

dades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, de-
monstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 06 – APRESENTAÇÃO DO BALANÇO
O Balanço apresentado representa a totalidade das operações reali-

zadas pela entidade.

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.
Teresinha de Jesus Dias Annes – Presidente

Marilise Ap.de Andrade Borakouski –Contador CRC/PR 062147/O-9

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Ilmos. Srs. Diretores do
INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO
Examinamos as Demonstrações Contábeis individuais do INSTITU-
TO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO, que compreendem o Ba-
lanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas De-
monstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e
dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, assim como
o resumo das principais práticas contábeis e demais Notas
Explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as Demons-
trações Contábeis - A Administração do INSTITUTO NOSSA SENHO-
RA DA ANUNCIAÇÃO é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas Demonstrações Contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de be-
neficência e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessários para permitir a elaboração das Demonstrações Contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de ou erro. Responsabilidade dos Auditores Independentes - Nossa

responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demons-
trações Contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos audito-
res e que a auditoria seja planejada e executada com o objeto de
obter segurança razoável de que as Demonstrações Contábeis estão
livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de
procedimentos selecionados para obtenção de evidências a respeito
dos valores e divulgações apresentados nas Demonstrações
Contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamen-
to do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas Demonstrações Contábeis. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e ade-
quada apresentação das Demonstrações Contábeis da Entidade, para
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas cir-
cunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a
eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui,
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas

e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administra-
ção, bem como a avaliação da apresentação das Demonstrações
Contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.

Opinião - Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis anterior-
mente referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO
NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO em 31 de dezembro de 2017,
o desempenho de suas operações e os seus Fluxos de Caixa para o
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de Beneficência. Outros
Assuntos - As Demonstrações Contábeis do INSTITUTO NOSSA
SENHORA DA ANUNCIAÇÃO, levantadas em 31.12.2017, foram
auditadas por nós e a conclusão dos exames de auditoria resultou
na emissão do nosso Parecer sem ressalvas.

Ponta Grossa, 11 de abril de 2018.
Sidnei Borakouski — Contador CRC/PR 45.177/O-4
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MARIA DO SOCORRO BARROS ALMEIDA GURGEL,  CREDOR 
FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 
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MAXCASA XVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - CNPJ/MF nº 10.439.146/0001-91 - ERRATA 
- Maxcasa XVI Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua das Olimpiadas, 66, 13º andar, conjunto 131, parte, Vila Olímpia, 
CEP 04551-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.439.146/0001-91, e com seus atos constitutivos arquivados 
na JUCESP sob NIRE 35.222.809.581, foram publicados em 31/08/2016 (Diário Oficial Empresarial e Jornal 
Empresas e Negócios) e constou erroneamente no item (c) que foram canceladas 89.978 quotas da sócia 
RB Capital Realty XI Empreendimentos Imobiliários S.A com a restituição em dinheiro do valor de R$ 
89.978,00 quando o correto seria constar: (c) foram canceladas 89.977 quotas da sócia RB Capital Realty 
XI Empreendimentos Imobiliários S.A, quotas com a restituição em dinheiro do valor de R$ 89.977,00.

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

Certidão - Extrato da Ata da AGE Realizada em 20/02/2018
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico
o Registro sob o nº 220.228/18-8 em 08/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Marcelo Abreu (*) e Marcos Mendes (**)

O principal termômetro de que essa tendência está cada 
vez mais presente no cotidiano dos suecos está no fato 
que 75% das agências bancárias já operam sem dinheiro, 

segundo dados do Banco Central do local. O país europeu é 
reconhecidamente uma liderança naquilo que ficou conhecido 
como “Sociedade sem dinheiro” e inspira outras potências mun-
diais na adoção de tecnologias para facilitar a vida das pessoas 
na hora das compras.

 
É nesse cenário que entra em jogo a Internet das Coisas (do 

inglês, Internet of Things). O conceito de “tudo conectado” tem 
atraído cada vez mais adeptos mundo afora e o potencial de cres-
cimento do mercado de IoT é imenso. De acordo com o Gartner, 
teremos mais de 50 bilhões de objetos conectados até 2020, ano 
em que o volume de negócios pode chegar a US$ 3 trilhões.

 A disseminação de aparelhos conectados à rede está impac-
tando significativamente o modo de consumo. Se antes o uso de 
moedas e dinheiro dava lugar para cartão de débito e crédito, 
agora presenciamos o avanço dos dispostos vestíveis, ou weara-
bles, como meio de pagamento.

No mundo, o protagonismo das pulseiras inteligentes para 
pagamentos mobile já é uma realidade. 

No Brasil, apesar de tímida, temos visto uma movimentação 
interessante de novos projetos inovadores para suportar paga-
mentos via dispositivos vestíveis. As melhores opções de pulsei-
ras inteligentes disponíveis no mercado estão integradas a um 
aplicativo de celular, que permite o usuário controlar os gastos, 
receber notificações de compras, histórico de pagamentos, além 
de eliminar a necessidade de impressão de recibos.

 
Mas apesar do avanço da tecnologia wearable, o mercado bra-

sileiro ainda precisa superar alguns gargalos e um dos maiores 
desafios é a baixa adesão dos consumidores no uso de dispositivos 
conectados para fazer compras. Mas ainda bem que esse cenário 
vem mudando significativamente. De acordo com a pesquisa 
realizada pela consultoria Wordplay e apresentada no final de 

Brasileiro quer usar wearable 
para fazer compras?

O dinheiro de papel já tem sua morte decretada. Pelo menos na Suécia, que por meio do seu Banco 
Central, anunciou que as cédulas de papel sairão de circulação até 2030

2017, 87% dos brasileiros se dizem preparados para realizar suas 
compras por meio de dispositivos conectados. 

Uma prova de como esse número é relevante, estamos na frente 
de países como China, com 61% da população interessada em usar 
IoT, e do Reino Unido, que apesar de ser reconhecidamente uma 
potência tecnológica, tem apenas 23% dos usuários confortáveis 
para usar a tecnologia.  No estudo, é possível identificar que a 
aceitação está muito associada ao fato que o IoT torna a vida dos 
consumidores mais fáceis e reduz o tempo que as pessoas gastam 
com atividades relacionadas às compras.

 
Não resta dúvida que uso do wearable vai, aos poucos, se 

tornando um método de pagamento usual entre os clientes. E a 
aceitação do público alvo vai impulsionar uma onda de projetos 
que visam tornar a experiência de compra mais agradável e sa-
tisfatória para consumidores.

 
(*) - É Executivo de Inovação do Venturus

(**) - É Head de Meios de Pagamento do Venturus

Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº. 09.397.311/0001-00 - NIRE nº. 35.300.362.314

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/03/18
Aos 21/03/18, às 12:30hs, na sede, com a totalidade. Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - Presidente; André 
Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar, a proposta da Diretoria sobre as demonstrações 
financeiras da Companhia, o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e a proposta da Diretoria 
de destinação do resultado relativos ao exercício social encerrado em 31/12/17, a serem submetidos para aprovação da 
Assembleia Geral da Companhia. 1.1. Autorizar, desde já, a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários 
com vistas a efetuar as devidas publicações das demonstrações financeiras, do relatório da administração e do parecer 
dos auditores independentes ora aprovados. 2. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia 
para deliberar acerca das matérias expostas na ordem do dia da presente Reunião, bem como reeleger os membros do 
Conselho de Administração da Companhia. Nada mais. São Paulo, 21/03/18. Jucesp nº 217.010/18-0 em 02/05/2018. Flávia 
Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº. 09.397.311/0001-00 - NIRE 35.300.362.314

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 12/04/18
Aos 12/04/18, às 14:30hs, na sede, com a totalidade. Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira de Abreu 
Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar a reeleição para os cargos de Diretores da Companhia, com mandato até a 1ª reunião do 
Conselho de Administração da Companhia realizada após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre a destinação de resultados 
do exercício social encerrado em 31/12/18, dos seguintes indivíduos: (i) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/MF nº 203.898.928-15; (ii) 
Dario de Abreu Pereira Neto, CPF/MF nº 114.774.128-08; e (iii) Álvaro José Resende Assumpção, CPF/MF nº 620.074.088/72. 1.1. 
Os Diretores ora reeleitos tomaram posse de seus respectivos cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio da 
Companhia, declarando não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação 
criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Nada mais. São Paulo, 
12/04/18. Jucesp nº 216.072/18-9 em 27/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº. 09.397.311/0001-00 - NIRE 35.300.362.314

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de Abril de 2018
Aos 12/04/18, às 14hs, na sede. Publicações: O relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das 
respectivas notas explicativas e o parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., empresa de auditoria independente 
contratada pela Companhia, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de 28/03/18, página 157, e no 
Jornal “Empresas & Negócios”, na edição de 28/03/18, página 7, nos termos do artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades por Ações”). Convocação e Presença. Totalidade. Mesa. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Ferreira 
de Abreu Pereira e secretariados pelo Sr. André Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações. 1. Aprovar, com a abstenção dos legalmente 
impedidos, as demonstrações financeiras da Companhia, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/17. 1.1. Consignar que, nos termos da proposta da Diretoria sobre a destinação 
do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/17. A Companhia apurou lucro líquido acumulado no 
exercício social encerrado em 31/12/17 no valor de R$3.463.436,16, sendo que desta quantia foi destacado a reserva legal no valor 
de R$173.171,81, perfazendo assim, o valor de dividendos de R$3.290.264,35 destinados à distribuição no forma de dividendos 
aos acionistas, dos quais já foram distribuídos antecipadamente no ano de 2017 na forma de dividendos o respectivo valor total de 
R$2.557.391,59, conforme assembleias gerais extraordinárias realizadas em 01/03/2017, 23/06/2017, 06/09/2017, 04/12/2017 e o 
remanescente de R$732.872,76 serão distribuídos na forma de dividendos no decorrer do ano de 2018. 6.2. Aprovar a reeleição dos 
seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar 
sobre a destinação de resultados do exercício social encerrado em 31/12/18: (i) Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF 
nº 259.912.388-71, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) André Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF n° 
283.724.328-05, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (iii) Alex Boulos Maria, CPF/MF nº 077.934.398/05, 
para o cargo de membro de Conselho de Administração. 2.1. Os conselheiros ora reeleitos tomaram posse de seus respectivos 
cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia, declarando não estarem impedidos de 
exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Nada mais. São Paulo, 12/04/18. Jucesp nº 217.009/18-9 
em 02/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Ontem (14), o técnico da 
seleção brasileira Tite 

divulgou a lista dos 23 nomes 
dos jogadores que estarão na 
Copa do Mundo da Rússia, 
que será aberta no dia 14 de 
junho. Ao todo, 20 jogado-
res da lista do Brasil para o 
mundial jogam no exterior. 
Apenas Cássio (Corinthians), 
Fagner (Corinthians) e Pedro 
Geromel (Grêmio) jogam no 
futebol brasileiro.

Dentre os clubes estrangei-
ros, o Manchester City foi o 
que teve o maior número de 
convocados, com quatro. A 
equipe inglesa foi seguida 
pelo PSG (3). Dos clubes 
brasileiros, Corinthians foi 
o com maior número de 
convocações (2). Na lista de 
Tite, o jogador mais velho é 
Miranda. O atleta do Inter de 
Milão (Itália) tem 33 anos e 
disputa sua primeira Copa do 
Mundo. Na lista, o mais novo 
é Gabriel Jesus (21 anos), 
que também disputa o seu 
primeiro mundial. 

Confi ra a lista de jogadores 
brasileiros convocados para a 
Copa do Mundo:

Goleiros: Alisson (Roma), 
Ederson (Manchester City) 
e Cássio (Corinthians);

Laterais: Danilo (Manches-
ter City), Fagner (Corin-
thians), Marcelo (Real 
Madrid) e Filipe Luís 
(Atlético de Madrid);

Zagueiros: Miranda (In-
ter de Milão), Marqui-
nhos (PSG), Thiago Silva 
(PSG) e Pedro Geromel 
(Grêmio);

Volantes: Casemiro (Real 
Madrid), Fernandinho 
(Manchester City), Pau-
linho (Barcelona) e Fred 
(Shakhtar Donetsk);

Meias: Renato Augusto (Bei-
jing Guoan), Philippe 
Coutinho (Barcelona) e 
Willian (Chelsea);

Atacantes: Neymar (PSG), 
Gabriel Jesus (Manches-
ter City), Douglas Costa 
(Juventus), Roberto Fir-
mino (Liverpool) e Taison 
(Shakhtar Donetsk).

Lista de convocados 
da seleção brasileira 

para a Copa do Mundo

São Paulo, terça-feira, 15 de maio de 2018 Página 6

Especial
Fotos: Divulgação

A exatos 30 dias da abertura da 
Copa de 2018 – e no dia em que a 
Seleção Brasileira foi convocada para 
o maior evento esportivo do planeta 
– poucos efeitos têm sido notados 
na economia por conta do Mundial, 
a ser realizado a partir de 14 de 
junho, na Rússia

Nem mesmo o setor de eletroeletrônicos, que é o mais 
benefi ciado no período, tem demonstrado otimismo 
com as vendas. Especialistas apontam que, em função 

da crise, há indicações de que o setor informal venha a ser o 
mais benefi ciado pela Copa deste ano.

De acordo com a Associação Nacional de Fabricantes de 
Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), a expectativa é que 
a Copa resulte na venda de 12,5 milhões de aparelhos de tv 
em 2018. Apesar de o volume ser 10% superior ao de 2017, a 
tendência é de que, no primeiro semestre de 2018, ele fi que 
abaixo do anotado no mesmo período em 2014, quando da 
última Copa, realizada no Brasil, e vencida pela Alemanha.

“Na comparação com o primeiro semestre de 2014, quando 
foram vendidas 7,935 milhões de TVs, o volume estimado para 
2018 é 14% menor”, disse o presidente da Eletros, Lourival 
Kiçula, ao afi rmar que a indústria se preparou “com bastante 
antecedência” para esta Copa, no sentido de suprir as demandas 
vindas dos varejistas e de garantir a reposição de estoques.

Segundo ele, a Copa do Mundo representa uma “inversão 
de sazonalidade”, uma vez que traz, para o primeiro semestre 
do ano, as vendas de aparelhos eletrônicos que normalmente 
ocorrem com maior intensidade no segundo semestre. “O 
mercado de televisores muda de patamar a cada quatro anos. 
Os televisores ganham mais evidência, uma vez que todos os 
brasileiros, apaixonados por futebol, querem acompanhar os 
lances de perto com a máxima qualidade de imagem”, disse.

A venda de televisores pode acarretar em um efeito dominó 
positivo para outros setores. É o caso da TV por assinatura. 
“A exemplo das Olimpíadas, a Copa ajuda a aumentar a de-
manda no nosso setor. As pessoas se preparam para a Copa. 
Elas trocam de televisor, e isso também é algo que as motiva 
a adquirir canais por assinatura. Uma coisa puxa a outra”, 
disse o diretor de Produtos 
de TV por Assinatura da NET, 
Alessandro Maluf.

Citando levantamentos fei-
tos pela Agência Nacional de 
Telecomunicações, a Associa-
ção Brasileira de Televisão por 
Assinatura (ABTA) diz que o 
setor como um todo registra 
queda de assinaturas há dois 
anos, mas que a tendência é de 
estagnação, já que entre março 
e abril a redução do número de 
assinaturas fi cou menor, em 
apenas 900 assinaturas.

“Nosso setor sofre fortemen-
te os impactos da economia, e 
sentimos uma certa retração no mercado ao longo dos últimos 
anos. A Copa, no entanto, representa um estímulo para a TV 
por assinatura. Temos identifi cado um aumento de demanda e 
de pessoas interessadas nos canais esportivos”, disse o diretor 
da NET. “Em geral nosso carro-chefe são os canais de fi lmes, 
os infantis, seguidos dos canais de esportes e de séries. No 
entanto, em ano de Copa, isso muda, e o carro-chefe fi ca com 
os canais de esportes”, afi rmou.

Com base na apuração feita com suas associadas, a Asso-
ciação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) indica que 
até o momento as vendas estão dentro da normalidade para 
o período, e que, em geral, elas se intensifi cam a partir deste 
mês. Os destinos nacionais despontam com 65% da procura, 
ante 35% do internacional.

Economia brasileira ainda não 
sentiu efeitos da Copa 2018

Comércio espera que a Copa resulte na venda de 12,5 milhões de aparelhos de tv em todo o país,
total 10% superior ao de 2017.
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A tendência é a de favorecer o consumo de produtos mais baratos,
oriundos da economia informal.
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A realização da Copa do Mundo no período é apontada como 
possível fator a pesar na menor procura por viagens mais 
distantes ou de longa duração em julho. Entre os destinos 
nacionais, os mais procurados para  julho têm sido Maceió e 
Porto de Galinhas. O aumento do dólar nas últimas semanas 
também têm resultado na queda da procura por destinos 
internacionais. Neste caso, os destinos mais procurados são 
Santiago, no Chile, e Cancún, no México.

Segundo o professor da Faculdade de Economia da Univer-
sidade de Brasília (UnB) Marilson Dantas, a crise econômica 
prejudicará ainda mais “o efeito mínimo” que a Copa terá 
para a economia do país. Segundo ele, a tendência será a de 
favorecer o consumo de produtos mais baratos, oriundos da 

economia informal.

“O efeito da Copa para o 
Brasil será mínimo. Incen-
tivará o consumo de alguns 
produtos específicos e de 
forma pontual. É o caso, prin-
cipalmente, dos televisores. 
Mas em termos gerais o efeito 
é mínimo, ainda mais em um 
período de crise como o atual, 
que naturalmente já levaria 
as pessoas a consumirem 
produtos mais baratos como 
os ofertados pelo comércio 
informal”, disse.

O comércio informal, acres-
centa, não deixa de ser rele-
vante e positivo do ponto de 

vista econômico, até por ter, em sua cadeia, diversas etapas 
de formalidade econômica. “Toda oportunidade de consumo 
gera riqueza. A economia é única, independentemente de 
ser ou não formal e ligada a uma pessoa jurídica. A economia 
informal está dentro da economia. Apenas não é alcançada 
pela área tributária. Ela apresentará resultados, ainda que 
não preponderantes para o processo de desemprego”, opinou 
o professor da UnB.

Segundo ele, o consumo relacionado à temática da Copa 
em grande parte será direcionado a pequenas empresas ou 
empresas informais que não pagam royalties para a Fifa. Elas 
são as mais benefi ciadas por conta do Mundial da Rússia. “É 
lá [na economia informal] que estará a maior parte do volume 

a ser comercializado: bandei-
ras, camisas não ofi ciais e, 
principalmente, apetrechos 
de pequeno valor”, disse ele.

Ciente dessa tendência, o 
comerciante Elho Carmo de 
Souza já disponibilizou al-
gumas camisas “não ofi ciais” 
e bandeiras para capôs de 
carros logo à frente de sua 
loja, em uma das entradas 
da Feira dos Importados, em 
Brasília. As vendas não vão 
bem. Apenas uma camisa de 
R$ 30 foi vendida desde que 
ele montou um varal com seus 
produtos.

“Por enquanto, minha pro-
posta é apenas garantir esse 
ponto de venda. Eu sei que 
as vendas só vão começar 
mesmo a partir de junho, 
quando começa a Copa”, disse 
o comerciante que, a cerca de 
30 metros da própria loja, é 
também camelô. 

Vendedora em uma loja 
de roupa esportiva, Lorena 
Saram diz que as vendas 

estão bastante travadas. “Notamos uma preferência das pes-
soas pelas camisas temáticas dos títulos já conquistados pela 
Seleção Brasileira. Mesmo assim, temos vendido pouco. Em 
média, apenas uma camisa por dia”, disse. Ela acredita que a 
situação irá melhorar um pouco a partir dos próximos dias. “O 
brasileiro gosta de fazer tudo em cima da hora. Acho que não 
será diferente em se tratando da Copa do Mundo.”

Na Copa de 2014, sediada no Brasil, o peso do evento na 
economia foi bem maior. “Para os países que sediam a Copa, 
o efeito é muito maior e envolve todo um processo de inves-
timento pesado, que antecipa demandas de infraestrutura 
pública, visando os chamados legados. Nesse caso, o setor 
mais beneficiado é o dos transportes, que têm relação direta 
com jogos e com os estádios”, explica o professor Dantas, 
da UnB.

No caso do Brasil, os investimentos foram essencialmente 
públicos, o que, segundo o professor, acabou por prejudicar 
as contas públicas.

“Infelizmente não tivemos competência efetiva para atingir 
todas as metas relacionadas ao legado, já que parte das obras 
não foi concluída. Dívidas foram contraídas, mas resultados 
não foram consolidados. Isso costuma acontecer com a grande 
maioria dos países que sedia a Copa. Não é uma exclusividade 
do Brasil”, afi rmou.

“O esforço foi muito grande e o resultado muito pequeno e 
envolto a suspeitas de desvios que resultaram em investigações. 
Veja o caso de Brasília onde foi construído um estádio de quase 
R$ 2 bilhões. Criamos uma dívida pesada que não faz sentido. 
Gastou-se para gastar mais, porque, além do pagamento da 
dívida, pagam-se juros e, agora, gasta-se ainda mais por conta 
da necessidade de manutenção do estádio”, fi nalizou (ABr). 

Tite anuncia a convocação da seleção da Copa.
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Como funcionários 
honestos acabam 

caindo em armadilhas

Quando a simplicidade 

é a causa de problemas
 

Sei, por experiência própria, 
que incidentes no campo 
da segurança da informa-

ção frequentemente devem-se 
ao despreparo dos funcionários 
honestos. Há mais de dez anos 
trabalhamos no desenvolvimento 
de sistemas corporativos para 
prevenção de vazamentos de 
informações, em outras palavras 
- DLP (Data Loss Prevention). E 
as principais razões pelas quais 
os funcionários envolvem-se em 
situações desagradáveis são: 
negligência em relação às regras 
de segurança da informação, 
confi ança excessiva nos colegas 
e o simples descuido.

Um estudo recente de nossos 
analistas mostrou que na maioria 
das empresas russas (84%) os 
funcionários assinam um contrato 
de confi dencialidade de dados 
corporativos. Treinamentos sobre 
segurança da informação são rea-
lizados em 72% das organizações. 
Mas a efi ciência dessas medidas 
será mínima até que os próprios 
funcionários entendam a impor-
tância dessas regras. Somente 
nesse caso poderíamos esperar 
um resultado positivo.

Vítimas Inocentes, Otimistas 

Descuidados e Funcionários 

peculiares

Vazamentos de informações 
raramente acontecem por acaso. 
A motivação dos agentes internos 
é clara - geralmente está ligada a 
um ganho pessoal. Porém, tudo é 
mais complicado quando funcio-
nários honestos estão envolvidos 
em vazamentos de dados. Anali-
sando tais incidentes, chegamos à 
conclusão de que todos os agentes 
internos “involuntários” podem 
ser divididos em três grupos.

Vítimas Inocentes

Este grupo inclui funcionários 
desavisados, enganados intencio-
nalmente por um dos colegas. Na 
empresa de um de nossos clientes, 
os agentes de segurança da infor-
mação identifi caram que um dos 
funcionários armazenava em seu 
disco local documentos impor-
tantes aos quais ele não deveria 
ter acesso. Esta era uma violação 
grave do regulamento interno, que 
exigiu uma investigação urgente. 
Descobriu-se que um software 
para acesso remoto era usado 
frequentemente no computador 
deste funcionário, o que era des-
necessário para a realização de 
seu trabalho. A investigação do 
serviço de segurança revelou que 
o funcionário suspeito de violações 
nem sabia sobre o armazenamento 
dos arquivos em seu computador. 
O culpado era, na verdade, um 
especialista técnico da empresa 
que usava o computador do nosso 
“herói” para armazenamento tem-
porário antes de transferir os da-
dos confi denciais para terceiros.

Otimistas descuidados

Assim eu chamo aqueles fun-
cionários que se tornam autores 
de vazamentos por negligência, 
ignorância ou ingenuidade. Darei 
um exemplo. Ao se demitir, o 
funcionário de uma Construtora 
enviou documentos de trabalho 
para sua caixa de e-mail pessoal. 
Entre os quais, como se constatou, 
encontrava-se também informa-
ção confi dencial. O funcionário 
não suspeitava de que havia feito 
o download de dados sigilosos e 
nem de qual era o valor dos mes-
mos. Os agentes de segurança da 
informação perceberam a tempo e 
conseguiram evitar o incidente. No 
entanto, se esses dados tivessem 
chegado aos concorrentes, devido 
à negligência do ex-funcionário da 
empresa, os prejuízos causados 
seriam de 169 mil dólares em 
apenas um ano.

Funcionários peculiares

Esses funcionários são “inofen-
sivos” até que algo os provoque. 
Em suas vidas pessoais, há “pontos 
fracos”, dos quais pessoas mal-
-intencionadas podem tentar se 
aproveitar. Por exemplo, dívidas, 
dependência química ou alcoolis-
mo, ou outros vícios que possam 
ter existido no passado do funcio-
nário. Os agentes de segurança 
da informação consideram esses 
funcionários um grupo de risco, 
uma vez que criminosos podem 
acabar usando tais "peculiarida-
des" para chantageá-los.

Outro caso obtido em nossa 
experiência. Em uma empresa, 
por motivos desconhecidos, foram 
selecionados os mesmos forne-
cedores, embora as condições 
propostas não fossem as melhores. 

Os agentes de segurança da infor-
mação começaram a monitorar a 
especialista responsável pelo setor 
de compras. A primeira suspeita, 
de que a funcionária recebia pro-
pinas, não foi confi rmada.

No entanto, os agentes de 
segurança notaram outro fato 
interessante. A moça, especialista 
de compras, se comunicava fre-
quentemente com um colega de 
outro departamento. Percebeu-se 
que havia um “clima” entre os dois 
jovens. E justamente esse senti-
mento foi usado pelo rapaz para 
persuadir a garota a escolher os 
fornecedores dos quais ele recebia 
“bônus”.

Como evitar que incidentes 

aconteçam por descuido dos 

funcionários

Os incidentes decorrentes de 
“vítimas inocentes” podem ser 
detectados (e especialmente 
evitados) apenas pelos agentes 
de segurança. A “vítima”, além 
do fato de não suspeitar do que 
está acontecendo, carece de 
habilidades técnicas e conheci-
mento profi ssional para detectar e 
neutralizar pessoas mal-intencio-
nadas. Os agentes do serviço de 
segurança dirigem mais atenção 
aos funcionários com acesso a 
“informações sigilosas”. Mas os 
incidentes com funcionários do 
segundo grupo - aqueles que eu 
chamo de otimistas descuidados 
- acontecem com mais frequência 
por causa da falta de cuidado e 
negligência em relação às regras 
elementares de segurança. Darei 
alguns exemplos comuns.

O que é meu é seu

Os agentes de segurança da 
informação encontraram certa 
atividade em um computador a 
partir da conta de usuário de um 
funcionário que naquele momento 
estava de férias e não deveria 
estar realizando qualquer tarefa. 
Descobriu-se que antes de sair de 
férias, o funcionário deu todas as 
senhas para seu colega caso este 
necessitasse, tipo “se precisar 
de alguma informação, não me 
incomode, procure no meu com-
putador você mesmo”. As regras 
internas da empresa proibiam 
categoricamente esse tipo de 
conduta. No computador do fun-
cionário estavam armazenadas in-
formações confi denciais, que, em 
caso de vazamento, acarretariam 
em sérios prejuízos fi nanceiros e 
à reputação da empresa. Os vaza-
mentos foram evitados a tempo, e 
o funcionário descuidado, teve que 
passar por treinamento adicional 
sobre as regras de segurança da 
informação.

Amantes de selfi e

Na fábrica de um de nossos 
clientes, dois funcionários ines-
peradamente foram trabalhar no 
fi m de semana. Na segunda-feira, 
o serviço de segurança analisou 
o que eles estiveram fazendo. 
Descobriu-se que os funcionários 
visitaram uma instalação secreta, 
tiraram fotos com um foguete des-
montado ao fundo e postaram as 
fotos nas redes sociais. Os agentes 
do departamento de segurança 
reagiram prontamente ao inciden-
te - e as fotos foram excluídas. A 
disseminação dessas informações 
levaria ao término do contrato com 
um cliente importante e à perda 
de mais de US $ 4 milhões.

Nuvens com segredos

A contadora-chefe de uma 
Transportadora enviou para uma 
nuvem pública um arquivo com 
grande volume de documentos. 
Ela não tinha más intenções – 
apenas queria facilitar sua própria 
vida. O serviço de segurança da 
informação procurou saber o 
que estava acontecendo, já que 
a empresa era uma sociedade 
limitada e a divulgação de algumas 
informações seria inaceitável. De-
pois de uma verifi cação na nuvem, 
constatou-se que a informação 
enviada não fora divulgada. Se 
ela chegasse aos concorrentes, os 
prejuízos da empresa seriam de 
cerca de 506 mil dólares.

A proteção da informação é uma 
medida necessária para reduzir os 
riscos do negócio. O treinamento e 
a instrução do pessoal no que diz 
respeito à segurança da informa-
ção é parte integrante dela. Essa 
é a única maneira de proteger os 
funcionários de falhas não inten-
cionais durante o trabalho com 
dados confi denciais.

(*) É Diretor Geral da SearchInform 
no Brasil, líder russa em sistemas 

de segurança da informação há 
mais de 20 anos. Com mais de dois 

mil clientes e cerca de 1.200.000 
computadores protegidos, possui 

escritórios em 16 países.

Vladimir Prestes (*)

TI
  

News@
Painel sobre inovação no ecossistema de 
seguros no Fintech View

@No próximo dia 16 de maio, o CEO da Kakau Seguros, Henrique 
Volpi, irá participar de um painel sobre “Como as Fintechs estão 

Inovando o Modelo de Negócio de Seguros com Ofertas diferencia-
das” às 17h10, no Fintech View, principal conferência de Fintechs 
da América Latina. O evento acontecerá nos dias 15 e 16 de maio, no 
Transamérica Expo Center, em São Paulo. No painel estarão presentes, 
além do CEO da Kakau Seguros, o moderador da Conexão Fintech, 
José Prado; e dois executivos de outras insurtechs. A proposta do 
painel é abordar o que as empresas de seguros estão fazendo para 
inovar no seu mercado (http://fi ntechview.com.br/).

MicroStrategy apresenta nova solução de 
realidade aumentada integrada com analytics 

@A MicroStrategy, líder mundial no fornecimento de plataformas 
analíticas e software de mobilidade, integrou sua plataforma 

analítica a uma solução de realidade aumentada, desenvolvida por 
um parceiro global. O app, que é uma junção do mundo real com o 
virtual, foi lançado mundialmente recentemente e será demonstrado 
no Brasil, pela primeira vez, durante a Conferência Gartner Data & 
Analytics 2018, nos dias 22 e 23 deste mês, em São Paulo, no Sheraton 
São Paulo WTC Hotel (http://www.imcgrupo.com).

Ronaldo Soares (*)
 

No Brasil, o assunto lixo eletrônico, em geral, ainda não 
possui grande atenção da sociedade. Apesar de ser um 
assunto regulamentado pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) através da Lei 12305 de 2010, pouco ou quase 
nada progrediu em relação ao tema. Percebe-se uma falta de 
interesse pelo poder público, já que ações e penalidades que 
deveriam ser feitas não existem ou são inócuas.

Existem pessoas que confundem "Spam" com "lixo eletrônico". 
Spam é termo utilizado em referência aos e-mails não solicitados 
que você recebe em seu computador; já o "lixo eletrônico" são os 
aparelhos elétricos e/ou eletrônicos ou partes destes que deixam 
de ter utilidade, por defeito ou por estarem obsoletos. Agregam-se 
a estes também todas as fontes de energia elétrica como pilhas 
e baterias, bem como todos os tipos de lâmpadas. Assim, pela 
defi nição, desde um pequeno pen drive, uma televisão de porte 
médio, chegando até um refrigerador, todos fazem parte deste 
conjunto de aparelhos que um dia serão lixo eletrônico.

Quem, entre nós, entrega um aparelho eletrodoméstico sem 
uso, um celular obsoleto ou uma lâmpada queimada em um posto 
de recolhimento? Pesquisa realizada pelo IDEC-Market Analysis, 
em 2013, mostra que apenas 1% dos descartes dos celulares, 2% 
dos eletroeletrônicos e 5% dos eletrodomésticos são feitos em 
pontos de coleta específi cos. Enquanto na Europa a reciclagem 
destes produtos chega a 35% do total gerado; no Brasil estima-se 
uma geração de lixo eletrônico na faixa de 1,7 milhão de tonelada, 
o reaproveitamento fi ca em torno de 4% deste total.

E o Brasil tem papel de destaque nas estatísticas. Isso porque 
o País é líder na geração de lixo eletrônico na América Latina e 
segundo colocado nas Américas, atrás apenas dos Estados Uni-
dos. O dado fi ca ainda mais preocupante quando a ONU divulgou 
que em 2017 a previsão de geração de lixo eletroeletrônico no 
mundo atingiria a marca dos 50 milhões de toneladas. Os motivos 
pelos quais a geração de Resíduos de Equipamentos Eletroele-
trônicos (REEE) aumenta no Brasil, não diferem dos países em 
desenvolvimento e são:

• ciclo de vida dos eletroeletrônicos;
• dependência crescente de produtos eletrônicos;
• fl uxo de resíduos eletroeletrônicos dos países desenvolvidos 

para países em desenvolvimento:
O que acontece com fogões, geladeiras e micro-ondas, eletro-

domésticos que costumam ser utilizados por muitos anos, não 
acontece com os celulares, notebooks e televisores. Estes itens 
em 80% das residências são trocados com muita frequência. 
Os dados traduzem-se através de uma análise do ciclo de vida 
do produto: o consumidor dá maior importância à durabilidade 
para geladeiras, máquinas de lavar, etc. e maior importância de 
aquisição das novas tecnologias como aparelhos digitais.

Aproximadamente, 50% das trocas de aparelhos digitais, ce-
lulares e eletroeletrônicos não foram efetuadas por desgaste ou 
mau funcionamento do aparelho e sim, porque o novo era mais 
atual, mais moderno, melhor ou com mais funções, ou seja, não 
havia necessidade de troca, o que contribui signifi cativamente 
para o aumento do lixo eletrônico.

Para agravar o problema de geração deste tipo de lixo, além 
das trocas de equipamentos motivadas pela propaganda e novas 
tecnologias e, assim como já acontece nos países desenvolvidos 
como EUA, Japão e outros países, aqui no Brasil inicia-se o des-
carte de equipamentos em perfeito estado.

Como consequência, temos o mais grave dos problemas da 
geração de lixo eletroeletrônico. O "catador" sai da captação 
de plástico, papelão e latas de alumínio, para desmontar os 
equipamentos eletroeletrônicos em busca principalmente de 
cobre, porém sem conhecimento dos perigos inerentes a estes 
desmontes e sem os equipamentos de proteção individual ade-

Lixo eletrônico é um problema 
real e ameaça o futuro do planeta

Falta de ações políticas e conscientização da população são fatores que agravam o problema

quados. Sendo assim, tem contato direto ou indiretamente com 
substâncias nocivas à sua saúde.

É normal encontrar em um celular ou computador mais de 
40 elementos químicos diferentes e alguns destes apresentam-
-se como vetores de dermatites e outros mais nocivos à saúde, 
provocando cânceres, enfi semas (infecções nos pulmões) e 
alterações neurológicas e cromossômicas.

Como exemplos: o chumbo está presente em circuitos impressos 
e baterias; o cádmio em tubos catódicos, circuitos de refrigera-
ção e circuitos impressos; o mercúrio em algumas lâmpadas e 
baterias; o antimônio nos circuitos impressos e tubos de raios 
catódicos, entre outros.

O chumbo acumula-se no organismo e mesmo em baixas con-
centrações; age no sistema nervoso, renal e hepático, causando 
intoxicações crônicas. Níveis elevados de chumbo podem causar 
vômito, diarreia, convulsão, coma ou até mesmo a morte.

O cádmio é absorvido pela respiração, mas também com os 
alimentos. Provoca descalcifi cação óssea, lesões nos rins e afeta 
os pulmões, tem efeitos teratogênicos e cancerígenos.

O mercúrio é considerado como altamente tóxico. Tem efeito 
acumulativo no corpo humano e pequenas quantidades, entre 3 
g e 30 g podem ser fatais ao homem. Provoca lesões no cérebro; 
tem ação teratogênica – má formação de fetos durante a gravidez.

No caso do antimônio temos as contaminações por contato, 
ocasionando dermatites. Por inalação temos irritação do trato 
respiratório, sendo uma substância potencialmente cancerígena.

Além dos malefícios à saúde, há também a contaminação do solo 
e das águas fl uviais, que atingem diretamente e indiretamente o 
ser humano, através da cadeia alimentar. A solução, ou minimiza-
ção, dos efeitos do lixo eletrônico vem com a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), de 2010, que traz o reconhecimento do 
trabalho dos catadores e exige das cidades e empresas privadas, 
a parceira com associações e cooperativas de catadores.

Assim, surge a responsabilidade compartilhada entre governo, 
empresas e sociedade, visando o retorno dos produtos após o 
consumo. Um dos pontos relevantes da PNRS é a inclusão dos 
catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis no processo de 
logística reversa.

Como fi caria este assunto no Brasil após implantação da Lei 
12.305?

• O município contrata uma cooperativa, onde os funcioná-
rios serão os próprios catadores, agora com treinamento e 
capacitação, reduzindo riscos à sua saúde e aumentando 
sua renda.

• Através da Logística Reversa as empresas devem coletar 
seus produtos. Mais produtos retornarão às indústrias após 
seu uso pelo consumidor. As empresas devem divulgar aos 
consumidores onde descartar o lixo eletrônico.

• Através da reciclagem dos resíduos, haverá uma diminuição 
da extração mineral.

• O consumidor exercerá seus direitos junto aos governantes. 
Através de campanhas educativas, os consumidores farão 
a separação mais criteriosa nas residências.

A PNRS tinha prazo inicial estipulado para implantação em 
2014. Como os municípios não conseguiram cumprir o prazo foi 
aprovado na Câmara de Deputados mais quatro anos, através da 
Medida Provisória 651/14. Assim, este prazo vence em 2018. Como 
nenhum órgão municipal avançou neste assunto, provavelmente, 
nada estará implantado este ano.

Resta ao corpo técnico-científi co divulgar informações para a 
população sobre os riscos de manuseio destes resíduos eletroe-
letrônicos, orientando sobre os descartes corretos, na esperança 
que as informações se multipliquem e cheguem à população. 
Especialmente, daqueles que fazem da reciclagem destes pro-
dutos o seu sustento.

(*) É Engenheiro Eletricista formado pela FEI; mestre em Sistemas de Potência 
pela USP. Atualmente, professor do curso de Engenharia Elétrica da FEI.

A internet é a força motriz que conecta atual-
mente 120 milhões de usuários apenas no Brasil, 
segundo números do relatório de economia 
digital divulgado pela Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
(UNCTAD, na sigla em inglês).

E para os negócios, a web é uma grande aliada 
que conecta profi ssionais e clientes. Seja no 
site da página da empresa, ou nas redes sociais 
como Instagram, Facebook, Twitter e inclusive 
LinkedIn, são inúmeras alternativas de contatos 
na hora de fechar contratos e atender da me-
lhor maneira possível. O consumidor 3.0 é uma 
realidade. Na Era da Informação ele tem tudo 
à mão por meio dos seus dispositivos móveis. 
Para os negócios a internet está aí para quem 

sabe aproveitar as oportunidades que se vis-
lumbram. Um exemplo são os profi ssionais de 
TI, que cada vez mais utilizam a rede mundial 
de computadores para estar mais perto dos 
clientes. Se há um tempo atrás um telefonema 
fazia todo o sentido, atualmente uma mensagem 
no WhatsApp resolve todos os problemas.

Antenado, o profi ssional de TI consegue mais 
trabalho ao tempo de clique. É possível fazer 
manutenções remotamente, sem precisar sair 
de casa, trazendo comodidade ao cliente que 
ganha tempo. Hoje a dúvida de um consumidor 
pode ser sanada apenas nas mídias sociais, não 
pode haver demora. O tempo demanda velo-
cidade. As aplicações em nuvem e a Internet 
das Coisas estão aí e não me deixam mentir.

O especialista em tecnologia que souber apro-
veitar a internet a seu favor para estabelecer laços 
com os clientes e fi delizá-los estará preparado 
para enfrentar qualquer desafi o no mercado. 
E fi que de olho: a procura por trabalhadores 
especializados em Tecnologia da Informação e 
Telecomunicações na América Latina irá superar 
a oferta de empregos até 2019. Esse dado faz 
parte do estudo The Network Skills in Latin 
America, encomendado pela Cisco à IDC.

Portanto, como se vê, a tecnologia caminha 
a passos rápidos e cabe ao profi ssional de TI 
estar atento e usar das melhores estratégias 
para conquistar cada vez mais público. Com a 
internet como 'colaboradora', não tem como 
dar errado (Fonte: José Alves Braga Neto).

Oportunidades em um clique: a web como 
canal de contato entre profi ssionais e clientes
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Esta terça é o primeiro dia da lunação. A Lua plena no signo de Touro torna o dia muito bom para começar coisas novas 

e iniciar novas relações. As 08h49 da manhã entra a Lua Nova e anuncia período do mês em que há maior receptividade 

a novidades, mesmo que tudo ainda possa parecer obscuro, surgirão inúmeras possibilidades nesta entrada de lunação. 

 A parte da manhã possui uma energia ótima para ir adiante à direção de novos objetivos, embora sem pressa, no passo 

próprio do ritmo taurino. À tarde, a atenção pode estar voltada para os interesses fi nanceiros e para fazer aquilo que agrade 

aos sentidos. 
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É hora de expandir os horizontes ao 
sucesso e a realização profi ssional. 
Aumenta o afeto e a compreensão 
junto da pessoa que ama e poderá ter 
momentos inesquecíveis na relação 
a dois. Seja prático, corrija os erros e 
aumente seus acertos neste seu dia 
favorável da semana. 41/841 – Cinza.

Um forte interesse por progredir 
aumenta os ciúmes e as afl ições. 
Nesta terça pode haver tensão nos 
relacionamentos afetivos devido a 
possibilidade de gastos a mais. No 
fi nal da tarde aproveita para mudar 
a rotina e ter alguma novidade prá-
tica na carreira profi ssional. 93/293 
– Branco.

No lar podem acontecer debates e 
discussões aumentando a tendência 
a atritos e discussões.  Use de diplo-
macia e terá boa disposição para a 
vida social que pode ter aborreci-
mentos familiares e profi ssionais. 
Terá novos rumos a tomar em sua 
vida em breve. 34/534 – Amarelo.

Pense, tenha momentos de refl exão 
e meditação para não se perturbar no 
início de seu período mais delicado 
do ano que começa nas próximas 
horas. Os amigos podem fi car mais 
distantes. Descanse e relaxe para 
que o que espere chegue natural-
mente depois do seu aniversário. 
81/781 – Branco.

As conferências e outras atividades 
ligadas à divulgação de conhecimen-
to tendem a obter bons resultados. 
Abrem-se novos caminhos, mas 
evite a desconfi ança e o pessimismo 
exagerado em assuntos de dinheiro. 
No trabalho, em breve terá oportu-
nidades, aguarde um pouco mais. 
67/567 – Amarelo. 

O dia não traz felicidade nas relações 
amorosas, mas em compensação dá 
bons lucros e êxito nos negócios. É 
importante aprimorar a questões 
em andamento e usar de bons sen-
timentos para encontrar soluções. 
Deixe as minúcias de lado e veja o 
que é importante. 28/928 – Verde.

No lar pode haver tendência a atritos 
e discussões na noite desta terça. Os 
relacionamentos só se fi rmam através 
do diálogo que pode ser decisivo nes-
te seu dia favorável da semana. Isso 
levará a um entendimento completo 
no amor e melhorará sua vida sexual. 
52/752 – Verde.

Faça aquilo que lhe agrada e traga 
satisfação, mas não inveje o que 
ainda não possui. Uma associação 
pode estar nascendo neste fi nal de 
mês, por isso prepare seu espírito 
suavemente, sem afl ições. No lar 
pode haver tendência a atritos e 
discussões. 43/443 – Azul.

É hora de expandir os horizontes ao 
sucesso e a realização profi ssional.  
Até o fi nal deste mês de maio, colherá 
os resultados daquilo que iniciou ou já 
realizou há alguns meses. Ouvindo e 
compreendendo, haverá harmonia e 
tranquilidade no lar junto da família. 
15/415 – Marrom.

O dia não é bom para o amor, mas 
em compensação dá bons lucros e 
êxito no trabalho. As atividades mais 
práticas tendem a preocupar, é bom 
resolver tudo logo para não sofrer 
afl ições mais tarde. Continue lutando 
por seus interesses e motivações e 
logo as alcançará. 53/153 – Amarelo.

Terá bons resultados do que tenha 
sido iniciado há pouco tempo nestes 
dias do meio de maio. Saia da rotina 
usando o seu poder enorme de 
comunicação e o sentimento mais 
puro. Haverá tensão nos relaciona-
mentos devido a possibilidade de 
gastos a mais. 97/997 – Cinza.

Um bom entendimento irá aprofun-
dar uma relação sexual ou ajudará 
a evitar o sentimento de ciúmes de 
alguém. Toda a atividade ligada à 
divulgação de ideias e ao conheci-
mento tende a obter bons resultados. 
Melhore as condições no ambiente 
do lar, renove seus sentimentos. 
61/861 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 15 de Maio de 2018. Dia de Santa Cássia, Santa Dionísia, 
São Torquato, Santo Isidoro, e Dia do Anjo Nemamiah, cuja virtude é a 
saúde. Dia do Combate à Infecção Hospitalar, Dia do Assistente 

Social, Dia do Gerente de Banco e Dia do Professor Aposentado. 

Hoje aniversaria o ex-jogador de futebol Raí que nasceu em 1965, o 
ator, escritor e diretor de cinema Chazz Palminteri que faz 66  anos e 
o ator André Segatti, que nasceu em 1972.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é um líder potencial e costuma ser 
dotado de considerável magnetismo pessoal. É uma pessoa que têm 
sempre uma visão bem clara do que querem fazer. É muito imaginativo 
e prático. Longe da carreira pode sentir necessidade de levar uma vida 
reservada. No trabalho, se envolve excessivamente com o que faz. Nor-
malmente encara a vida com paixão e é muito apegado à família. Deve 
lembrar-se de olhar sempre adiante, além das aparências. É preciso 
que sempre haja com humildade em todos os setores da vida.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, sabedoria e 
riqueza moral. Acha-la indica sorte no joga. Perde-la, viagem 
próxima. Para as mulheres, sonhar com bolsa é aviso de 
felicidade no amor e que seus desejos se tornarão realidade. 
Números de sorte:  20, 29, 32, 45 e 68

Simpatias que funcionam
Para arrumar um bom emprego: Se está procurando 
um bom emprego, aqui está uma simpatia poderosa para 
chamar um emprego bom. O melhor momento para fazer 
esta simpatia é na noite, e já aproveitando também pode 
fazer uma oração antes de dormir. Para isso, vai precisar 
de 2 dias. Para que a simpatia seja pura e poderosa, lave 
as mãos antes. Sai fora da sua casa e limpe o portão. Caso 
morar num condomínio, basta com limpar meio metro. 
Enquanto você estiver limpando faça uma oração para 
arrumar emprego, que é o que vai trazer  esse bom trabalho 
para você. Esta é a oração que tens que fazer: Senhor dos 
empregos, me arrume um emprego, quero trabalhar, e se 
tiver onde diga o nome do “estabelecimento ou empresa”. 
Troque a palavra estabelecimento ou empresa, pelo lugar 
onde você quer trabalhar.
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Que não
refletem
luz (fem.)

Forma de
escolher

algo alea-
toriamente

Arco-(?),
símbolo 
do movi-

mento gay

Persona-
gem de "O
Guarani"

(Lit.)
(?) Fer-
nandes,
ministro
do STJ

Depósito
natural de
minério,

no subsolo

Artigo 
definido 
(fem.)

(?) contí-
nuo: o que
vem em
seguida

Desempe-
nhar o

papel de
ator

Puxar com
força (o
elástico)

(?) Leão,
cantora de
"Esse Seu

Olhar"

"(?) Pelo
Mundo",

emissão do
canal OFF

Anno
Domini
(abrev.) 

Fruta
usada na

piña
colada

Planta or-
namental
de cores
variadas

Os pensa-
mentos que
afligem o
deprimido

Rafael (?), tenista
espanhol

Repelentes de 
vampiros (Folcl.)

Pecado,
em inglês

12, em
romanos

Sinal
diacrítico
Conquista
de Senna

Couros
grossos
Grande

serpente

Quitação

Filho, em
inglês

Ajuste;
trato

Fêmea do
elefante

Especula-
ção; usura

Grande
cervídeo

Erguida;
levantada
Desejo do
pacifista

Ismael
Silva,

sambista  
Frank (?),
cineasta

de "A Mu-
lher Faz o
Homem"

Fixador de
penteados
Acusada

Povo liderado por
Montezuma II

Entidade que promove
as Olimpíadas (sigla)

Nem, em
inglês

Em
seguida

Órgão que 
defende a CLT

Cássio Ramos (fut.)
Ataques (?), eventos

como o de Nice (2016)
e de  Barcelona (2017)

Leste, em
francês

Atração de
karaokês
da Liber-
dade (SP)

Documen-
to como o

papiro

2/og. 3/est — nor — sin — son. 4/íris — nalu. 8/anaconda.
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Quatro compositores, 
protagonistas de um dos mais 
importantes movimentos 
musicais do século XX, a 
Bossa Nova, sobem ao palco 
para celebrar os seus 60 anos

No repertório do show inédito es-
tão, entre outras, canções, Sam-
ba do Carioca, Entardecendo, 

Bossa Entre Amigos, Barquinho e Até 
Quem Sabe, entre outras. Os músicos 
serão acompanhados por Jessé Sadoc 
(trompete e Flugelhorn), Dirceu Leite 
(sax e fl auta), Jefferson Lescowich 
(baixo acústico) e Renato “Massa” 
Calmon (bateria). Pela primeira vez 
reunidos em um show, Lyra, Donato, 
Menescal e Valle estão juntos no palco 
durante toda a apresentação, cantando 
e contando histórias da época em que 
se conheceram. Além de mostrar a afi -
nidade, cumplicidade e  amizade que os 
une, também comemoram os 85 anos de 
Carlos Lyra (dia 11). Cada qual com seu 
estilo, mas tendo em comum a música 
com melodias marcantes e simples, a 

Celebração

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn
Presença

Deixe brilhar a presença de seu coração e de sua alma.
Dentro de cada um de vocês está uma centelha divina da Luz do 

Criador e esta centelha fi ca maior e mais brilhante à medida que você se 
abre e se torna mais amor. É a luz do trabalhador da luz que se irradia 
do seu interior que atrai outros que estão prontos para despertar para 
as possibilidades de que há algo mais. Aprecie esta luz através da sua 
prática espiritual e siga a orientação do seu coração.

Saiba que você está seguro e protegido e sob o decreto dos anjos. 
Permita que eles lhe ofereçam coragem, proteção e tudo o que se 
relacione com a sua busca pela verdade e propósito divino. À medida 
que você resplandece uma luz tão brilhante como um farol para os 
outros, você irá antecipar a nova era para a Terra.

O Mantra para hoje é: “Estou alinhado com a presença divina do 
amor em mim.”

E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias
Sharon Taphorn 
Regina Drumond

Monólogo

O espetáculo “Medea Mina Jeje” é uma releitura do 
clássico Medeia, de Eurípedes,  um poema cênico no qual 
Medea, uma mulher negra escravizada na Vila Rica de 
Nossa Senhora de Ouro Preto, nas Minas Gerais do século 
XVIII, narra o sacrifício de seu fi lho Age. A dramaturgia 
de Rudinei Borges é constituída a partir da fricção entre 
a narrativa polissêmica da Medea negra da Mina Jeje e a 
leitura da clássica tragédia datada de 431 a.C. Na peça de 
Eurípedes, a protagonista mata os próprios fi lhos para se 
vingar do abandono de Jasão, por quem havia renunciado 
à própria família e à terra natal. Em oposição à heroína 
trágica, em Medea Mina Jeje, a escravizada Medea vê na 
morte do fi lho a única libertação possível do sofrimento 
causado pelo trabalho escravo nas minas de ouro que 
moveram a economia brasileira colonial durante séculos. 
Com, Rudinei Borges.

 
Serviço: Teatro Pequeno Ato, R. Dr. Teodoro Baima, 78, Vila Buarque. Sábados, 

às 21h e domingos às 19h. Ingressos: 30 e R$ 15 (meia). Até 17/6.

Divulgação
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harmonia sofi sticada, e a letra coloquial 
que sempre marcou esse estilo musical, 
infl uente em músicos e compositores do 
mundo todo. 

Serviço: Sesc Pinheiros (Teatro Paulo Autran), R. 
Paes Leme, 195, tel. 3095-9400. Sexta (11) e sábado 
(12) às 21h e domingo (13) às 18h. Ingressos: R$ 60 e 
R$ 30 (meia).

Carlos Lyra, Roberto Menescal, João Donato e Marcos Valle.

Rudinei Borges.

Forró
A artista Elba Ramalho costuma decidir o repertório junto ao público 

e difi cilmente os clássicos De Volta Pro Aconchego, Bate Coração, Asa 
Branca, Banho de Cheiro, Eu Só Quero Um Xodó, Tenho Sede e Na Base 
da Chinela fi cam de fora.Outra característica do show é ter uma parte 
reservada para improvisos. Pode parecer algo amador, mas não, a banda 
que a acompanha é a banda do Mestrinho, o sanfoneiro que a acompanhou 
durante anos e que conhece seu repertório completo, além de conhecer 
uma vastidão de músicas dos grandes nomes do ritmo. A banda traz 
também Vinicinho Guimarães (zabumba), Michael Pipoquinha (baixo), 
Léo Rodriguez (percussão), Thiago dos Santos (cavaco) e Elton Moraes 
(triângulo). Elba volta ao palco do Canto após o sucesso do trabalho Cordas, 
Gonzaga e Afi ns, que homenageia o rei do baião Luiz Gonzaga. O show 
é benefi cente e destina verba em prol da campanha da Taylla Cristina.

 
Serviço: Canto da Ema, Av. Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros, tel. 3813-4708. Quarta (16) 

às 20h30. Ingressos: R$ 45 e R$ 55.Elba Ramalho

Nota
O fi lme Primavera, produzido pela Notábile Fil-

mes, acaba de ganhar a etapa de abril do LAIFFA 
(Los Angeles Independent Film Festival) como 
Melhor Longa-metragem, e deverá participar da 
mostra competitiva que acontece em dezembro, 
em Hollywood (EUA). Primavera - que tem roteiro 

e direção do multipremiado cineasta Carlos Porto 
de Andrade Júnior - estreou em março no FESTin - 
Festival Itinerante da Língua Portuguesa, em Lisboa. 
Filmado em 2005, o longa narra a saga de uma família 
de origem portuguesa com elenco estelar de mais 
de 40 atores, que usam belos trajes de época. Entre 
eles estão Ana Paula Arósio, Ruth de Souza, Marília 
Gabriela e Werner Schunneman, além o derradeiro 
trabalho de Ruth Escobar (1935 - 2017). Emílio 

di Biasi, Débora Duboc, Carlos Casagrande, Jairo 
Mattos e Nelson Baskerville também estão entre os 
atores. Outro charme é a voz da cantora portuguesa 
Eugênia Melo e Castro que interpreta a canção de 
encerramento do fi lme. Produção de baixo orçamento 
(até um milhão de reais), Primavera foi rodado ainda 
em película, contando apenas com captação parcial 
de recursos, o que protelou sua fi nalização ( www.
primaveraofi lme.com).
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 
de confi ança, ou ligue para

3043-4171

netjen@netjen.com.br

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

Empresas & Negócios
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Empresas & Negócios

A situação sociopolítica e econômica em que o Brasil se vê 
envolvido já há algum tempo impõe profunda refl exão so-
bre seu futuro, a prosseguirem as coisas no rumo e ritmo 

em que estão seguindo. A cada dia que passa, maiores são os 
descalabros que assolam a nação. E isso, em todos os setores.

Estão acontecendo coisas “nunca vistas antes na história 
deste país”. Por quê?

É certo que ninguém de bom senso aceita essa insustentá-
vel situação. Porém, a maioria se limita a criticar, reclamar e 
termina por dizer que “Alguém tem que resolver isso”. Não se 
dão conta de que “alguém” é um pronome INDEFINIDO. É 
igual a ninguém. Além disso, é um pronome que não é nem da 
primeira nem da segunda pessoa: é da TERCEIRA PESSOA! Se 
quisermos, de fato, resolver a questão, temos de alterar essa 
perversa ordem e tomar um pronome DEFINIDO, PESSOAL, 
DO CASO RETO, DA PRIMEIRA PESSOA DO PLURAL: NÓS 

TEMOS DE RESOLVER ISSO!

A competência primária para solucionar o impasse seria do 
Poder Público Republicano, integrado pelo Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário. Deste último, pouco se pode esperar. Distante 
do povo (os magistrados têm, em princípio, pouco contato 
com o público) e com um acúmulo de cerca de 100 milhões de 
processos em andamento, pouco fazem e, quando fazem, não 
o fazem satisfatoriamente.

O Executivo, por sua vez, de algum tempo vinha “puxando para 
trás”, como que a demonstrar certo interesse na desconstrução 
da nação brasileira, na quebra da ordem social e na permanência 
da população em baixos índices de desenvolvimento educacio-
nal e, por via de consequência, socioeconômico. (Por razões 
óbvias, importava manter o povo na ignorância, pois, como já 
dizia Francis Bacon (1561-1626) “Conhecimento é poder”.).

Em tais circunstâncias, o Legislativo – por sua dupla função 
de produzir leis e fi scalizar o Executivo – seria o meio mais 
efetivo para dar resposta e solução ao problema. Afi nal, pela 
Constituição “Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição”.

E aí entra mais uma refl exão: um partido político deve ser a 
representação formal de uma IDEOLOGIA. Ora, basicamente 
há TRÊS posições ideológicas: direita, esquerda e centro, o que 
conduziria à existência de apenas três partidos. Porém, conside-
rando “propensões atenuantes”, duas outras posições poderiam 
ser consideradas: centro-direita e centro-esquerda, elevando 
o número de siglas para cinco. Abrindo para mais eventuais 
tendências, duas outras escalas poderiam ser acrescentadas: 
extrema-direita e extrema-esquerda, totalizando então SETE 
possíveis convicções: direita, esquerda, centro; centro-direita, 
centro-esquerda; extrema-direita e extrema-esquerda. Pronto. 
Acabou. Não há mais espaço para concepções ideológicas. Ocorre 
que há no país perto de 40 partidos, dos quais 35 já formalmente 
registrados no TSE. São, em sua maioria, minúsculos partidos. 
Ou “anões”, como já se convencionou chamá-los.  Existem sem 
fundamentação ideológica. E se sua razão de existir não é por 
IDEOLOGIA, a conclusão óbvia é que é por FISIOLOGIA! Não 
estão buscando praticar a Política – defi nida como “a ciência 
do bem comum” – mas a politicalha – a odiosa busca do bem 
particular de pessoas ou de grupos! Existem para fazer acordos 
nada republicanos, transacionando seu apoio a outras siglas. Se 
seguirmos o raciocínio do general Charles De Gaulle, que disse 
“Como se pode governar um país que tem 246 espécies de 

queijo”, concluiremos quão difícil é administrar um que tem 
quase quatro dezenas de “partidos”. Isso enquanto a própria 
França tem 14, o Reino Unido, 13 e o Chile – como o México – 9!

Todos os partidos regularmente inscritos no TSE recebem 
verba do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Parti-
dos Políticos – Fundo Partidário, para os íntimos – e têm como 
uma de suas contrapartidas manter uma Fundação destinada 
à formação política e estudos relacionados à atividade políti-
co-partidária, pesquisas e desenvolvimento da população em 
ciências sociais e humanas. Só que não é o que acontece. Não 
há muito, o portal UOL Notícias escrachou:

“Nesta semana, o UOL publicou uma série de reportagens 

mostrando como os 3 partidos que mais recebem dinheiro 

do fundo – PT, PSDB e PMDB – gastam esses recursos. Há 

desde viagens de dirigentes pagas com dinheiro público a 

fi nanciamento de churrascos e contratação de assessores”. 

(A transcrição é ipsis litteris, inclusive a parte grifada).
São também de De Gaulle estas frases, bem aplicáveis ao caso: 

“Em política, se trai o país ou o eleitorado. Prefi ro trair 

o eleitorado”. (Aqui traem-se os dois...); e “Política é uma 

questão muito séria para ser deixada para os políticos”!

Na Grécia antiga, berço da democracia, havia dois tipos fun-
damentais de cidadãos. O POLITIKÓS, que procurava o bem, o 
progresso e o desenvolvimento de sua comunidade, a polis; e 
aquele que só se preocupava consigo mesmo, que só olhava para 
o próprio umbigo: era o IDIOTÊS. Em nosso cenário político, 
não falta IDIOTÊS travestido de POLITIKÓS... 

Está na hora de – aproveitando os acontecimentos vinculados à 
Operação Lava-jato – procurar atrair, incentivar e incluir na Políti-
ca – com P maiúsculo – as Novas Gerações, que não têm os vícios 
nem contaminação com as mazelas das raposas políticas. Por 
outro lado, entretanto, não têm também qualquer INFORMAÇÃO 
e, menos ainda, FORMAÇÃO POLÍTICA AUTÊNTICA que motive 
a ingressar na vida pública nacional!  É tempo de a Juventude 
e os Cidadãos de Bem participarem da Política, promovendo a 
renovação dos quadros parlamentares, para, assim, dar novos 
valores à Pátria! Esta luta, que é de TODOS NÓS, lembra as 
palavras do patriota Tiradentes: 
“Se todos quisermos, pode-

mos fazer deste país uma 

grande NAÇÃO! ”

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

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

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

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

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Novos 
tempos

na Política? 
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O pretendente: MAURÍCIO CARRARA, profi ssão: professor universitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1977, residente e domiciliado na Vila 
Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Ubiratan Carrara e de Leonor Cristina Esteves Carrara. 
O pretendente: EDUARDO SIMÕES RODRIGUES, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 16/08/1975, residente 
e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Rodrigues Filho e de Zeneide 
Simões Rodrigues.

O pretendente: GUSTAVO ZAMARO, profi ssão: engenheiro mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1980, residente e 
domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Ariovaldo Zamaro e de Roselini Regina 
Lucas Zamaro. A pretendente: FABIANA VIRGINIA FAUSTINO, profi ssão: contadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Moóca, SP, data-nascimento: 
28/04/1980, residente e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de Ivo Faustino 
e de Tereza Virginia Carlos Faustino.

O pretendente: CESAR KASUYUKI MAEDA, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 08/04/1989, residente e domiciliado 
na Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lho de Umberto Yukitaka Maeda e de Selma Dias Laurence 
Maeda. A pretendente: GRAZIELA SANTOS CABRAL DA SILVA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 14/04/1986, 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Cabral da Silva e de 
Regina Celi dos Santos.

O pretendente: DAVID CORNACHINI, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 24/03/1980, residente e 
domiciliado na Vila Anadir, São Paulo, SP, fi lho de Angelo Cornachini e de Ionice Ribeiro 
Cornachini. A pretendente: TATIANE DE OLIVEIRA BRITO, profi ssão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 29/03/1984, residente e 
domiciliada na Vila Anadir, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Leano de Brito e de Shirlei Aparecida 
de Oliveira.

O pretendente: LEONARDO DE TOLEDO PIZA, profi ssão: microempresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 26/06/1980, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Roberto de Toledo 
Piza e de Maria Alice Asciuti de Toledo Piza. A pretendente: DIANA GONÇALVES CANDIA, 
profi ssão: microempresária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, 
SP, data-nascimento: 02/07/1982, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de Vanderlei Gonçalves Candia e de Sonia Maria da Silva Candia.

O pretendente: CRISTIANO BARRETTO CORREA, profi ssão: consultor comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 05/05/1987, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Pedro dos Reis Correa e de 
Valdecir Barretto Correa. A pretendente: LORREINE CRISTINA GUEDES TIVA, profi ssão: 
analista de sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/05/1988, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Maurilio Tiva 
Paião e de Maria de Lourdes Guedes Tiva.

O pretendente: RICARDO EDMUNDO DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1975, residente e 
domiciliado na Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Edmundo Pinheiro e de Irany 
da Silva. A pretendente: KAREN EDILAINY DE SOUSA MENDONÇA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Mossoró, RN, data-nascimento: 24/02/2000, residente 
e domiciliada na Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lha de Edson Mendonça de Oliveira e de Karina 
Silveira de Sousa Mendonça.

O pretendente: RAFAEL OGEA PEREIRA, profi ssão: administrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 31/10/1985, residente e 
domiciliado no Jardim Guairacá, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Pereira Filho e de Maria 
Aparecida Rocha Ogea Pereira. A pretendente: ANA CAROLINA ROGERI FIGUEIRA, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-
nascimento: 19/07/1988, residente e domiciliada no Jardim Guairacá, São Paulo, SP, fi lha de 
Waldir Figueira e de Ana Maria Rogeri Figueira.

O pretendente: GABRIEL FAILDE GALLO, profi ssão: assessor de imprensa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Bernardo de Campo, SP, data-nascimento: 05/04/1990, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Gallo e de 
Maria Josefa Failde Zapata Gallo. A pretendente: DANIELE DA FONTE NOGUEIRA 
PEDACE, profi ssão: analista de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Jardim Paulista, São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1990, residente e domiciliada 
na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Mario Pedace e de Maria Aparecida 
da Fonte Nogueira Pedace.

O pretendente: MATEUS SCHMIDT HOFFMANN, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Ijuí, RS, data-nascimento: 16/07/1986, residente e domiciliado na Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Luiz Hoff mann e de Rosane Schmidt Hoff mann. A 
pretendente: AMANDA DJEHDIAN, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1986, residente e domiciliado na Vila Prudente, 
São Paulo, SP, fi lha de Jacob Djehdian e de Regina Celia Batista.

O pretendente: LEONARDO DE SOUZA CASTRO, profi ssão: assistente de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 28/12/1984, 
residente e domiciliado na Vila Miami, São Paulo, SP, fi lho de Gioia Martins de Castro e de 
Maria Antonia de Souza Castro. A pretendente: ELAINE PEREIRA MESQUITA, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
05/02/1983, residente e domiciliada na Vila Miami, São Paulo, SP, fi lha de Idreno Pereira 
Mesquita e de Maria Aparecida Janoni Mesquita.

O pretendente: LEANDRO CALFA ANDRIANI, profi ssão: consultor de negócios, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 15/02/1986, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Wladimir Jaen Andriani e 
de Eliane Nunes Calfa Andriani. A pretendente: MARJORY DE OLIVEIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: engenheira, estado civil: solteira, naturalidade: em Indaiatuba, SP, data-nascimento: 
18/12/1985, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Florindo 
Jose dos Santos e de Marinete Alves de Oliveira Santos.

O pretendente: EWERTON SHIMARA PIRES FERRÃO, profi ssão: engenheiro químico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1985, residente 
e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Wagner Pires Ferrão e de 
Jeanete Aparecida Shimara Pires Ferrão. A pretendente: JULIANA DE FREITAS, profi ssão: 
química, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 
16/08/1986, residente e domiciliada na Vila Santo Estéfano, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Alberto de Freitas e de Maria de Fátima Lopes Freitas.

O pretendente: RALLYSON RAMON TARGINO DOS SANTOS, profi ssão: assistente de 
monitoramento, estado civil: solteiro, naturalidade: em João Pessoa, PB, data-nascimento: 
22/04/1991, residente e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Josinaide Targino 
dos Santos. A pretendente: ALINE AZEVEDO DA SILVA, profi ssão: analista de suprimentos, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Utinga, Santo André, SP, data-nascimento: 18/09/1989, 
residente e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de Francisco da Silva e de Cilene 
Aparecida de Jesus Azevedo da Silva.

O pretendente: JULIO CESAR SILVEIRA DA SILVA, profi ssão: psicólogo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 27/01/1981, 
residente e domiciliado no Jardim Guairaca, São Paulo, SP, fi lho de Natalino Pereira da Silva 
e de Lucy Silveira da Silva. A pretendente: MARIA EMANUELY DIAS FANIOU, profi ssão: 
psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: em Santos, SP, data-nascimento: 30/07/1988, 
residente e domiciliada no Jabaquara, São Paulo, SP, fi lha de Michel Basile Faniou e de Maria 
Aparecida Dias Faniou.

O pretendente: RODOLFO MARCIAL MARTINS COSTA, profi ssão: educador físico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 20/01/1987, 
residente e domiciliado na Vila Graciosa, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Martins Costa e de 
Sônia Maria Marcial Martins Costa. A pretendente: ÉRIKA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 
05/08/1987, residente e domiciliada na Vila Graciosa, São Paulo, SP, fi lha de Anizio Rodrigues 
de Oliveira Filho e de Celia Maria de Oliveira.

O pretendente: CÍCERO BARBOSA MELO, profi ssão: cobrador, estado civil: viúvo, 
naturalidade: em Traipu, AL, data-nascimento: 03/11/1971, residente e domiciliado na Vila 
Anadir, São Paulo, SP, fi lho de Gonçalo Soares Melo e de Esmeralda Barbosa Melo. A 
pretendente: MARIA MILZA PEREIRA DE JESÚS, profi ssão: montadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Iacu, BA, Iacu, BA, data-nascimento: 17/10/1970, residente e domiciliada na 
Vila Anadir, São Paulo, SP, fi lha de Ursulino Ciríaco de Jesús e de Edelvita Pereira da Silva.

O pretendente: GABRIEL ZUCCO CAMPOS, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 22/01/1986, residente e 
domiciliado no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Gilson Mesquita de Campos 
e de Sueli Zucco Campos. A pretendente: TATIANE RODRIGUES NASSAR, profi ssão: 
farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: em Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 
08/09/1987, residente e domiciliada na Lapa de Baixo, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo José 
Nassar e de Janeide de Souza Rodrigues Nassar.

O pretendente: MICHEL PAGIOSSI SILVA, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 17/01/1985, residente e domiciliado 
na Cidade Líder, São Paulo, SP, fi lho de Laerte Espanholi da Silva e de Ana Maria Pagiossi 
Silva. A pretendente: JÉSSICA REKETIS CONRADO, profi ssão: pedagoga, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 06/07/1992, residente e 
domiciliada na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, fi lha de João Bosco Peres Conrado e de Olga 
Reketis Peres Conrado.

O pretendente: RAFAEL OLIVEIRA DE ARAÚJO, profi ssão: gerente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Retiro, Mucambo, CE, data-nascimento: 30/01/1995, residente e domiciliado 
na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Gerardo Rodrigues de Araújo e de Maria Neuza 
Mesquista de Oliveira. A pretendente: LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: 
manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: em Luzilândia, PI, data-nascimento: 
21/07/1988, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Carlos José de 
Oliveira e de Teresinha Marques dos Santos.

O pretendente: TIAGO JOSÉ BENEDITO EUGENIO, profi ssão: designer de aprendizagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Lençóis Paulista, SP, data-nascimento: 04/07/1986, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Eugenio e de 
Rosaria Lopes de Souza. A pretendente: CATIANE KARINY DANTAS SOUZA, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Natal, RN, data-nascimento: 23/03/1985, 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Costa Souza 
e de Josefa Marlene Dantas Souza.

O pretendente: ULISES TADEU ALVES, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Mato Verde, MG, data-nascimento: 28/01/1957, residente e domiciliado na 
Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Pereira Alves e de Advina Maria Silveira. 
A pretendente: REGINA MARIA DA SILVA, profi ssão: aposentada, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Mogi Mirim, SP, data-nascimento: 03/07/1952, residente e domiciliada na 
Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lha de Zalino da Silva e de Carmen Maria da Silva.

O pretendente: MANUEL COSME MIRANDA SILVA, profi ssão: analista acadêmico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Mucugê, BA, data-nascimento: 24/01/1977, residente 
e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Exoperio Miranda dos Santos e de 
Jorlinda Silva. A pretendente: ELAINE DE MELLO CASTANHA, profi ssão: consultora 
técnica em gestão a, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/02/1974, residente e domiciliada em São Caetano do Sul, SP, fi lha de Vagnaldo de Mello 
Castanha e de Erivane Santos Castanha.

O pretendente: LUIGGI MORENO MONTI, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Ilhabela, SP, data-nascimento: 01/06/1989, residente e domiciliado em 
São Caetano do Sul, SP, fi lho de Luiz Manoel Monti e de Alba Maria Paschoalino Monti. A 
pretendente: LITSUKO YOSHIDA, profi ssão: analista administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: no Japão, data-nascimento: 20/09/1991, residente e domiciliada na Vila 
Charlote, São Paulo, SP, fi lha de Juiti Yoshida e de Neusa Mariko Yoshida.

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:

A entidade, sem fi ns lucrativos, divulga 
todos os anos um anuário com infor-
mações sobre mortes e incêndios 

decorrentes de acidentes elétricos. Em 2017, 
o levantamento apurou 451 incêndios por 
sobrecarga ou curto-circuito e 30 vítimas 
fatais, decorrentes desses acidentes.

As causas são atribuídas ao excesso de 
equipamentos em uma mesma tomada, 
às gambiarras elétricas, às instalações 
elétricas antigas e à falta de manutenção 
das instalações. “Os números revelam o 
quanto precárias ainda são as instalações 
elétricas nas moradias brasileiras”, afi rma 
o engenheiro eletricista Edson Martinho, 
diretor-executivo da Abracopel.

Martinho diz que a estatística realizada anualmente pela Associação leva em 
conta os acidentes divulgados pela imprensa em todo o país. “Nossa apuração 
se concentra nos eventos divulgados pelos meios de comunicação. Estimamos 
que o número de incêndios e acidentes com eletricidade seja bem maior do 
que o que documentamos, porque nem todo evento é noticiado pela mídia”.

O levantamento contempla os acidentes por cidade e estado. Do total 
apurado, de 451 acidentes por curto-circuito, as regiões Nordeste e Sudeste 
despontaram com 114 eventos cada uma. Os estados do Sul somaram 97 
acidentes; no Centro-Oeste foram 70 e no Norte 56. As mortes decorrentes 
de acidentes gerados por curtos-circuitos, num total de 30, distribuem-se 
em 11 para a região Sul, cinco para cada uma das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste e quatro para o Sudeste.

Quando considerados os acidentes com eletricidade – não apenas os pro-
vocados por sobrecarga e curto-circuito - o número de mortes em 2017 chega 
a 702. “O mais triste é saber que acidentes como o do edifício que desabou 
em decorrência do incêndio por curto-circuito em São Paulo, a exemplo de 
tantas outras tragédias anunciadas, quase sempre podem ser evitados com 
a adequação das instalações elétricas das moradias”, afi rma Martinho.  

O trabalho de conscientização realizado pela Abracopel, com a divulgação 
do anuário e informações relacionadas à segurança elétrica junto à mídia, é 
acompanhado de perto por parceiros como o Procobre (Instituto Brasileiro 
do Cobre), que mantém o site Casa Segura. No site, é possível fazer uma si-
mulação on line para saber se as instalações elétricas do imóvel proporcionam 
a segurança ideal aos moradores e à propriedade.

Ano passado, o Instituto divulgou um Raio-X nacional das instalações 
elétricas. À data, a pesquisa revelou que 71% das residências brasileiras não 

Em cinco anos, incêndios por 
curto-circuito mais que duplicam
No ano que vem, o incêndio no Edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, que pôs abaixo 
24 andares e 50 anos de história -, entrará para as estatísticas da Abracopel (Associação Brasileira de 
Conscientização para os Perigos da Eletricidade)

possuíam projeto elétrico, metade dos 
quadros elétricos não tinham qualquer 
identifi cação de componentes do circuito, 
a ausência de fi o terra foi constatada em 
cerca de 50 % dos imóveis e    apenas 35 % 
das moradias adotavam o padrão de tomada 
de três polos, vigente no Brasil. 

A pesquisa mostrou ainda que 60% 
das moradias com mais de 20 anos de 
construção nunca tinham passado por 
qualquer tipo de reforma para atualiza-
ção das instalações elétricas e que T´s, 
benjamins e extensões eram utilizados 
amplamente, por 57 % das famílias pes-
quisadas, mesmo em imóveis com até 

cinco anos de construção. Durante o levantamento, os moradores das 999 
residências pesquisadas disseram que os cômodos que mais precisavam 
de tomadas eram, respectivamente, quarto (33%), sala (30%), cozinha 
(22%) e área de serviço (15%); 19% deles já haviam levado pelo menos 
um choque elétrico e 34% não se sentiam seguros em casa, dadas às 
condições elétricas da moradia.

Os acidentes com origem elétrica vêm crescendo desde 2013, quando foi 
iniciada a pesquisa, tendo passado dos 1038 eventos para 1319 em 2016 e 
1387 em 2017.  Ano passado, o número de mortes por choque elétrico foi 
de 627, o que representou cerca de 5% mais que em 2016, com 599 vítimas 
fatais. “Infelizmente, apesar dos esforços incessantes da Abracopel e do Pro-
cobre para conscientização das autoridades e da população sobre os riscos 
elétricos dos imóveis, as pesquisas revelam existir uma grande defasagem das 
instalações elétricas das moradias em relação ao que poderia ser considerado 
minimamente seguro”, afi rma Martinho.  

Um dado importante registrado pelo Procobre foi o aumento no interesse 
de eletricistas por capacitação profi ssional. O Instituto registrou em 2017 
acréscimo de 75% no número de participantes do Programa Eletricista Cons-
ciente. Ao todo, foram 12.200 participantes, três milhões de page views, 24 mil 
vídeos assistidos e 22 mil webinars visitados. “O trabalho desse profi ssional 
melhora a qualidade e o conforto das instalações prediais. Daí a importância 
de mantermos uma relação estreita com a categoria, bem como contribuir 
para sua qualifi cação”, diz Antonio Maschietto, coordenador do programa no 
Procobre. No site do Eletricista Consciente (http://www.eletricistaconsciente.
com.br) é possível fazer a busca por profi ssionais qualifi cados em todo o Brasil.

 
Fonte e mais informações: (www.abracopel.org.br) e (www.procobre.org). 
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O pretendente: MANOEL DE OLIVEIRA, nascido em Presidente Bernardes - SP, no 
dia 04/08/1950, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Alves de Oliveira e de Maria Menina de 
Jesus. A pretendente: MARIA OLGA MARTINELLI, nascida em Piracicaba - SP, no 
dia 05/05/1935, estado civil divorciada, profi ssão do lar, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Florindo Martinelli e de Adelina Togni.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Antonio Edgar Carvalho Patah - Ofi cial Interino
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

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:

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: WILLIAM DOS SANTOS MOREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
técnico de refrigeração, nascido em São Miguel do Guamá - PA, aos 30/11/1997, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Augusto Sampaio Teixeira 
Moreira e de Regilena Patricia dos Santos; A pretendente: IZABELY CRISTINA BAR-
BOSA DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Ananindeua 
- PA, aos 08/05/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Max 
André Nunes de Almeida e de Elcilene da Conceição Barbosa.

O pretendente: JOSÉ PAULO SANTOS CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
segurança, nascido em São Felix - BA, aos 29/03/1975, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ranulfo da Conceição e de Olimpia dos Santos Conceição; 
A pretendente: JUCILENE NASCIMENTO CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Felix - BA, aos 01/08/1982, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria da Paixão Nascimento Conceição.

O pretendente: ORLANDO SANTOS NOGUEIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
limpador de vidros, nascido em Distrito Castelo Novo, Município Ilhéus - BA, aos 19/06/1976, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osorio Francisco Nogueira 
e de Julieta Dantas dos Santos; A pretendente: SHIRLEY BARBOSA DOS ANJOS, 
nacionalidade brasileiro, divorciada, auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, aos 
28/09/1972, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benigno Felix 
dos Anjos e de Guiomar Barbosa dos Anjos.

O pretendente: PAULO APARECIDO FIRMINO, nacionalidade brasileiro, solteiro, fun-
cionário público, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 19/08/1986, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo José Firmino Filho e de 
Vicentina de Paula Pires Firmino; A pretendente: SOYOMARA CARDOSO SANTANA, 
nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em Jequié - BA, aos 
15/10/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Helio Gonçalves 
Santana e de Maria Celia Costa Cardoso.

O pretendente: HENRIQUE JOABES MENDES ARAUJO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, técnico de enfermagem, nascido em Seabra - BA, aos 01/11/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Marques de Araujo e de Ednaide 
de Souza Mendes; A pretendente: JOICE LÉA VIEIRA DO NASCIMENTO, nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, nascida em Petrolina - PE, aos 19/01/1995, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Ferreira do Nascimento 
e de Elizabete Vieira dos Passos Nascimento.

O pretendente: DAVID JOSÉ TEIXEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
pedreiro, nascido em Minas Novas - MG, aos 04/06/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Irene Teixeira; A pretendente: MARIA DO ROSÁRIO 
ALVES GONÇALVES, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida 
em Minas Novas - MG, aos 13/10/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Manoel Teixeira Gonçalves e de Maria José Alves dos Santos.

O pretendente: CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, assessor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 10/07/1979, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Rodrigues e de Ilda e 
Silva Rodrigues; A pretendente: GABRIELA DE ARAUJO FONSECA, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 16/08/1985, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manolo Lopes da Fonseca 
e de Eliana de Araujo Fonseca.

O pretendente: GEORGE DA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileiro, solteiro, instalador 
de acessórios automotivos, nascido em Valença - BA, aos 05/06/1982, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Balbina da Conceição; A pretendente: 
CLEIDINALVA DA SILVA RIBEIRO, nacionalidade brasileira, solteira, balconista, nascida 
em Fátima - BA, aos 16/10/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Ribeiro Sobrinho e de Maria Luciene da Silva.

O pretendente: ANTÔNIO MARCIEL MOREIRA HOLANDA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, fi scal de loja, nascido em Distrito Marruas, Município Tauá - CE, aos 25/03/1985, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Holanda Batista e 
de Francisca Francineide Moreira de Sousa; A pretendente: DANIELA MOISES MONHO, 
nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 14/01/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alfredo Roberto Monho e 
de Romilda Moises Monho.

O pretendente: NELSON CRESCENCIO FERREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 16/05/1969, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Pedro Ferreira e de Maria das Neves Ferreira; 
A pretendente: SIMONE ALVES DE JESUS, nacionalidade brasileira, divorciada, 
microempresária, nascida em São Paulo - SP, aos 30/11/1987, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Niuza Alves de Jesus.

O pretendente: MÁRCIO PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
pedreiro, nascido em São Paulo - SP, aos 31/08/1971, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Euclides da Silva e de Benedita Aparecida da Silva; A 
pretendente: ROSANA NOGUEIRA LOPES, nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar 
administrativo, nascida em São Luís - MA, aos 14/03/1976, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Euzebio Lopes e de Enedina Nogueira Alves.

O pretendente: FERNANDO ARAUJO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, divorcia-
do, mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 01/07/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Santos Cesar de Oliveira e de Maria Ivonete Araujo 
Pereira; A pretendente: BRUNA DOS SANTOS CERQUEIRA MOURA, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 09/07/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdomiro Cerqueira Moura 
e de Ana Lucia Andrade dos Santos.

O pretendente: ROBSON CRUZ SERRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, operador 
de rastreamento, nascido em Castro Alves - BA, aos 06/06/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jackson Silva Serra e de Marilene Cruz Serra; A 
pretendente: ADALGIZA MARIA CLARINDO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, analista de recursos humanos, nascida em Fortaleza - CE, aos 30/03/1974, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Clarindo de 
Souza e de Maria Djesus Cirino de Souza.

O pretendente: ADERSON DE ARAÚJO DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, ajudante de obras, nascido em Barras - PI, aos 31/01/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Feliciano do Nascimento e de Maria Erismar 
de Araujo; A pretendente: INGRID NUNES DE LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 08/05/2000, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Francisco de Lima e de Mariza Pereira Nunes de Lima.

O pretendente: JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de escritório, nascido em Santa Terezinha - PE, aos 09/12/1985, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Willames dos Santos e de Josi-
lene Maria dos Santos; A pretendente: ERIKA GONÇALVES DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 01/04/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Marques da Silva e de 
Maria de Lourdes Gonçalves de Santana.

O pretendente: CRISTIANO SIQUEIRA FERREIRA, nacionalidade brasileiro, divorcia-
do, caminhoneiro, nascido em São Paulo - SP, aos 19/11/1977, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Damião Valentim Ferreira e de Maria das Neves 
Siqueira Ferreira; A pretendente: DARLENE DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 27/09/1971, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de João de Carvalho e de Maria das Dores de Carvalho.

O pretendente: ANTONIO RITA PEREIRA, nacionalidade brasileiro, viúvo, vendedor, 
nascido em Viçosa - MG, aos 14/12/1956, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Jose Pereira e de Maria Silvéria de Lima; A pretendente: SONIA DE SOUZA, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 17/07/1969, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlinda de Souza.

O pretendente: MARLON DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, porteiro, nascido 
em Isaías Coêlho - PI, aos 25/11/1982, residente e domiciliado neste distrito São Paulo - 
SP, fi lho de Otilio José de Lima e de Maria Helena Angela de Lima; A pretendente: TÂNIA 
DE MELO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, 
nascida em Peabiru - PR, aos 13/05/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Martins dos Santos e de Geralda Aparecida de Melo dos Santos.

O pretendente: DANILO GONÇALVES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, di-
vorciado, encarregado de portaria, nascido em Feira de Santana - BA, aos 17/06/1982, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Nadio Francisco de 
Oliveira e de Maria Antonia Gonçalves dos Santos; A pretendente: SIMÔNE OLIVEIRA 
DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, solteira, supervisora de limpeza, nascida em São 
Paulo - SP, aos 10/12/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Agemiro Gonçalves Araujo e de Joana Martins de Oliveira.

O pretendente: FERNANDO LUIZ DA FONSECA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
têcnico em redes de computadores, nascido em São Paulo - SP, aos 06/04/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elisabeth de Souza da Fonseca; 
A pretendente: JOZIANE DANTAS ANUNCIAÇÃO, nacionalidade brasileira, solteiro, 
agente de proteção da aviação civil, nascida em Senhor do Bonfi m - BA, aos 11/09/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José da Anunciação Filho 
e de Maria Cristina Dantas Anunciação.

O pretendente: ALLAN THOMAS PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Taboão da Serra - SP, aos 12/10/1998, residente e dom-
iciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Pereira e de Maria Rosana Pereira 
da Silva; A pretendente: AMANDA GOMES DUARTE, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 03/02/1996, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Renato Gomes Pereira e de Maria Francinete Duarte Siqueira.

O pretendente: DYEGO ANDRADE DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 28/12/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gilson Bastos de Oliveira e de Marlene Andrade dos Santos; A 
pretendente: ANGÉLICA DE CARVALHO SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de serviços gerais, nascida em Miguel Calmon - BA, aos 02/03/1996, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edinaldo Marques de Souza e de 
Alaede Dativo de Carvalho de Souza.

O pretendente: MARLON MARTINS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
jogador de futebol, nascido em Alvorada do Sul - PR, aos 03/01/1997, residente e dom-
iciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Airton Batista de Oliveira e de Claudinéia 
Martins de Oliveira; A pretendente: EDUARDA DE CASSIA VILAS BOAS REGO, 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 02/05/1997, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Aparecido Soares 
Rego e de Fernanda de Cássia Oliveira Vilas Boas Rego.

O pretendente: MATEUS GONÇALVES DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, camareiro, nascido em São Paulo - SP, aos 06/05/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aldair Pereira do Nascimento e de Helena Gonçalves 
Andrade; A pretendente: INGRID CRISTINA DE JESUS SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 25/03/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ilson da Silva e de Maria das Graças de Jesus Pereira.

O pretendente: ALAN JOSÉ TELENTINO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 11/11/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ferreira da Silva e de Cristina do Carmo Telentino; 
A pretendente: JÉSSYKA ALBUQUERQUE DE LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em Arapiraca - AL, aos 12/11/1993, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Firmino de Lima e de Maria José Albuquerque Silva.

O pretendente: DEMAIRTON ABÍLIO RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
comerciante, nascido em Distrito Guassussê, Município Orós - CE, aos 06/08/1981, res-
idente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Abílio Filho e de Maria 
Leudamir Rodrigues de Andrade; A pretendente: LENICE DE OLIVEIRA DELFINO, 
nacionalidade brasileira, solteira, analista fi nanceiro, nascida em Distrito Guassussê, 
Municipio Orós - CE, aos 04/09/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Antonio Delfi no Jacinto e de Maria Iralda de Oliveira Delfi no.

O pretendente: REYNOLD PIRES GONÇALVES, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
garçom, nascido em São Paulo - SP, aos 03/01/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Rosemir Pires Gonçalves e de Anabela Maria da Conceição Gonçalves; 
A pretendente: SHIRLEY REGINA MAGALHÃES, nacionalidade brasileira, divorciada, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 19/11/1982, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Alzemiro Magalhães da Silva e de Eugênia de Fátima Magalhães.

O pretendente: ELON DIAS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, repositor, 
nascido em Uauá - BA, aos 24/08/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Odilon da Silva e de Valdeci Gonçalves Dias da Silva; A pretendente: 
ROSIMEIRE SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida 
em São Paulo - SP, aos 27/02/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Maria Ercilia Santos da Silva.

O pretendente: HERCULES DA SILVA BISPO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 05/05/1998, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Roberto Bispo e de Evanilza Ferreira da Silva; A 
pretendente: THAÍS TANANDRA CORREIA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, vendedora, nascida em Piripiri - PI, aos 05/02/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Ripardo dos Santos e de Francisca 
Correia dos Santos.

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DERISVALDO MIGUEL DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi s-
são ajudante geral, nascido em Campo Formoso, BA, no dia (12/01/1966), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agenor Miguel dos Santos e de 
Ester Antonia dos Santos. A pretendente: MARLUCIA CARVALHO DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Campo Formoso, BA, no dia 
(18/10/1971), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Carvalho da Silva e de Delina Izabel de Carvalho.

O pretendente: GILMAR LINS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Vitória de Santo Antão, PE, no dia (14/11/1977), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Ferreira da Silva e de Sinai Lins da 
Silva. A pretendente: MARCIA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Recife, PE, no dia (11/05/1969), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Gomes da Silva e de Cleonice Maria Gomes.

O pretendente: HELIO DA SILVA SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido em Antonio Gonçalves, BA, no dia (14/11/1977), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosalvo Manoel de Souza e de 
Maria Filha da Silva. A pretendente: JOSELÂNDIA VIEIRA DE SOUZA, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Antonio Gonçalves, BA, no dia (03/11/1977), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Manoel de Souza 
e de Alaides Vieira Souza.

O pretendente: CRISTIANO ANTONIO DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão 
comprador, nascido em Guarulhos, PB, no dia (11/06/1973), residente e domiciliado 
em Guarulhos, SP, fi lho de Lasaro Antonio dos Reis e de Luci Santos dos Reis. A pre-
tendente: ANTONIA ARNEIDE SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Independência, CE, no dia (11/11/1972), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Expedito Araújo Silva e de Maria Alves de Oliveira.

O pretendente: EUGENIO LEITE, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido 
em Farias Brito, CE, no dia (06/06/1969), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdemar Leite e de Francisca Luiza da Conceição. A pretendente: 
CÍCERA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em Crato, CE, no dia (03/06/1980), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Caetano Marqes da Silva e de Joana Maria da Silva.

O pretendente: HELIO BEZERRA DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquinas, nascido nesta Capital, SP, no dia (29/12/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Helio de Moura e de Luciana Bezerra 
Baião. A pretendente: DAIANE APARECIDA ROQUE BUENO, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida nesta Capital, SP, no dia (29/07/1998), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Luiz Roque Bueno e de Beatriz 
Aparecida Carneiro.

O pretendente: VANILDO INACIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Igaci, AL, no dia (11/04/1988), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vaneide Inacio dos Santos. A pretendente: SIMONE 
TORRES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Arapiraca, 
AL, no dia (31/10/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel Torres da Silva e de Teresinha Maria Aureliano da Silva.

O pretendente: KOSUKE MISHIMA, estado civil divorciado, profi ssão microempresa-
rio, nascido em Kumamoto, Japão, no dia (27/07/1960), residente e domiciliado em 
Shimane, Japão, fi lho de Yoshiyuki Mishima e de Sumiko Mishima. A pretendente: 
ZENILDA CORDEIRO FLORIANO, estado civil viúva, profi ssão estudante, nascida 
em Almenara, MG, no dia (17/10/1975), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antônio Pais Floriano e de Elza Cordeiro Floriano.

O pretendente: HENRIQUE LOPES BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão adesi-
vador, nascido nesta Capital, SP, no dia (21/08/1979), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira Batista e de Ester Maria Lopes Batista. 
A pretendente: ADRIANA DA COSTA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão líder 
de setor, nascida nesta Capital, SP, no dia (13/06/1974), residente e domiciliada em 
Franco da Rocha, SP, fi lha de Manoel Messias Pereira Dos Santos e de Gildete da 
Costa dos Santos.

O pretendente: SANDRO GABRIEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, nascido em Osasco, SP, no dia (27/02/1988), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ubaldo dos Santos e de Maria Vita dos Santos. 
A pretendente: LUCIANA DOMINGUES DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de ofi cina, nascida em Itamaraju, BA, no dia (12/11/1984), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião Maria de Jesus e de Maria 
da Gloria Domingues de Jesus.

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: MARCELO RICARDO RODRIGUES FERNANDES, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, cozinheiro culinarista, natural de Sorocaba, SP, no dia (12/05/1986), 
residente e domiciliado no Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lho de Rogelio Linares Fernandes 
e de Rosa Maria Rodrigues Fernandes. A pretendente: CHRISTIANE SANTOS PEIXOTO, 
de nacionalidade brasileira, solteira, advogada, natural nesta Capital, Santa Cecília, SP, 
no dia (18/09/1988), residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, 
fi lha de Fernando Fernandes Peixoto e de Maria Cristina Santos Fernandes Peixoto.

O pretendente: JOÃO VICTOR BARBARÁ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, administrador de empresas, nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia (18/11/1988), 
residente e domiciliado na Vila Beatriz, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Marcelo Barbara 
de Oliveira e de Marise Elaine da Silva. A pretendente: JULIANA BENTO GODINHO, de 
nacionalidade brasileira, solteira, economista, com 28 anos de idade, natural de Itajaí, 
SC, no dia (18/11/1989), residente e domiciliada na Vila Beatriz, São Paulo, SP, fi lha de 
Luciano Domingos Godinho e de Sonia Cristiane Bento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: DAVID OROSCO VELASQUEZ, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Peru, data-nascimento: 17/05/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Florencio Orosco Sicus e de Hipolita Velasquez Cuiro. A pre-
tendente: QUÉREN HAPUC DA SILVA SANTOS, profi ssão: estudante, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Juazeiro - BA, data-nascimento: 17/08/2001, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Oliveira dos Santos e de Francisca Luzinete da 
Silva. R$ 12,58

O pretendente: LUIZ VILHENA MENDES, profi ssão: manobrista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 07/04/1974, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Mendes e de Suany de Souza Mendes. A pretenden-
te: JÉSSICA AMARAL DE SANTANA, profi ssão: maquiadora, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/11/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Valdemir Eduardo Santana e de Cirlene Silva Amaral. R$ 12,58

O pretendente: ABRAÃO LINO BRAGA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Itapipoca - CE, data-nascimento: 13/01/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Braga Moura e de Maria de Fátima Lino Braga. A pre-
tendente: GENICLÉSIA DE MELO SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: Murici - AL, data-nascimento: 07/02/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Pedro da Silva e de Cicera de Melo Silva. R$ 12,58

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO, profi ssão: sociólogo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Parnamirim - RN, data-nascimento: 18/08/1960, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lauro Rodrigues Ribeiro e de Anita da Costa 
Ribeiro. O pretendente: RICARDO DE DEUS FRAGA, profi ssão: analista fi nanceiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ribeirão Preto - SP, data-nascimento: 23/01/1966, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Samuel Fraga e de Leontina de 
Deus Fraga. R$ 12,58

O pretendente: UÓRLEY PEREIRA RAMALHO, profi ssão: frentista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Francisco Badaró - MG, data-nascimento: 23/02/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Ramalho de Sousa Filho e de Maria 
de Lourdes Pereira Ramalho. A pretendente: ROSANA DE CALDAS SANTOS, profi s-
são: empregada doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Jenipapo de Minas - MG, 
data-nascimento: 13/09/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Joaquim Ferreira dos Santos e de Eva Ferreira de Caldas. R$ 12,58 

O levantamento revelou que cerca de 38% 
dos consumidores brasileiros são apaixo-
nados por cozinhar e tal dado ultrapassa 

a média mundial de 32%. 

Graças ao gosto popular potencializado pelos 
vários realities gastronômicos, os chefs culiná-
rios ganham cada vez mais espaço. Segundo a 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), a gastronomia é responsável por mais 
de 6 milhões de vagas de trabalho no País. O 
enaltecimento da ocupação tem inúmeras causas, 
uma delas elas é que o chef de cozinha ganhou 
status de celebridade, aparecendo em programas 

de televisão ou criando um canal no youtube.

“O aumento de aquisição fi nanceira do brasi-
leiro nos últimos anos permitiu que os hábitos 
alimentares se tornassem mais amplos e variados. 
Além disso, como a alimentação saudável está 
em alta, a busca por opções de refeições e apren-
dizado também aumentou”, explica Guilherme 
Cardadeiro, gastrônomo, ex-participante do Mas-
terChef Brasil e mentor da Knowe, plataforma 
de aconselhamento profi ssional sob demanda.

Porém, engana-se quem pensa apenas no 
glamour das cozinhas estrangeiras ou em 

pratos requintados. Para se 
tornar um chef de cozinha, 
a determinação se torna a 
melhor amiga do profissio-
nal. Neste cenário, além do 
tradicional youtube, nota-se 
um crescimento de cursos 
online, que se apresentam como uma boa 
opção para interessados em aprenderem a 
cozinhar. Caso da eduK, plataforma de ensino 
especializada em quem deseja trabalhar por 
conta própria, que oferece mais de 480 cursos 
sobre gastronomia e já impactou mais de 5 
milhões de pessoas.

“Ter acesso a todos esses recursos que só 
a mídia digital proporciona pode ser funda-
mental para quem está dando os primeiros 
passos e até para quem já tem algum tempo 
de carreira, mas deseja tentar experimentar 
coisas diferentes”, comenta Fernanda Qua-
trochi, Chef de cozinha há mais de 10 anos 
(eduK).

A valorização do Chef 
de Cozinha abre espaço 
para especialização

Em 2015, uma pesquisa 
feita pela GfK, empresa 
líder em pesquisa 
de mercado, buscou 
compreender os hábitos 
e comportamento das 
pessoas ao cozinhar
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