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BOLSAS
O Ibovespa: +1,65% Pontos: 
86.536,96 Máxima de +1,82% 
: 86.678 pontos Mínima de 
-0,1% : 85.044 pontos Volume: 
12,14 bilhões Variação em 2018: 
13,27% Variação no mês: 0,49% 
Dow Jones: +0,25% Pontos: 
24.768,93 Nasdaq: +0,63% 
Pontos: 7.398,30 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,6750 Venda: R$ 3,6755 
Variação: +0,35% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,75 Venda: R$ 3,85 
Variação: +0,35% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,6797 Venda: R$ 
3,6803 Variação: +0,14% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6270 
Venda: R$ 3,8230 Variação: 
+0,34% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,23% ao 
ano. - Capital de giro, 9,32% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.291,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,09% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 152,650 
Variação: -0,23%.

Cotação: R$ 3,6790 Variação: 
+0,57% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1806  Venda: US$ 1,1806  
Variação: -0,26% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3380 Venda: R$ 
4,3400 Variação: +0,07% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2870 Ven-
da: R$ 4,5170 Variação: -0,07%.

turo: +1,19% Pontos: 86.800 
Máxima (pontos): 87.080 Míni-
ma (pontos): 85.220. Global 40 
Cotação: 786,423 centavos de 
dólar Variação: -0,56%.

“O Brasil é a grande 
amante de todos 
nós. Continuaremos 
amando-a, ainda 
que corneados”.
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro

disso, há o clima competitivo 
entre as distribuidoras e os 
postos de gasolina” (AE).

Representante dos do-
nos de postos de com-
bustíveis de todo País, 

a Federação Nacional do 
Comércio de Combustíveis 
e Lubrificantes (Fecom-
bustíveis) defendeu o fim 
da oscilação dos preços da 
gasolina e do óleo diesel para 
o consumidor fi nal. 

Em nota, a entidade ar-
gumenta que a política da 
Petrobras, de reajustes diários 
nas refi narias, “está trazendo 
prejuízo para famílias e em-
presas brasileiras”. Diz ainda 
que “muitos postos estão per-
dendo fôlego fi nanceiro e não 

Postos pedem que governo 
altere tributação para conter 
preços de combustíveis

conseguem sobreviver em meio 
a este cenário”.

Como solução, propõe a 
revisão dos tributos que inci-
dem sobre os combustíveis. 
A Fecombustíveis defende a 
uniformização das alíquotas de 
ICMS nos diferentes Estados e 
o retorno da utilização da Cide 
como amortecedor das oscila-
ções de preços, como adotado 
no passado. A ideia é que altas 
do petróleo sejam compensadas 
por baixas do tributo para que 
o consumidor fi nal não sinta 
as variações internacionais das 
cotações.

“O governo tem que se res-

ponsabilizar sobre o peso dos 
impostos em relação aos com-
bustíveis e seus efeitos à socie-
dade. É sua função promover um 
realinhamento de sua política 
energética a fi m de permitir que 
os combustíveis, como produtos 
essenciais à população, sejam 
acessíveis a todos e contribuam 
para o desenvolvimento do País”, 
traz a nota.

Em evento em Nova York, 
ontem (16), o presidente da Pe-
trobras, Pedro Parente, ressaltou 
que a empresa apenas reage às 
variações externas das cotações 
e que não é a única responsável 
pela formação dos preços dos 

A Fecombustíveis argumenta que a política da Petrobras, de reajustes diários nas refi narias, 

“está trazendo prejuízo para famílias e empresas brasileiras”.

combustíveis. “É preciso lembrar 
que o preço ao consumidor de-
pende não apenas do preço na 

refi naria, mas também de outras 
parcelas, onde impostos é a mais 
importante”, destacou. “Além 

A alta do dólar, por enquan-
to, não preocupa por ser um 
movimento de curto prazo, 
avaliou o secretário do Tesouro 
Nacional, Mansueto Facundo 
de Almeida Junior, ontem (16), 
após participar de reunião da 
Comissão de Finanças e Tri-
butação da Câmara. “O Banco 
Central tem instrumentos para 
lidar com isso. É bem diferente 
de 2002 e de outros anos. Na-
quela época, tinha o problema 
da dívida pública. Não é caso 
agora”. Lembrou que, em 2002, 
com a alta do dólar, a dívida lí-
quida do setor público disparou 
porque o país tinha nível baixo 
de reservas. 

Agora, argumentou, o país 
é credor líquido em moeda 
estrangeira, ou seja, tem 
mais ativos do que dívidas no 
exterior. A dívida pública cai 
quando há alta do dólar, porque 
as reservas internacionais, o 
principal ativo do país, são 
feitas de moeda estrangeira. 
“Quando o dólar sobe, a dívida 
líquida cai, porque o Brasil hoje 
é credor líquido em dólar. É 
bem diferente de 2002, quan-
do disparou o dólar. A divida 

A alta do dólar ocorre

mesmo com ajustes do BC

no mercado de câmbio.

O ministro das Relações 
Exteriores, Aloysio Nunes Fer-
reira, alertou ontem (16), sobre 
a inoportunidade do apoio de 
seis líderes políticos europeus 
à candidatura do ex-presidente 
Lula, condenado a 12 anos e um 
mês de prisão pelos crimes de 
lavagem de dinheiro e corrup-
ção passiva. Lula está preso na 
Superintendência da Polícia 
Federal em Curitiba (PR) 
desde 7 de abril. “Recebi, com 
incredulidade, as declarações 
de personalidades europeias 
que, tendo perdido audiência 
em casa, arrogam-se o direito 
de dar lições sobre o funcio-
namento do sistema judiciário 
brasileiro”, diz o comunicado 
do chanceler. 

O texto acrescenta que 
“qualquer cidadão brasileiro 
que tenha sido condenado em 
órgão colegiado fi ca inabili-
tado a disputar eleições. Ao 
sugerir que seja feita exceção 
ao ex-presidente Lula, esses 
senhores pregam a violação 
do estado de direito”. Por fi m, 
o ministro questiona. “[Esses 
líderes estrangeiros] fariam isto 
em seus próprios países? Mais 
do que escamotear a verdade, 
cometem um gesto preconcei-
tuoso, arrogante e anacrônico 
contra a sociedade brasileira 
e seu compromisso com a lei e 

Ministro das Relações 

Exteriores, Aloysio Nunes.

Carga tributária 
O Impostômetro da Associação 

Comercial de São Paulo atingiu hoje 
(17), às 8h10, a marca de R$ 900 bi-
lhões. O valor equivale ou é superior 
ao PIB de países como Finlândia, 
Chile, Hungria, Portugal, Qatar, 
Angola, Bolívia, República Checa, 
Equador e Grécia. O montante foi 
arrecadado 12 dias antes do que 
em 2017 e representa o total de 
impostos, taxas e contribuições pa-
gas pelos brasileiros desde o início 
do ano nos três níveis de governo: 
municipal, estadual e federal.
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O ministro do STF Edson 
Fachin decidiu ontem (16) de-
terminar abertura de inquérito 
para investigar suposto repasse 
de R$ 40 milhões em doações 
eleitorais a políticos do MDB 
do Senado. 

As investigações devem en-
volver os senadores Renan 
Calheiros (AL), Jader Barbalho 
(PA), Romero Jucá (RR), Eunício 
Oliveira (CE), Eduardo Braga 
(AM), Edison Lobão (MA), Valdir 
Raupp (RO), Roberto Requião 
(PR), além do ex-senador e atual 
ministro do TCU, Vital do Rego.

O pedido de abertura da 
investigação foi solicitado ao 
STF pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR), com base 
nos depoimentos de delação 
premiada do ex-diretor da 
Transpetro, Sérgio Machado, 
e do executivo do grupo J&F, 
Ricardo Saud. Em um dos 
depoimentos, Machado disse 
que “nas reuniões ocorridas na 
residência de Renan Calheiros, 
que o grupo JBS iria fazer doa-
ções ao PMDB, a pedido do PT, 
na ordem de R$ 40 milhões”.

“Com relação à abertura das 
investigações, como sabido, 

Ministro Edson Fachin,

relator do inquérito.
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Privatização da 
Eletrobras

O governo federal publicou 
ontem (16) no Diário Ofi cial da 
União um novo decreto sobre a 
privatização da Eletrobras. O texto 
edita o decreto publicado no mês 
passado que tratou dos estudos 
necessários para a privatização 
da estatal. 

O texto publicado modifi ca a 
redação sobre a etapa dos estudos 
técnicos necessários à venda da em-
presa. O novo decreto condiciona a 
assinatura do contrato para a realiza-
ção desses estudos à aprovação, pelo 
Congresso Nacional, do projeto de 
Lei 9.463/2018, que defi ne os termos 
da desestatização da companhia e 
ainda está em discussão na Câmara 
dos Deputados. 

O governo encaminhou o projeto 
de privatização da Eletrobras ao 
Congresso Nacional em janeiro. 
Pela proposta apresentada, a 
privatização ocorrerá por meio 
do lançamento de novas ações no 
mercado para que a União passe a 
ser acionista minoritária. O projeto 
também prevê que, para preservar 
interesses estratégicos nacionais, 
os novos acionistas serão proibidos 
de acumular mais de 10% do capital 
da empresa (ABr).

São Paulo - O presidente 
da Associação Brasileira de 
Incorporadoras Imobiliárias 
(Abrainc), Luiz França, cele-
brou a queda da liminar que 
vetava a prática do direito de 
protocolo em São Paulo desde 
fevereiro, travando o lança-
mento de novos projetos. “Saí-
mos de uma situação de caos 
para a volta à normalidade”, 
comentou. O líder empresarial 
destacou ainda a retomada da 
segurança jurídica, que vinha 
espantando investidores do 
setor. 

“Os investidores, especial-
mente aqueles das companhias 
de capital aberto, estavam 
tremendamente preocupados. 
Agora, estarão mais seguros”, 
avaliou. Segundo França, os 
lançamentos tomarão agora 
seu ritmo normal, depen-
dendo apenas da capacidade 
operacional de cada incorpo-
radora e da avaliação sobre o 
ambiente econômico. Apesar 
dos gargalos neste começo do 
ano, o executivo reiterou sua 
expectativa de crescimento do 
mercado imobiliário paulistano 
em 2018.

Por conta da liminar, 65 em-
preendimentos deixaram de 
ser lançados na capital paulista. 
Esses projetos correspondem a 
15,8 mil apartamentos, ou R$ 

Brasília - A Corte Especial 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) suspendeu, na tarde de 
ontem (16), a discussão em 
torno da restrição do foro por 
prerrogativa para autoridades 
julgadas pelo tribunal, como 
governadores. O debate foi in-
terrompido pelo pedido de vista 
(mais tempo de análise) do 
ministro Luís Felipe Salomão, 
depois dos votos dos ministros 
Mauro Campbell, João Otávio 
de Noronha e Maria Thereza 
de Assis Moura. 

Os dois últimos ministros 
se posicionaram a favor da 
restrição do foro, nos mesmos 
termos defi nidos pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) no 
início do mês. A Corte Especial 
do STJ é composta por 15 mi-
nistros. Salomão disse que traz 
o voto-vista na próxima sessão 
do colegiado, que acontece em 
6 de junho.

Até o momento, o placar está 

Presidente da  Abrainc,

Luiz França.

Divulgação
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A Corte Especial do STJ é composta por 15 ministros.
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Discussão sobre foro no STJ é 
suspensa; ministros divergem

em dois votos a um para que o 
STJ possa fazer sua interpreta-
ção em torno da regra do foro 
para governadores, desembar-
gadores dos Tribunais de Jus-
tiça e membros dos Tribunais 
de Contas dos Estados, que são 
as autoridades julgadas pelo 
tribunal.

Noronha e Maria Thereza, que 
votaram dessa forma, entendem 
que as recentes regras defi nidas 
pelo STF devem ser aplicadas as 
autoridades julgadas pelo STJ. 
Para Maria Thereza, assim como 
o STF, a Corte Especial precisa 

se debruçar sobre cada cargo 
para defi nir como fi cam as novas 
delimitações. “Se defi nirmos 
de forma diferente (do STF), 
estaremos confl itando com a 
decisão da Suprema Corte”, 
completou a ministra.

No início de maio, o plenário 
do STF decidiu, através de uma 
questão de ordem apresentada 
pelo ministro Luís Roberto Bar-
roso, que o foro por prerrogati-
va para senadores e deputados 
federais só vale para crimes 
cometidos durante o mandato 
e em função do cargo (AE).

Fachin autoriza inquérito 
para investigar senadores

uma vez requerida a abertura 
de investigações pela PGR, 
incumbe ao relator deferi-la, 
não lhe competindo qualquer 
aprofundamento sobre o mé-
rito das suspeitas apontadas, 
exceto se, a toda evidência, 
revelarem-se inteiramente 
infundadas”, decidiu Fachin.

Em nota, o MDB afi rmou que 
“repudia mais uma tentativa de 
criminalização da política”. “Es-
peramos que a conclusão deste 
inquérito seja rápida e acredi-
tamos que ao fi nal a verdade 
será restabelecida”, defendeu 
a legenda em nota (ABr).

Mercado de imóveis e 
o direito de protocolo

7,7 bilhões em valor geral de 
vendas (VGV), além de R$ 528 
milhões em impostos e 55,8 mil 
empregos envolvidos nas obras 
e serviços. Os dados fazem 
parte do estudo mais recente 
realizado pela Abrainc em par-
ceria com a Fipe. “O impacto 
foi absurdo”, salientou França.

O levantamento apurou tam-
bém que outros 22 empreen-
dimentos que já haviam sido 
lançados não poderiam receber 
o Habite-se enquanto a liminar 
estivesse vigente. Esses proje-
tos somam 5,2 mil apartamen-
tos, ou R$ 2,0 bilhões em valor 
geral de vendas (VGV) e R$ 
174 milhões em impostos (AE).

Alerta sobre 'apoio de 
estrangeiros' a Lula

as instituições democráticas”. 
Na relação dos seis ex-chefes 

de Estado e de Governo euro-
peus que defendem a candida-
tura de Lula estão o espanhol 
José Luis Rodríguez Zapatero 
(ex-primeiro-ministro) e o 
francês François Hollande 
(ex-presidente da República), 
os italianos Massimo D’Alema 
(ex-chanceler), Romano Pro-
di (ex-primeiro-ministro) e 
Enrico Letta (ex-primeiro-
-ministro) e o belga Elio di 
Rupo (ex-primeiro-ministro).

Os ex-chefes de Estado e de 
Governo fi zeram um manifes-
to denominado “Chamada de 
Líderes Europeus em apoio a 
Lula” (ABr).

Para secretário do Tesouro, 
alta do dólar não preocupa

líquida disparou porque Brasil 
era devedor líquido em dólar 
e tinha um nível de reserva 
baixo”, afi rmou.

Segundo Mansueto, o dólar 
está se valorizando em relação 
a várias moedas de países emer-
gentes e ao euro. “Essa coisa de 
volatilidade é muito de curto 
prazo, muito de atua ção de mer-
cado”, disse. Um fato adicional, 
acrescentou o secretário, é que 
o défi cit em conta-corrente é 
“muito pequeno”, abaixo de 1% 
do PIB. “É um resultado muito 
menor do que entra de dinheiro 
como investimento externo”, 
destacou (ABr).
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O futuro e a
força da verdade

Muitos países, com 

exportações em nível 

inferior aos seus 

compromissos em 

dólar, acabaram se 

tornando dependentes 

de fi nanciar seus défi cits 

nas contas externas

Um novo choque nos 
juros americanos certa-
mente trará consequên-

cias nas cotações do dólar que 
afetarão as contas e os bolsos 
da população. Isso também 
vai afetar o volume de impor-
tações o que poderá causar 
algum embaço às exportações 
chinesas. O que realmente tem 
acontecido por aqui? 

A economia vem se arrastan-
do há décadas enquanto 64 mil 
ocupantes de cargos eletivos 
não estão cuidando do que 
deveriam, resultando no atraso 
na educação, no saneamento 
básico e na saúde do povo, 
no maior endividamento do 
país em mais de 80% do PIB, 
na indústria capengando e 
nas estatais esbulhadas. Esse 
repertório seria suficiente 
para provocar uma guinada de 
seriedade na gestão pública. A 
população despreparada está 
insensível. Urge resgatá-la 
para uma vida digna.

Nos anos 1980/90 quando o 
Brasil tinha elevada dívida ex-
terna, a prioridade para o país 
era pagar a dívida à custa de 
seu presente e futuro. O dólar 
tinha elevado valor e grande 
parte produzida era exportada. 
O governo comprava os dólares 
dos exportadores e pagava 
dívida, mas para isso tinha 
que emitir e infl acionar. Para 
debelar a infl ação foi adotada 
a dolarização, e o Real valeu 
um por um e icnlusive menos 
até quando deu. Com isso, es-
peculadores ganharam muito 
na virada. 

Já o país ganhou atraso. O 
grande desafi o é saber como 
recuperar a indústria e a ex-
pertise da mão de obra num 
mundo globalizado e de por-
tas abertas. Pelo mundo, vão 
surgindo tiranos em profusão 
nos Estados, nas organizações, 
nas religiões e nas famílias, 
dando vazão ao seu desejo 
de ter poder sem limites, sem 
qualquer contestação, inibindo 
os anseios para construir um 
mundo melhor, o que só seria 
exequível com liberdade e 
responsabilidade. 

Mas como eles estão presos 
à baixa cobiça, à vaidade e 
ambição, ao domínio pela 
força, acabam inibindo o livre 
olhar para o Alto e o anseio 

pelo aprimoramento da hu-
manidade. O Estado nacional 
democrático tende a perder 
espaço, mas não há ideia de 
como será o arranjo entre o 
poder fi nanceiro ocidental e 
o poder produtivo da Ásia, 
nem como será o mundo do 
trabalho e do provimento de 
subsistência condignamente 
humana. 

Enfi m, como será o futuro da 
humanidade com as transfor-
mações derivadas da Quarta 
Revolução Industrial em sua 
incessante busca de ganhos 
por meio da introdução de 
ampla automação. Muitos fa-
tores foram atropelados pelo 
descuido dos homens com o 
futuro, que com seu imedia-
tismo têm dirigido o mundo 
para a decadência. A espécie 
humana não deveria ter deca-
ído tanto, a ponto de hoje as 
novas gerações não enxerga-
rem horizontes de esperança 
e de progresso. 

O desastre começa nas 
prefeituras e se alastra pelos 
Estados até Brasília. Décadas 
de descuido favorecendo 
as absurdas taxas de juros 
praticadas. Para onde foi o 
dinheiro? Se o governo pagou 
salários e aposentadorias, esse 
pessoal consome. Mas onde 
está o consumo? Se o pessoal 
não consome, mas poupa, onde 
está a poupança? Obras? Mania 
de fazer coisa grande; pois é lá 
que está a chance de sobrefatu-
rar e engordar o caixa dois. Um 
preocupante alarme vem dos 
institutos de previdência dos 
municípios, muitos deles com 
parte do pecúlio estagnado em 
títulos podres. 

O mundo está cheio de per-
turbadores da paz, que nada 
fazem para merecê-la. Seja 
nas atrocidades da Segunda 
Guerra e tantas outras que 
perduram até nossos dias, o 
inferno é o lugar onde poderão 
derramar sangue a vontade. 
Paz na Terra e alegria de viver 
aos homens de boa vontade. 
Os homens colhem o que se-
meiam. Descoberto em 1500, o 
Brasil acabou se tornando um 
país que fi cou muito distante 
do que deveria ser com beleza, 
paz, progresso e felicidade. 

Muito tempo foi desperdiça-
do com ninharias. Só a força da 
Luz da Verdade pode insufl ar 
a verdadeira vida.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

parte do Conselho de Administração 
do Prodigy Berrini Grand Hotel, é 

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

(bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Ao completar três meses 
ontem (16), a intervenção 
federal na segurança pública 
do Rio de Janeiro entrou 
em nova fase. Se a primeira 
etapa foi dedicada a realizar 
diagnósticos e promover 
mudanças nos comandos das 
polícias Civil e Militar e na 
organização das secretarias 
ligadas ao tema, a partir de 
agora a população do estado 
verá mais policiais e viaturas 
nas ruas. As afi rmações são 
do porta-voz do Gabinete de 
Intervenção Federal (GIF), 
coronel Roberto Itamar.

O coronel disse que serão 
mais 1,3 mil homens nas ruas 
e que novas viaturas vão che-
gar, além das 265 que foram 
recém-entregues, totalizando 
580 veículos. Itamar adiantou 
que uma nova comunidade será 
ocupada pelos militares nos 
próximos dias, a exemplo do 
que aconteceu na Vila Kennedy, 
onde o Exército opera desde 
23 de fevereiro, e que agora 
volta totalmente ao controle do 
14º Batalhão da Polícia Militar 
(BPM) de Bangu.

Porta-voz do Gabinete Federal de Intervenção,

coronel Roberto Itamar.

Segundo pesquisa do Insti-
tuto Ibope Conecta, 95% 
dos brasileiros têm essa 

prática como parte do cotidia-
no. Em 2015, quando houve 
levantamento semelhante, o 
índice era de 88%. Esse hábito 
se dá principalmente pelo ce-
lular. Dos entrevistados, 81% 
afi rmaram usar um dispositivo 
móvel quando navegam e fi cam 
ligados na TV. Já o computa-
dor de mesa perdeu espaço. 
O percentual de pessoas que 
dividem a atenção entre esse 
equipamento e a televisão caiu 
de 28% para 16% na compara-
ção entre as duas pesquisas.

Mas o que fazem as pessoas 
enquanto assistem TV? Segun-
do o levantamento, a maioria 
acessa redes sociais (53%), 
como Facebook, WhatsApp e 
Instagram. Uma parcela menor 
(44%) aproveita para navegar 
passando o tempo durante 
os comerciais. Além destes, 

A pesquisa entrevistou 2 mil pessoas que acessam a internet.

Cão da raça Chow chow e urso negro - fotos

meramente ilustrativas.

Uma família chinesa foi força-
da a desistir de seu cachorro de 
estimação depois de perceber 
que o animal adotado desde 
fi lhote é na verdade um urso 
negro asiático ameaçado de 
extinção. A informação revela-
da pela agência “CCTV” afi rma 
que a família, de sobrenome Su, 
relatou o incidente à polícia 
fl orestal local somente depois 
que o cachorro se transformou 
em um urso praticamente de 
tamanho adulto.

“Nós o lavamos todos os dias e 
o alimentamos com dois baldes 
de macarrão e uma caixa cheia 
de frutas. Para ser sincero, ago-
ra nos sentimos muito ligados 
a ele”, disse uma integrante da 
família. A menina ainda falou 
ao “China News” que a família 
fi cou desconfi ada quando o 

Maradona é o novo 
presidente do 
Dínamo Brest

O ex-jogador argentino Diego 
Armando Maradona anunciou 
que será o novo presidente da 
equipe do Dínamo Brest, da 
Bielorrússia. Na nova função, 
Maradona será o responsável 
por todo o futebol do clube, 
que disputou nesta temporada a 
fase preliminar da Liga Europa. 
“Assinei o contrato e agora sou 
o presidente do clube Dínamo 
Brest. Obrigado pela confi an-
ça e por pensarem em mim”, 
anunciou o ídolo argentino em 
suas redes sociais.

Segundo o clube, Maradona 
assinou um vínculo válido por 
três anos e assumirá o cargo de 
presidente após o fi m da Copa 
do Mundo de 2018.   Maradona 
está sem emprego desde o fi m 
de abril, quando foi demitido do 
Al Fujairah, dos Emirados Ára-
bes Unidos. Exercendo a função 
de técnico, não conseguiu levar 
o clube para a primeira divisão 
do futebol local.

Fundado em 1960, o Dínamo 
Brest é uma das equipes mais 
tradicionais do futebol da 
Bielorrússia, ao lado do Bate 
Borisov e do Dínamo Minsk. O 
clube já conquistou duas Copas 
nacionais (ANSA).

Os membros da comissão 
técnica e jogadores do Sporting 
Lisboa, de Portugal, foram agre-
didos na última terça-feira (15) 
por cerca de 50 torcedores no 
centro de treinamento do clube. 
As agressões aconteceram du-
rante a preparação do Sporting 
para a fi nal da Copa de Portugal, 
contra o Desportivo Aves, neste 
domingo (20).

Os torcedores invadiram 
o centro de treinamento en-
capuzados e não pouparam 
ninguém das agressões. Um 
dos mais feridos foi o atacante 
holandês e artilheiro da equipe, 
Bas Dost, que foi espancado e 
fi cou com cortes na cabeça, 
segundo a emissora “CMTV”. Já 
de acordo com outra emissora 
de televisão, a “TVI”, um dos 
fi sioterapeutas do clube por-
tuguês foi esfaqueado. 

A imprensa do país in-
formou que os torcedores 
invadiram o local armados 

com barras de ferro, tochas 
e cintos. As autoridades por-
tuguesas confirmaram que 15 
agressores já foram detidos. 
O Sporting ainda não se pro-
nunciou sobre o caso.  A crise 
começou em abril, após a der-
rota do clube português para 
o Atlético de Madrid, pela 
Liga Europa. O presidente da 
equipe alviverde, Bruno de 
Carvalho, chamou os atletas 
de “mimados” e afastou 19 
deles por algumas semanas.

Após as críticas públicas 
do mandatário do clube, os 
jogadores não se entenderam 
mais com o presidente. Após as 
agressões, o elenco do Sporting 
denunciou e responsabilizou a 
diretoria do clube. Assim como 
na última temporada, o Spor-
ting terminou o Campeonato 
Português na terceira posição 
e irá disputar a Liga Europa. 
O clube alviverde não vence a 
competição há 15 anos (ANSA).
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Pesquisa diz que 95% dos 
internautas navegam na 
web enquanto veem TV

Assistir à TV e navegar na internet ao mesmo tempo tornou-se um hábito de praticamente todas as 
pessoas com acesso à web

bitos em que pessoas cada vez 
mais desempenham atividades 
diversas enquanto acessam a 
web, reforçando uma lógica 
de multitarefas. O docente 
acredita que a possibilidade 
de conexão, como mostra a 
pesquisa, envolve atividades 
diversas. Mas destaca que as 
empresas do segmento audiovi-
sual devem buscar contemplar 
essas práticas para não fi carem 
para trás no mercado. 

Na avaliação do diretor de 
Regulação do Sinditelebrasil, 
Sérgio Kern, ainda há espaço 
para crescimento do acesso à 
internet e, consequentemente, 
da prática de agregar a nave-
gação ao hábito de assistir à 
TV. Há uma convergência para 
comunicação com audiovisual, 
emissoras de TV e internet. Isso 
tudo colabora para que haja 
um consumo maior online e 
ele convivendo com as diversas 
mídias”, previu (ABr).

34% disseram usar o tempo 
para resolver outras coisas e 
9% relataram usar a web para 
interagir com a transmissão. A 
pesquisa foi realizada em abril e 
entrevistou 2 mil brasileiros que 
acessam a internet. A amostra 
abrangeu pessoas das classes 
A, B, C e D de todas as regiões 

do Brasil. 
Na avaliação do professor 

de comunicação Alberto Mar-
ques, da UnB, esse fenômeno é 
estimulado pela disseminação 
dos smartphones entre os bra-
sileiros e pelo crescimento do 
acesso à internet no país. Além 
disso, há uma mudança de há-

Intervenção federal no Rio de 
Janeiro entra em nova fase

Questionado sobre a situa-
ção na cidade do Rio, onde 
a população está assustada 
com frequentes confrontes em 
morros e comunidades como 
Rocinha, Cidade de Deus, 
São Carlos, Jacarezinho e ou-
tros, além de assaltos de rua, 
principalmente em coletivos, 
Itamar disse que a percepção 
de segurança tende a melhorar 
nos próximos meses. Ele citou 
a redução de 13% no roubo de 
veículos, de março para abril, 

como um exemplo da dimi-
nuição da violência.

“Devem ser anunciados, 
muito em breve, a redução 
de vários índices de criminali-
dade, que traduzem a própria 
sensação de segurança da po-
pulação, incluídos os roubos 
de rua. Os resultados estatís-
ticos demoram um pouco a 
aparecer, mas a partir deste 
mês temos a certeza de uma 
tendência de redução nos ín-
dices”, adiantou Itamar (ABr).

Jogadores do Sporting Lisboa 
são agredidos por torcedores

Família chinesa criou urso achando 
que era cachorro

“cão” cresceu mais de 3 metros 
de altura e chegou a pesar 250 
quilos.

O pai dela disse que tentou 
enviar o animal para um zoológi-
co local, mas sem a certidão de 
nascimento, ele não foi aceito.

Desta forma, a polícia fl o-
restal enviou o urso para o 
centro de resgate e proteção 

de animais silvestres. De acordo 
com as autoridades, a família é 
suspeita de criar o animal ilegal-
mente, mas ela não foi punida 
porque está cooperando com 
os investigadores. O urso negro 
está listado como uma espécie 
de animal protegido na China 
devido ao comércio ilegal de 
partes de seu corpo (ANSA).

Moro recebe prêmio 
de ‘Pessoa do Ano’

O juiz federal Sergio Moro rece-
beu, na noite de quarta-feira (15), em 
Nova York, o prêmio de “Personali-
dade do Ano” entregue pela Câmara 
de Comércio Brasil-Estados Unidos. 
A honraria é concedida anualmente, 
desde 1970, a uma personalidade 
brasileira e outra norte-americana. 
No evento, o empresário e ex-prefei-
to de Nova York, Michael Bloomberg, 
também foi premiado. 

Durante seu discurso de quase 
20 minutos no Museu da História 
Natural, em Manhattan, Moro afi r-
mou que sua premiação legitima a 
luta contra a corrupção no Brasil. 
“Este prêmio também significa 
que o setor privado no Brasil e nos 
Estados Unidos apoia o movimento 
anticorrupção brasileiro e isso faz 
uma grande diferença”, disse Moro. 
Para o juiz federal, a democracia não 
está em risco no Brasil. “Há riscos 
de retrocesso, mas não acredito que 
eles ocorrerão. Os Estados Unidos 
podem apostar no Brasil como nós 
apostamos”, acrescentou. A edição 
deste ano contou com a presença 
de cerca de 800 líderes de empresas 
internacionais, fi nanceiras e diplo-
máticas. Todo o evento é fi nanciado 
com a venda de mesas e com o apoio 
de patrocinadores (ANSA).
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A - Meias do Bem
A combinação de inovação, responsabilidade social, solidariedade e 
sustentabilidade deram forma ao Projeto ‘Meias do Bem’. Em um país 
com diversas ações solidárias, sempre existiram campanhas de doações 
de roupas usadas, mas nenhuma encontrava uma nova utilidade para as 
meias. A entidade recolhe estas peças e as transforma em cobertores 
destinados à pessoas em situações de rua. As mais de 160 lojas da Puket, 
e outros parceiros, são os pontos de coleta. As peças podem chegar em 
qualquer estado, pois são higienizadas e trituradas antes de se transfor-
marem em cobertor. Já foram mais de 1 milhão pares de meias usadas 
coletadas, que foram reciclados e transformados em 25 mil cobertores 
entregues em conjunto com outros 25 mil pares de meias novos, ofere-
cidos pela própria Puket (www.meiasdobem.com.br).

B - Inovações na Saúde
A próxima atividade do Ciclo de Palestras ILP-Fapesp acontece na próxi-
ma 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 desenvolveram novas 
tecnologias: “Ventilador pulmonar”; “Plataforma de gestão e comunicação 
hospitalar para melhoria da atenção ao paciente”; “Teste de alta espe-
cifi cidade para detecção de anticorpos do vírus Zika”; e “Aparelho de 
monitoramento de pressão intracraniana”. O evento é aberto ao público, 
com inscrições gratuitas pelo site (https://www.al.sp.gov.br/ilp/detalhe-
Atividade.jsp?id=4245). Mais informações: (https://goo.gl/8RcX2M).

C - Trainee do SAS 
As inscrições para o programa de trainee do SAS plataforma de educa-
ção estão entrando na reta fi nal. Os profi ssionais interessados têm só 
até domingo (20), para se cadastrar no site (www.traineesas.com.br). 
A empresa busca talentos de todo o Brasil que apostem na construção 
de uma carreira profi ssional em uma companhia de soluções para Edu-
cação. É preciso estar no último ano de qualquer curso universitário 
ou ser graduado há no máximo dois anos.  O programa tem a duração 
de um ano e a expectativa é de que sejam contratados doze trainees 
para trabalharem em São Paulo ou Fortaleza. O trainee passará por 
uma imersão em diferentes áreas da companhia até alocar-se em um 
setor específi co. Ao fi nal, os dois trainees responsáveis pelos melhores 
projetos ganharão bolsas de MBA.

D - Festival da Sardinha 
Nos próximos fi nais de semana, começando neste sábado (19) e indo 
até o dia 10 de junho, acontece o 1º Festival da Sardinha na Ceagesp, 
em que a atração principal é o prato com três sardinhas na brasa acom-
panhadas de batata sauté, arroz branco e vinagrete a um preço único de 
R$ 21,90. Haverá ainda barracas de venda de casquinha de siri, pastel 
de camarão, espeto de camarão, tempurá, isca de peixes e diversos 
churrascos de carne, como chuleta, picanha, contrafi lé à brasileira, todos 
acompanhados de arroz, fritas e vinagrete. Horário: das 12 às 21h, com 
entrada pelo portão 15, Marginal Pinheiros. 

E - Investimento Coletivo 
Após conquistar 30 mil usuários e 65 restaurantes com o app que permite 
adiantar o pedido em praças de alimentação e evitar fi las com caixas, a Onyo 
abriu um processo de investimento coletivo com o objetivo de alcançar 
R$ 1,5 milhão. Feito por meio da plataforma Kria, o crowdfunding é uma 
captação pública que torna acessível a todos os interessados fazer aportes 
fi nanceiros na startup, a partir de R$ 500. Semelhante aos fi nanciamentos 
coletivos para desenvolvimento de produtos e produção de livros e fi lmes, 
entre outros, o investimento coletivo permite aos interessados se tornarem 
parte ativa das empresas. Saiba mais em: (www.onyo.com). 

F - Genética em Executivos
A PWN São Paulo (Professional Women’s Network), movimento global que 
trabalha para equilibrar a presença de homens e mulheres em posição de 
liderança, promove no próximo dia 22 (terça-feira) a palestra “O Executivo 
na Essência” com o consultor Jorge Fornari. Baseado no livro de mesmo 
nome, trata do lado humano, obscuro, primitivo e pouco conhecido, mas 
que tanto atrapalha carreiras. O Executivo na Essência sintetiza descobertas 
e hipóteses sobre como a evolução da espécie humana nos aparelhou para 
formar a sociedade em que vivemos, e como somos induzidos a respostas que 
damos em nosso dia a dia. O evento, das 19 às 21h, será no Instituto Via de 
Acesso (Al.Santos, 745  8º andar), com entrada franca. Inscrições: (https://
pwnsaopaulo.net/events/1469-pwn-sao-paulo-a-essencia-do-executivo.html).

G - Missão China
A Anprotec realiza a Missão China 2018, que acontece entre os dias 13 e 24 
de agosto. Os participantes poderão conhecer o ecossistema de inovação 

da China, no que se refere às políticas de apoio ao empreendedorismo ino-
vador, que têm como foco o incentivo à inovação empresarial e o estímulo 
ao investimento direto. Visitas aos centros de inovação e negócios, parques 
científi cos e tecnológicos, aceleradoras e incubadoras de empresas, corpo-
rações de tecnologia e empresas de investimento. Propicia experiências 
e encontros através de networking; benchmarking; prospecção de novos 
parceiros; e seminários sobre o ecossistema de inovação chinês, com foco 
em parques científi cos e tecnológicos. Informações: Aksara Somchinda 
(aksara@anprotec.org.br) ou tel. (61) 3202-1555.

H - Fadas do Leite 
A partir do próximo dia 19 (sábado), o projeto Fadas do Leite inaugu-
ra seu primeiro ponto de coleta de leite materno em parceria com o 
Shopping Vila Olímpia (Rua Olimpíadas, 360). Para receber o leite das 
doadoras o Espaço Família do Shopping Vila Olímpia estará devidamen-
te equipado e preparado com bombas de leite e kits de coletores com 
luvas e máscaras caso a voluntária prefi ra realizar a coleta em casa.  As 
doações serão retiradas e transportadas pela equipe da Fadas do Leite 
para o Banco de Leite do Hospital e Maternidade Leonor Mendes de 
Barros. A doação ajuda a salvar diariamente milhares de vidas de bebes 
que nascem prematuros e que, por alguma razão, não podem receber 
o leite das mães de sangue. Informações (fadasdoleite.org/como-doar).

I - Universidade Aberta 
A UFSCar realiza, nos próximos dias 23 e 24, o evento Universidade 
Aberta 2018, no Campus São Carlos. A proposta é divulgar, aos estudantes 
de Ensino Médio, de cursinhos pré-vestibulares e aos alunos dos 8º e 9º 
anos do Ensino Fundamental, as atividades realizadas na Instituição, 
buscando aumentar o interesse desses jovens pelo conhecimento, pela 
ciência, as profi ssões e a continuidade de seus estudos. Já estão inscritas 
75 escolas paulistas e mineiras. Cerca de 6 mil estudantes participarão 
das atividades. As atividades são gratuitas, monitoradas por estudantes 
da UFSCar e acontecem das 8 às 18 horas durante os dois dias do evento. 
Inscrições pelo site (www.visite.ufscar.br). 

J - Pequeno Lojista 
A Via Varejo, uma das maiores varejistas de eletroeletrônicos do Brasil e 
responsável pelas marcas Casas Bahia e Pontofrio, reformula seu braço 
de atacado e apresenta a VVAtacado, nova marca da companhia para 
pequenas e médias empresas. Por meio dela, a empresa oferece uma 
plataforma completa de soluções de produtos e serviços customizados, 
criada para atender lojistas de todos os segmentos, seja e-commerce ou 
lojas físicas, e em qualquer lugar do Brasil. A empresa está dobrando sua 
capacidade de atendimento pelo televendas e lança um novo site (www.
vvatacado.com.br), aprimorando a experiência de compras do cliente e 
tornando tudo mais simples e fácil de ser acessado e comprado. Além 
disso, por meio da VVAtacado, empresas de todo o Brasil passarão a 
contar com o acesso à maior malha logística do varejo brasileiro.

A - Meias do Bem
A combinação de inovação, responsabilidade social, solidariedade e 

D - Festival da Sardinha 
Nos próximos fi nais de semana, começando neste sábado (19) e indo 

O assunto terceirização 

entrou na agenda 

corporativa no início da 

década de 1990

O outsourcing, palavra em 
inglês que designa essa 
prática, já vinha sendo 

implementada em meados dos 
anos 1980 com sucesso nos paí-
ses desenvolvidos. São 25 anos 
de ativação no ambiente das 
organizações que procuram 
alternativas estratégicas de 
ferramentas de gestão para o 
aprimoramento das atividades 
e mais competitividade.

Na 7ª Pesquisa Nacional 
sobre Terceirização, realizada 
em maio pelo Cenam (Centro 
Nacional de Modernização 
Empresarial), com 2.810 em-
presas em todo o país, 70% 
dos participantes avaliaram 
os serviços terceirizados como 
satisfatórios, 85% consideram 
que as bases do contrato são 
cumpridas e 39%, que houve 
redução de custos. No entanto, 
quando abordamos o tema sob 
o foco do registro da mão de 
obra, 34% já tiveram algum 
problema trabalhista com a 
contratação de serviços ter-
ceirizados. 

Percebemos, então, que 
ao longo destes anos muitas 
distorções ocorreram, gerando 
ações na Justiça do Trabalho 
e denúncias de irregulari-
dades diversas. O sinal de 
alerta contratual tem ocorrido 
nas relações das empresas 
prestadoras de serviços com 
a iniciativa privada e com o 
setor público. Este último, 
por decorrência da utilização 
da Lei 8.666, que determina a 
contratação dos serviços pelo 
menor preço, acabou sofrendo 
uma sequência enorme de 
denúncias.

Surge, então, um fato re-
levante: a aprovação da Lei 
13.429/2017 que dispõe sobre 
o trabalho temporário e defi ne 
padrões legais para a prestação 
de serviços a terceiros. Com 
isso, estabelece-se uma nova 
premissa para a contratação 
dos serviços, possibilitando 
fazê-la tanto para as ativi-

dades-meio quanto para as 
atividades-fi m.

Também reforça-se as sal-
vaguardas trabalhistas para o 
trabalhador da empresa pres-
tadora de serviços, oferecendo 
mais segurança e resguardo no 
processo de contratação entre 
as partes, de acordo, também, 
com a nova Lei da reforma 
trabalhista (Lei 13.467/2017).

A premissa principal da lei é 
a subordinação das empresas 
às condições predeterminadas 
pelos sindicatos de traba-
lhadores e complementadas 
pela aplicação dos serviços 
terceirizados nas atividades-
-meio e atividades-fi m. Nesse 
particular, setores estratégi-
cos de atividades no Brasil 
vêm utilizando os serviços 
terceirizados desde o início 
da construção desse conceito 
moderno de abordagem.

Identifi cou-se, através daí, o 
enquadramento dessas práti-
cas nos âmbitos administrativo 
e operacional, irradiando essas 
ações de uma forma horizontal 
na maior parte das áreas das 
empresas. Com o processo 
de privatização e a concessão 
de vários setores estratégicos 
nos últimos anos, as empre-
sas defi niram um modelo de 
contratação de serviços mais 
rígido, incluindo indicadores 
de qualidade alinhados aos 
índices acordados pela agência 
reguladora e às práticas reco-
nhecidas pelo mercado.

O que se depreende é que 
os impactos da terceirização 
e o gerenciamento dos riscos 
da aplicação desse processo 
são fundamentais para o bom 
desempenho das empresas 
num ambiente de efi ciência 
e de busca de resultados. 
Como ferramenta de gestão, a 
terceirização tem se mostrado 
elemento decisivo no conjunto 
das atividades das organiza-
ções para que sejam atingidos 
indicadores de competitivida-
de à altura das exigências do 
mercado.

(*) - É Presidente Executivo da 
ADVB; Coordenador Geral do IRES – 
Instituto ADVB de Responsabilidade 

Socioambiental e Presidente do 
CENAM – Centro Nacional de 

Modernização Empresarial.

Lívio Giosa (*)

Agora, o segurado deverá 
acessar o ‘Meu INSS’ ou 
ligar para o 135 e, em 

vez de agendar uma data para 
ser atendido, receberá direto o 
número do protocolo de reque-
rimento, eliminando a etapa do 
agendamento.

Atualmente, o segurado 
precisa agendar uma ida ao 
INSS para levar documentos e 
formalizar o pedido. Com o novo 
modelo, ao fazer o pedido, o ci-
dadão acompanha o andamento 
pelo’ Meu INSS’ ou pelo telefone 
135 e, somente se necessário, 
será chamado à agência. Nos 
casos em que as informações 
previdenciárias necessárias 
para o reconhecimento do di-
reito já constarem nos sistemas 
do INSS, será possível então a 
concessão automática do bene-

O indicador de recuperação de crédito – ob-
tido a partir da quantidade de exclusões dos 
registros de inadimplentes da base da Boa Vista 
SCPC – apontou crescimento de 5,1% em abril, 
na comparação mensal com ajuste sazonal. Já na 
análise acumulada em 12 meses, houve queda 
de 1,6% (maio de 2017 até abril de 2018 frente 
aos 12 meses antecedentes). Na comparação 
com o mesmo mês de 2017 a queda foi de 9,6%.

Em termos regionais, na comparação acumulada 
em 12 meses, observou-se alta na região Sul (4,6%). 

Em sentido oposto, a região Nordeste foi o desta-
que negativo (-7,7%), seguido do Norte (-5,3) e 
Centro-Oeste (-4,0%). O movimento negativo em 
12 meses resulta ainda das difi culdades enfrenta-
das pelos consumidores, com lenta retomada da 
atividade e mercado de trabalho ainda fragilizado. 

Espera-se que com a diminuição da desocupa-
ção e melhora na renda, as famílias encontrem 
situação fi nanceira mais favorável, que permitirá 
uma evolução mais consistente na recuperação 
de crédito (SCPC).

O sistema conta com um canal que permite ao cidadão 

acompanhar o andamento do seu pedido sem sair de casa.

Indústria paulista 
gerou 9,5 mil postos 
de trabalho em abril

A indústria paulista encerrou 
abril com geração de 9,5 mil 
novos postos de trabalho, uma 
alta moderada de 0,44% em 
relação a março na série sem 
ajuste sazonal. No acumulado 
do ano, o resultado também 
sofreu variação positiva, com 32 
mil novas vagas (+1,50%). Com 
ajuste sazonal, o índice apresen-
tou recuo de -0,18% no mês. Os 
dados de Nível de Emprego do 
Estado foram divulgados ontem 
(16) pela Federação e Centro 
das Indústrias do Estado de São 
Paulo.

De acordo com o segundo 
vice-presidente da Fiesp, José 
Ricardo Roriz Coelho, o resultado 
mostra um viés de baixa para o 
emprego na indústria paulista. 
“Apesar de este ser o segundo ano 
consecutivo em que o emprego 
em abril apresenta um resultado 
positivo, os dados estão aquém do 
esperado, com o nível de emprego 
industrial exibindo uma recupe-
ração bastante lenta. Por isso, 
percebemos que há uma perda de 
fôlego no processo de retomada 
da atividade econômica”

Entre os 22 setores acompa-
nhados pela pesquisa para o mês 
de abril, 13 fi caram positivos, 3, 
estáveis e 6, negativos. Entre os 
positivos, os destaques fi caram 
por conta de produtos alimen-
tícios, com geração de 5.817 
postos de trabalho, seguido por 
coque, derivados de petróleo 
e biocombustíveis (+1.435), 
produtos de metal (+1.397) e 
veículos automotores, reboques e 
carroceria (+810). No campo ne-
gativo fi caram, principalmente, 
confecção de artigos do vestuário 
e acessórios e produtos têxteis 
(AI/Fiesp-Ciesp).

O Índice Geral de Preços–10 (IGP-
10) registrou infl ação de 1,11% em 
maio, taxa superior ao 0,56% de 
abril. Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), o indicador acumula 
taxas de infl ação de 3,18% no ano e 
de 3,58% em 12 meses. A taxa foi 
puxada pelos preços no atacado. O 
Índice de Preços ao Produtor Amplo, 

que mede esse segmento, subiu de 
0,70% em abril para 1,55% em maio.

Outro subíndice que teve alta na 
taxa de infl ação foi o Índice Nacional 
de Custo da Construção, que passou 
de 0,30% para 0,34%. O Índice de Pre-
ços ao Consumidor, que acompanha 
a variação do varejo, caiu de 0,28% 
em abril para 0,26% em maio.

A atividade econômica re-
gistrou queda no primeiro tri-
mestre. O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Cen-
tral (IBC-Br), dessazonalizado 
(ajustado para o período), teve 
retração 0,13% de janeiro a 
março, comparado ao último tri-
mestre de 2017, de acordo com 
dados divulgados ontem (16).

Na comparação com o 
primeiro trimestre do ano 
passado, houve crescimento 
de 0,86% (sem ajuste para o 
período). Em 12 meses encer-
rados em março, o indicador 
apresentou crescimento de 
1,05%. Em março, comparado 
ao mesmo mês de 2017, houve 
queda de 0,66%. Na compa-
ração com fevereiro, o índice 
registrou retração de 0,74%.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda 
o BC a tomar suas decisões 
sobre a taxa básica de juros, 

Índice de Atividade Econômica do BC teve retração

de janeiro a março.
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INSS reduzirá agendamento 
presencial a partir de segunda-feira
A partir desta segunda-feira (21), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deixará de agendar o 
atendimento presencial para salário-maternidade e aposentadoria por idade urbanos

que a mudança representa o 
fi m do tempo de espera para 
ser atendido.

Atualmente, o ‘Meu INSS’ tem 
mais de 7 milhões de usuários 
cadastrados e é acessível pelo 
computador ou celular. 

O sistema, que está sendo 
aprimorado, conta com um 
canal que permite ao cidadão 
acompanhar o andamento do 
seu pedido sem sair de casa, 
consultar extratos e ter acesso a 
outros serviços do INSS. O ins-
tituto vai ampliar cada vez mais 
a lista de serviços agendáveis. 
A partir do dia 24, serviços que 
antes eram prestados somente 
no atendimento espontâneo se-
rão realizados com dia e horário 
marcados, bastando fazer seu 
agendamento pelo ‘Meu INSS’ 
ou o telefone 135 (ABr). 

fício, isto é, a distância.
Segundo o INSS, com a mu-

dança, não haverá mais falta de 
vaga e, caso precise ir a uma 

agência para apresentar algum 
documento, o cidadão terá a ga-
rantia de ser atendido perto da 
residência. O instituto diz ainda 

Atividade econômica tem 
queda no primeiro trimestre

a Selic. O índice incorpora 
informações sobre o nível de 
atividade dos três setores da 
economia: indústria, comércio 
e serviços e agropecuária, além 
do volume de impostos.

O indicador foi criado pelo 
BC para tentar antecipar, por 

aproximação, a evolução da 
atividade econômica. Mas o 
indicador ofi cial é o Produto 
Interno Bruto (PIB – a soma de 
todas as riquezas produzidas 
no país), calculado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE) (ABr).

Recuperação de crédito cresceu 5,1% em abril

IGP-10 registra infl ação em maio
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A ética versus os interesses 
individuais: o primeiro
passo está em você!

É hora de nós 

começarmos a nos 

desprender de 

polarizações 

Em um ano de eleições 
e frente a tantos acon-
tecimentos na política, 

como os passos dados pelo 
judiciário em relação àqueles 
que cometeram atos de cor-
rupção, talvez seja a hora de 
pararmos para pensar sobre 
a necessidade de mudarmos 
os nossos comportamentos 
individuais, sociais e políticos, 
a fi m de que tenhamos uma 
sociedade mais justa e digna.

É hora de nós, brasileiros, 
começarmos a nos desprender 
de polarizações, de interesses 
pessoais e de fl exibilizações, 
pois só assim obteremos os 
ganhos coletivos que caracte-
rizam uma sociedade ética, na 
qual o correto e o pensamento 
altruísta prevalecem.

Somos bombardeados por 
“news”, “fake news” e uma 
série de discussões sociais 
que contaminam o foco das 
nossas decisões, fazendo com 
que tenhamos percepções 
equivocadas do certo e do er-
rado baseados em preferências 
políticas e ideológicas.

Vemos constantemente pes-
soas acusando candidatos ou 
fi guras públicas chamando-os 
de antiéticos, de corruptos 
e acusando-os de não terem 
caráter por atos ou decisões 
que apresentam, quando 
paralelamente defendem ou 
minimizam ações similares de 
indivíduos de sua simpatia.

Escutamos críticas aos enor-
mes esquemas de corrupção 
e atos ilícitos destacados em 
nossas mídias diariamente, 
mas ainda vemos profi ssionais 
obtendo ganhos irregulares em 
suas atividades, como demons-
tra o estudo publicado sobre 
o perfi l ético dos profi ssionais 
brasileiros 2017.

Ao nos posicionarmos nessas 
eleições, se realmente quere-
mos iniciar uma transformação 
ética em nossa sociedade, de-
vemos estar atentos a alguns 
pontos e divido-os com vocês:
 1 - Não haverá mudança se 

focarmos só nos outros. 
Se nós não mudarmos, 
se não nos transformar-
mos e nos engajarmos 
em um esforço coletivo 
de um bem comum será 
impossível termos um 
Brasil melhor;

 2 - Esteja atendo à cegueira 
que todo o ser humano 
tem: somos menos éti-
cos do que julgamos ser. 
Acreditamos ser sempre 
melhores do que somos, 
portanto tenha certeza de 
que você também tem fa-
lhas e precisa trabalhá-las;

 3 - Nem sempre fazer o certo 
signifi ca fazer o que é 
melhor para você. Às 
vezes, o que transformará 
eticamente a sociedade 
trará benefícios muito 
distantes da sua zona de 
conforto, mas ao longo 
prazo resultará em um 
equilíbrio social. E isso 
não importa se você é de 
esquerda ou de direita, 
todos devem ter essa 
consciência;

 4 - Não existe caso a caso. O 
errado é errado e ponto 
fi nal. Não há justifi cativa 
para você, o seu can-
didato ou a sua fi gura 
pública de confiança 
fazerem esquemas, re-
ceberem auxílio moradia 
irregularmente ou não 
respeitarem uma ordem 
da justiça;

 5 - Tanto nas pequenas como 
nas grandes coisas, a 
sociedade é impactada 
nas suas escolhas antiéti-
cas. Alimentar esquemas 
como eliminar pontos de 
multas através de propi-
na ou pagar para obter 
pequenos benefícios são 
a base da pirâmide que 
rodam a máquina corrup-
ta que hoje gera revolta 
nacional;

 6 - Você é diretamente res-
ponsável pelas escolhas 
éticas do seu candidato, 
pois o escolheu para te 
representar, defender 
seus interesses, valores 
e preceitos. Portanto, 
se ele esta agindo de 
uma forma que você não 
concorda, é melhor que o 
acompanhe diretamente 
e cobre um comporta-
mento correto, porque 
você deu a ele um cheque 
em branco para que use 
em seu nome;

 7 - Ética não é só não roubar, 
não corromper ou usar 
o dinheiro dos impostos 
para construir hospitais. 
Ética é saber respeitar. 
Ouvir a voz dos demais, 
entender dificuldades 
e opiniões divergentes, 
sabendo encontrar um 
equilíbrio e uma saída que 
promova a construção de 
um ambiente que amplie 
o bem da sociedade.

O Brasil precisa dar um 
passo em direção a um futu-
ro igualitário e próspero. E, 
enquanto o certo e o errado 
forem direcionados por réguas 
individuais, não observando 
um bem coletivo, nunca evo-
luiremos como nação.

(*) - É sócio da prática de Ética & 
Compliance da Protiviti, consultoria 

global especializada em fi nanças, 
tecnologia, operações, governança, 

risco e auditoria interna
(www.protiviti.com).

Antonio Carlos Hencsey (*)

O Paraguai poderá transferir, 
até o fi m deste mês, de Tel Aviv 
para Jerusalém, sua embaixada 
em Israel. No entanto, a decisão 
do atual presidente, Horácio 
Cartes, pode ser revista por seu 
sucessor, o governista Mario 
Abdo Benítez, que tomará posse 
no dia 15 de agosto. Benítez – 
que foi eleito presidente em abril 
– disse que não foi consultado 
por Cartes. “Israel é um país 
amigo do Paraguai”, afi rmou. 

Mas, ainda assim, o presiden-
te eleito acha que a decisão 
de mudar a embaixada é uma 
questão “diplomática”, que pre-
cisa ser analisada com “muita 
maturidade”. Segundo a im-
prensa israelense, o presidente 
paraguaio desembarcará no dia 

Horacio Cartes, presidente do Paraguai e Benjamin Netanyahu,  

primeiro-ministro de Israel.

O ministro Edson Fachin, 
relator da Lava Jato no Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
autorizou a prorrogação por 
mais 60 dias de um inquéri-
to contra os presidentes do 
Senado, Eunício Oliveira, e 
da Câmara, Rodrigo Maia. A 
prorrogação havia sido pe-
dida pela procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, 
no último dia 7, reforçando 
solicitação feita pelos dele-
gados da Polícia Federal (PF) 
responsáveis pelo caso.

São investigados no mesmo 
inquérito os senadores Ro-
mero Jucá (RR), presidente 
do MDB, e Renan Calheiros 
(MDB-AL), bem como o 
deputado Lúcio Vieira Lima 
(MDB-BA). A investigação 
tem como base a delação 
premiada do ex-presidente-
-executivo da Odebrecht, 
Marcelo Odebrecht, e de 
outros cinco executivos da 
empresa, que relataram o 
pagamento de mais de R$ 7 

Presidentes do Senado, Eunício Oliveira,

e da Câmara, Rodrigo Maia.

O ministro da Educação, 
Rossieli Soares, disse que o 
reajuste de 20% nos valores 
repassados pela União a estados 
e municípios para a merenda 
escolar não foram sufi cientes 
para atualizá-lo para “valores 
reais”. Ao participar de audi-
ência pública na Comissão de 
Educação do Senado, ele lem-
brou que, em 2018, após sete 
anos sem nenhum reajuste, o 
repasse para merenda teve o 
primeiro aumento. “Esses pro-
gramas são de característica de 
complementação, eles não são 
e não pretendem ser, única e 
exclusivamente uma obrigação 
do governo federal”, ressaltou.

Questionado sobre o projeto 
da senadora Rose de Freitas 
(Pode–ES), que estabelece que 

Ministro da Educação,

Rossieli Soares da Silva.

Como qualquer alteração 
feita no Senado no méri-
to do texto, já aprovado 

pela Câmara, obrigaria a pro-
posta a voltar para análise dos 
deputados, o relator do projeto, 
senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), rejeitou todas 
emendas feitas pelos senado-
res e defendeu o mesmo texto 
aprovado na Câmara. 

“Esse é um primeiro passo 
dentro da construção de um 
novo arcabouço jurídico norma-
tivo no Brasil sobre o tema da 
segurança. Certamente outros 
projetos virão aperfeiçoá-lo, 
caso seja aprovado, da mesma 
forma que aguardamos com 
ansiedade a possibilidade de 
tramitação das propostas de 
emenda à Constituição nova-
mente no Congresso Nacional 
para permitir que uma alteração 
constitucional possa definir 
uma participação mais clara en-

Relator do projeto, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG).
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Comissão do Senado aprova 
Sistema Único de Segurança Pública
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem (16) o projeto que cria o Sistema Único 
de Segurança Pública (Susp) e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social

específi ca, que dispõe sobre os 
direitos humanos fundamentais 
de crianças e adolescentes”, 
alertou  a senadora Marta Su-
plicy (MDB-SP).

Ainda na avaliação da parla-
mentar, a proposta representa 
fragilização da proteção inte-
gral sobre o risco de se contra-
por à oferta de uma proposta de 
atendimento pedagógica socio-
educativa adequada à condição 
de pessoa em desenvolvimento. 
O mesmo ponto também foi cri-
ticado pela senadora Lídice da 
Mata (PSB-BA). “Esse projeto 
em nada altera o ECA, em nada 
retira as atuais competências, 
a atual inserção do sistema 
socioeducativo no âmbito dos 
estados. Ele tão somente o in-
tegra para fi ns de cooperação 
e atuação sistêmica dentro de 
um grande guarda-chuva”, ga-
rantiu Anastásia, em resposta 
às críticas (ABr).

tre os órgãos”, disse Anastasia.
Um dos pontos mais critica-

dos na proposta foi a inclusão 
do Sistema Nacional de Aten-
dimento Socioeducativo (Si-
nase) no Susp. “Os princípios 

e regras gerais sobre a política 
de atendimento socioeducati-
va destinados a adolescentes 
em cumprimento de medidas 
socioeducativas estão consa-
grados na legislação nacional 

Fachin prorroga por 60 dias 
inquérito contra Eunício e Maia

milhões aos parlamentares para 
que duas medidas provisórias 
favoráveis ao grupo fossem 
aprovadas no Congresso.

O prazo para o fi m das in-
vestigações da Polícia Federal 
já havia sido prorrogado uma 
vez por igual período, mas os 
delegados responsáveis volta-
ram a solicitar mais tempo. Na 
petição, Dodge citou investi-
gações “pendentes” da PF, 
destacando que passados os 
últimos 60 dias, nenhuma das 

diligências previstas foi cum-
prida pelos delegados, entre 
elas a oitiva como testemunha 
de Carlos Parente, executivo 
da Braskem, uma subsidiária 
da Odebrecht.

Nos últimos dois meses, 
também não foram feitas 
perícias nos sistemas de co-
municação e contabilidade 
paralela da Odebrecht, cha-
mados Drousys e Mywebdayb, 
conforme previstas, destacou 
a PGR (ABr).

Educação defende debate sobre 
verba para merenda escolar

Tenho defendido o que a gen-
te chama de custo amazônico. 
A gente fala de equidade, igual-
dade, mas não dá pra pensar 
que apenas aumentar o valor da 
merenda igualmente resolverá 
o problema das desigualdades 
regionais, sejam elas em nível 
de Brasil, sejam elas dentro de 
estados”, alertou.

Rossieli lembrou que Minas 
Gerais é um estado importante, 
bem posicionado economica-
mente, mas que, ainda assim, 
tem regiões próximas aos 
indicadores negativos como 
algumas no Nordeste. “Preci-
samos ter um olhar atendo e 
diferenciado. O debate deve ser 
agregado a outras discussões 
que estamos fazendo sobre a 
merenda”, acrescentou (ABr).

valores repassados pelo governo 
federal, para a merenda escolar 
de estados e municípios, deve-
rão ser atualizados anualmente 
pelo IPCA, o ministro propôs que 
o debate seja ampliado.

Paraguai poderá transferir embaixada
em Israel

para judeus, muçulmanos e 
cristãos, que tanto os israe-
lenses quanto os palestinos 
reclamam como capital e cujo 
status legal teria que ser defi -
nido pelas negociações de paz. 

Dos 86 países com represen-
tação diplomática em Israel, 
pouco mais de um terço as-
sistiu à inauguração da nova 
embaixada norte-americana na 
segunda-feira (14), enquanto 
forças de segurança israelenses 
reprimiam protestos dos pales-
tinos na Faixa de Gaza, a menos 
de 100 km de distância. Mais 
de 50 pessoas foram mortas e 
mil feridas. Tanto Israel quanto 
os Estados Unidos foram dura-
mente criticados pelo excessivo 
uso de violência (ABr).

21 para abrir a nova embaixada 
do país. Honduras também 
apoia essa posição. 

Ontem (16), a Guatemala se 

tornou o segundo país, depois 
dos Estados Unidos, a transferir 
a embaixada em Israel para Je-
rusalém – uma cidade sagrada 

Ampliação de pena 
para roubo e furto 
de armas

O Líder do PSDB na Câmara, 
Nilson Leitão (MT), protoco-
lou projeto que aumenta a 
pena para roubo e furto de 
armas e também para crimes 
cometidos com armamento 
roubado, furtado ou com iden-
tificação adulterada. Além 
disso, torna crimes hediondos 
o comércio ilegal e o tráfi co 
internacional de armas.

De acordo com o líder, é 
necessária uma ação enérgica 
por parte do Congresso para 
inibir crimes como o roubo de 
cargas, quase sempre prati-
cado por grupos fortemente 
armados, e o surgimento de 
milícias, além de tornar mais 
rígida a legislação sobre roubo 
e furto de armas.

“O crime organizado está 
cada dia mais aparelhado e 
se alimenta com o tráfi co de 
armas pesadas. Por isso, além 
de ampliar o controle das fron-
teiras, é preciso endurecer a 
legislação contra o tráfi co in-
ternacional e comércio ilegal 
desse tipo de armamento”, 
afi rma Leitão.

Ainda segundo o líder, pe-
nas mais duras para o roubo 
e furto de armas também são 
uma forma de inibir outros 
tipos de crimes. “O criminoso 
rouba uma arma para cometer 
outros delitos, como homicí-
dio, latrocínio. Assim, o roubo 
ou furto de armas não pode ter 
a mesma pena que o roubo ou 
furto de um pacote de arroz, 
como é hoje”, disse.

A pena para furto em geral é 
de 1 a 4 anos de prisão e para 
roubo, de 4 a 10 anos. O Líder 
do PSDB propõe alterar o Có-
digo Penal para prever pena 
de 4 a 10 anos para furtos de 
armas de fogo e a ampliação 
da reclusão de um terço até 
a metade em caso de roubo 
de armamento. Também, o 
projeto aumenta de 3 a 6 anos 
para de 4 a 8 anos a pena 
de reclusão para o crime de 
posse ou porte ilegal de arma 
de uso proibido ou restrito 
(psdbnacamara). 

Em Pequim, o ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi, 
reuniu-se com integrantes 
da Administração Geral da 
Supervisão da Qualidade, 
Inspeção e Quarentena. No 
encontro, o ministro recebeu 
de Zou Zhiwu, vice-ministro 
da Administração Geral da 
Aduana da China, a garan-
tia de que será cumprido o 
compromisso de avançarem 
nas negociações entre os 
dois países na Subcomissão 
de Inspeção e Quarentena 
chinesa. 

Há dois anos, Brasil e China 
paralisaram as reuniões na 
subcomissão, que aprova as 
condições sanitárias e fitos-
sanitárias para o comércio de 
produtos agropecuários com 
a China. “Esse é o começo de 
um novo tempo nas nossas 
relações comerciais”, come-
morou o ministro.

Entre as questões que o Bra-
sil levará para serem tratadas 
na subcomissão, ainda este 
ano, estão as exportações de 
miúdos de suínos e de bovinos, 
de carnes com osso e carnes 
termicamente processadas.

“Isto só está sendo possí-
vel”, destacou Maggi, “porque 

estamos recebendo o certi-
ficado de país livre da febre 
aftosa pela OIE (Organização 
Mundial de Saúde Animal)”. O 
Brasil aguarda para o próximo 
dia 21 a chegada de uma mis-
são veterinária chinesa para 
inspecionar plantas frigorí-
ficas de aves, carne bovina 
e de asininos (jumentos). O 
ministro lembrou ainda que 
também deverão ser incluídas 
nas tratativas comerciais a 
exportação e a importação 
de frutas. 

A China pretende importar 
arroz, lácteos, farinhas para 
ração animal e ovos férteis, 
e exportar pescados para 
o Brasil. A China é o maior 
mercado para os produtos 
agropecuários brasileiros, 
consumindo 39% do total de 
nossas exportações. Em 2017, 
os embarques somaram US$ 
26 bilhões, com a liderança 
da soja em grão (US$ 20,3 
bilhões), e celulose (US$ 2,6 
bilhões). As importações de 
produtos chineses no mesmo 
período atingiram US$ 1,1 
bilhão, principalmente de 
algodão e produtos têxteis de 
algodão (US$ 288,2 milhões) 
- (Mapa).

Pauta de exportações entre 
Brasil e China será diversifi cada
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Os espaços de coworking 

têm aumentado de 

maneira expressiva nos 

últimos tempos, o que 

tem gerado uma série de 

mudanças no mercado 

imobiliário

Umas delas é a demanda 
pela ocupação de um 
setor tradicional, que não 

anda tão aquecido: o mercado 
de lajes corporativas, de 300 a 
6.000 m², em áreas ociosas ou 
recém-construídas em zonas 
empresariais como Berrini, Faria 
Lima, Pinheiros, Paulista e Barra 
Funda. Estão surgindo também 
possibilidades de negociação 
envolvendo a locação built to 
suit para escritórios coworking 
(a construção e posterior lo-
cação por encomenda), além 
do aumento da aquisição ou 
locação de imóveis no Brasil por 
grupos estrangeiros que querem 
desenvolver os espaços de uso 
compartilhado. 

Fundos de investimento tam-
bém vêm avaliando este tipo de 
ativo, embora a Comissão de 
Valores Mobiliários ainda não 
tenha se manifestado expressa-
mente sobre esta possibilidade. 
O coworking engloba, principal-
mente, a cessão de uso de espaço 
e instalações e a prestação de 
serviços de escritório, comple-
mentares e de conveniência sob 
a condução e responsabilidade 
da empresa, o que gera aspectos 
jurídicos específicos para este 
tipo de locação.

A empresa de coworking 
deve zelar pela manutenção 
do espaço, realizar adequada 
limpeza, segurança, entrega de 
correspondências, manter a con-
fidencialidade das informações, 
assim como cuidar da guarda 
de materiais, equipamentos e 
pertences. Igualmente, é comum 
que sejam previstos serviços 
de impressão, Wi-Fi, café, re-
cepcionista, telefonia e outros 
funcionários no local. Deve-se 
observar o horário de funciona-
mento, as regras de convivência 
e penalidades contratuais. 

O coworker deve solicitar do-
cumentos que comprovem os di-
reitos da empresa de coworking 
sobre o imóvel (proprietária, lo-
catária ou possuidora a qualquer 
outro título) e a possibilidade de 
exploração de tais atividades no 
local. Na hipótese do coworking 
ser localizado em condomínio 
(ou estrutura similar), deve-se 
analisar a Convenção de Con-
domínio e o Regimento Interno. 
As regras contidas nos regula-
mentos devem ser observadas, 
especialmente o horário de fun-
cionamento, as regras de acesso 
e as atividades desenvolvidas. 

A empresa de coworking deve 
fornecer as condições necessá-
rias para que o coworker não 
eventual possa estabelecer domi-
cílio fiscal (que permite emissão 
de notas fiscais) e obter o seu 
próprio alvará de funcionamento. 
Para tanto, deve haver previsão 

expressa no contrato social da 
empresa de coworking que a 
permita explorar a atividade de 
escritório virtual. 

O coworker também deve 
levar em consideração a locali-
zação, o perfil, o espaço cedido, 
a possibilidade de personalizar 
a área cedida para não perder 
a identificação da sua marca e 
a identidade da empresa. Deve 
também garantir que o seu 
cliente ou com quem venha a se 
reunir terá conforto e discrição 
para ser atendido no local. À 
primeira vista, o contrato poderia 
ser confundido com um de loca-
ção (regido pela Lei 8.245/91, 
que regula a locação de imóveis 
urbanos) em conjunto com um 
contrato de prestação de servi-
ços (regido pelo Código Civil). 

No entanto, com base no argu-
mento de que o uso do espaço não 
pode ser realizado de maneira 
dissociada da prestação de ser-
viços, alguns juristas entendem 
que o contrato de coworking 
estaria mais próximo de um 
contrato de hospedagem (tam-
bém regido pelo Código Civil), 
em que há aluguel de quarto de 
hotel/pousada com serviços de 
recepção e limpeza e outros, 
não se aplicando a Lei 8.245/91. 
Portanto, o coworker não teria as 
proteções garantidas ao locatário 
nas locações tradicionais (como 
o direito à renovação compulsó-
ria da locação por meio de ação 
renovatória). 

Outro ponto importante refe-
re-se ao apetite arrecadatório 
das fazendas municipais. Re-
centemente, o Município de São 
Paulo imputou às empresas de 
coworking a responsabilidade 
solidária pelo pagamento do 
Imposto sobre Serviços (ISS) dos 
coworkers que não tenham ca-
dastro de contribuinte mobiliário 
(CCM) junto à Prefeitura. Ocorre 
que parte dos coworkers usam os 
espaços de forma eventual (e, 
portanto, não seriam obrigados 
a ter CCM) e que as empresas de 
coworking não possuem relação 
direta, nem são beneficiadas 
pelas atividades empresariais 
dos coworkers. O assunto vem 
gerando bastante polêmica e 
deve ter novas repercussões em 
breve e em outros Municípios.

Diante da falta de regulamen-
tação específica, o contrato de 
coworking deve ser bastante claro 
e estabelecer as principais regras 
a serem observadas pelas partes, 
como tipo do espaço cedido (esta-
ções de trabalho, salas comparti-
lhadas ou salas privativas), prazo 
(horas, dias, meses), necessidade 
de reserva prévia, preços, serviços 
adicionais, condições de comparti-
lhamento, regras de convivência e 
privacidade, horários de funciona-
mento e outras questões relevantes 
para as partes. 

Assim, recomenda-se uma 
análise cautelosa no contrato 
apresentado, com o auxílio de 
especialistas na área jurídica. 

 
(*) - São advogados da área 

Imobiliária do Lobo de Rizzo 
Advogados.

Coworking: aspectos 
jurídicos e impacto no 
mercado imobiliário

Daniela de Pontes Andrade e 
Franklin Gomes Filho (*)
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OBRIGAÇÃO DE RETIRAR O PRÓ-LABORE
Sócio da empresa é aposentado, é obrigatório ter uma retirada pro 
labore? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONFORME A NOVA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA O PRÊMIO PAGO 
EM FOLHA DE PAGAMENTO ATÉ DUAS VEZES AO ANO, NÃO SERÁ 
CONSIDERADO SALÁRIO?

O pagamento do prêmio será feito em folha de pagamento e demons-
trado no holerite, juntamente com as demais parcelas salariais. Para 
que não haja natureza salarial, o prêmio deverá ser pago rigorosamente 
conforme previsto no parágrafo 22 do artigo 457 da CLT.

DOCUMENTO DE RESCISÃO DE COMUM ACORDO
Para a rescisão por acordo deve haver um pedido/carta do funcionário 
solicitando para a empresa o acordo, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTOU SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
Autônomo prestou serviço de manutenção de veículos e emitiu uma 
NFS-e para a empresa, qual o código de retenção do INSS? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE LANÇAR DESCONTOS NO RECIBO DE FÉRIAS REFE-
RENTE AO PLANO DE SAÚDE? 

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, contudo, entendemos 
não haver impedimento em descontos na remuneração de férias, uma 
vez que se trata de uma antecipação do salário, contudo, preventiva-
mente, orientamos que os descontos referentes ao art.462 da CLT, saldo 
devedor e empréstimo consignado, seja feito somente com a devida 
autorização expressa em convenção coletiva.

RECEBER ADICIONAIS DURANTE AS FÉRIAS
Quando o funcionário recebe insalubridade e periculosidade, e entra 
de férias tem direito de receber? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP
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1º LEILÃO: 05/06/2018  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 07/06/2018  - 10:05h
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Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 
dia 05/06/2018, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 07/06/2018, às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, 
São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: FABRIZIO RODRIGUES SAMPAIO DE SALES

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-
01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 
644.045,93 (Seiscentos e quarenta e quatro mil, quarenta e cinco reais e noventa e três centavos) 2º leilão: R$ 527.275,39 (Quinhentos e vinte 
e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
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DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 12/06/2018, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 14/06/2018, às 10:05 horas. 
LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: HELMANN GURGEL, 

 
MARIA DO SOCORRO BARROS ALMEIDA GURGEL,  CREDOR 
FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 1.767.238,35 (Um milhão, setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 877.355,63 
(Oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

da lei. DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:
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Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009165-41.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira
Marques, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) DANIELA STAPF, Brasileiro, RG 35072094-0, CPF
223.482.978-09, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, CNPJ - 43.371.723/0001-00. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
Intimação por Edital,  para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 6.421,70, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de abril de 2018.                (16 e 17)

Edital de Citação e Intimação. Prazo de 60 dias. Processo Nº  0131332-04.2011.8.26.0100. O Dr.
Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8º Vara Cível do Foro Central/SP, na forma da
lei, etc. Faz saber a ALOHA EDITORIAL LTDA, sociedade empresária com sede na Rua Macedônia
nº 10 – Vila Nina – 02834-010 – São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.691.001/0001-92,
Márcio Masculino Alves, brasileiro, empresário, inscrito no CNPJ Nº 107.446.728-05, atualmente
em lugar incerto e não sabido, e a Renata Weber Neiva, brasileira, empresária, inscrita no CPF sob
nº 063.415.158-47, atualmente em lugar incerto e não sabido que ação de Execução de Título
Extrajudicial foi proposta por Credit Brasil Fomento Mercantil S/A. Estando os executados em lugar
ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias, paguem o débito atualizado, podendo, no prazo de
15 dias, opor embargos, sendo que, esse prazo, reconhecendo o crédito do exequente, poderá
comprovar o depósito de 30%. Incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até seis
parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, ficando
advertida de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. SP, 23/11/2014.                                                                                   (16 e 17)

MMV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA. EPP, Torna público
que  requreu á  Prefeitura Muncipal de São Paulo - Secretaria do Verde e do meio
Ambiente a Renovação da  Licença de Operação  para Fabricação de Artefatos de
Material plástico para outros usos não especificados anteriormente  sito á Praça General
Eduardo da Silva  nº 439 - Bairro Limoeiro - SP - Processo nº  2016-0.147.135-8.

1ª VRP – Capital. 
-

a 

forem, herdeiros e/ou sucessores, que Gilberto Thomé e Maria José Oliveira Thomé, ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO

- - - 
São Paulo - -

-

 

1ª VRP – Capital. EDITAL 
-

de SÃO PAULO, Carmen Fidelis, 
Ornare Construções, na pessoa de Fabiana Maria Crispim; Álvaro Andrade de Oliveira, Pereira 
Leite ou José Álvaro Pereira Leite is interessados, 

Girsiley de Fátima dos 
Santos Negri e outros, ajuizaram ação de USUCAPIÃO

- Jard - - São Paulo SP, com 
-

-

 

4ª VC - Capital. - -  

MARIA RITA LOPES 
LAURINDO - MD EDUCACIONAL LTDA lhe ajuizou uma Ação Monitória, ora 
em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-

 

 
. 

4ª VC – Reg. Itaquera. E - -  
- Itaquera, Estado de São 

JULYANE BANDEIRA DA 
SILVA - uma ação Monitória, ora em fase 
de Cumprimento de Sentença AMC - Serviços Educacionais LTDA, condenando-a ao 

 

Doreta Empreendimentos e Participações S.A.-
Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 15.315.842/0001-00 - NIRE 35.300.435.796
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

O Sr. Reinaldo Bertin, na qualidade de diretor e de membro do conselho de administração da Doreta Empreendimentos e 
Participações S.A.- Em Recuperação Judicial (“Companhia”), no uso das atribuições que lhes conferem o Artigo 8, §1º, do es-
tatuto social e os artigos 123 e 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), convoca os senhores acionistas a se reunirem 
em assembleia geral extraordinária, a ser realizada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas representando 1/4 do 
capital social com direito de voto, no dia 06/06/2018, às 10:00 horas, e, em 2ª convocação, com a presença de acionistas re-
presentando qualquer número, no dia 12/06/2018, às 10:00 horas, todas na sede da Companhia, localizada na Cidade de São 

-
rem sobre: (a)

(b)

São Paulo, 17/05/2018. Reinaldo Bertin, diretor da Companhia e membro do conselho de administração da Companhia.

Heber Participações S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 01.523.814/0001-73 - NIRE 35.300.346.882
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

O Srs. Silmar Roberto Bertin e Fernando Antonio Bertin, na qualidade de membros do conselho de administração da 
Heber Participações S.A. - Em Recuperação Judicial (“Companhia”), no uso das atribuições que lhes conferem os artigos 
123 e 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), convocam os senhores acionistas a se reunirem em assembleia 
geral extraordinária, a ser realizada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas representando 1/4 do capital social 
com direito de voto, no dia 05/06/2018, às 10:00 horas, e, em 2ª convocação, com a presença de acionistas representando 
qualquer número do capita social, no dia 11/06/2018, às 10:00 horas, todas na sede da Companhia, localizada na Cidade 

-
rarem sobre (a)
que aprovou o ajuizamento do pedido de recuperação judicial da Companhia; e (b)
atos, incluindo-se o ajuizamento do pedido, praticados pelos administradores até o presente momento relativamente à 
recuperação judicial da Companhia. São Paulo,17/05/2018. Silmar Roberto Bertin e Fernando Antonio Bertin, membros 
do conselho de administração da Companhia.                                                                                  

Sérgio Passos (*)

Pois aí que está o grande segredo da comunicação em um 
mundo onde os consumidores não têm mais paciência para 
esperar: chatbots e sua interação automatizada, sem tempo 

de espera. A sobrevivência de qualquer negócio, seja no varejo 
ou na área de serviços, não duvide mais, estará na transição de-
finitiva da comunicação com os clientes para os canais digitais. 

Mas isso não quer dizer que os meios mais antigos e tradicionais 
irão desaparecer por completo. Com o avanço da Inteligência 
Artificial e do Big Data, qualquer canal digital de relacionamento 
será considerado um meio para coleta de informações sobre os 
clientes. Não importa se a comunicação foi realizada por email, 
chat online, chatbot, em sites de defesa do consumidor, nas 
redes sociais ou através de uma interação por voz no Alexa, Siri 
ou Google Assistant. 

A partir da integração e análise das informações recebidas 
em todos estes canais digitais, as empresas poderão conhecer 
melhor seus consumidores e traçar estratégias de marketing e 
vendas mais assertivas, com maior potencial de transformar as 
pessoas em clientes. 

A impressão que tenho é que muitos ainda enxergam a Inteli-
gência Artificial como um bicho de sete cabeças. 

Nas minhas reuniões de negócios é comum ouvir a pergunta: 
“Os robôs podem conversar como humanos?”. Não, eles ainda 
não podem conversar como humanos. Mas já podem conversar 
com humanos! O que estamos fazendo, neste início da revolução 
capitaneada pelos chatbots, é ensiná-los a conversar a partir de 
um processo de aprendizado contínuo. E eles aprenderão quanto 
mais nós, humanos, os alimentarmos com zetabytes de dados que 
serão pílulas para torná-los cada vez mais inteligentes.

A automação do relacionamento e do atendimento será vital 
para sustentar o crescimento das vendas no e-commerce. Além 
disso, os chatbots irão ajudar a conquistar, reter e converter con-
sumidores cada vez mais exigentes, que precisam tirar dúvidas 
em tempo real, no momento em que estão em uma loja virtual. 
Caso contrário, eles irão simplesmente abandonar o carrinho e 
aumentar as taxas de perdas antes do fim da jornada de compra. 

Os robôs servem não apenas para atender os consumidores no 
pós-venda, mas especialmente, no caso do comércio eletrônico, 
para atender um fluxo de milhares de clientes simultaneamente, 
assim como acontece em promoções como a Black Friday.

O Gartner prevê que em 2020 cerca de 85% da interação dos 
clientes com as empresas serão realizadas sem intervenção hu-
mana. De acordo com outra pesquisa realizada pela Grand View 
Research, o mercado global de chatbots deverá atingir US$ 1,23 
bilhão em 2025. O estudo mostrou que 45% dos consumidores 

Bots podem conversar como 
humanos?

Em tempos de comunicação digital instantânea, quantos minutos você acharia aceitável esperar pela 
resposta de uma empresa para uma reclamação sua? 30 minutos? 45 no máximo? 

preferem os chatbots como meio de comunicação primário para 
contatar as empresas.

Um levantamento da LivePerson com 5 mil consumidores de 
seis países indicou que 33% têm uma percepção positiva dos 
chatbots, enquanto 19% têm uma percepção negativa. Os 48% se 
disseram indiferentes, desde que o problema deles seja resolvido. 
O contato automatizado dos negócios é um caminho sem volta 
e será um fator determinante de competitividade a medida que 
o mundo se torna multicanal e multi device. Claro que tudo isso 
precisa de uma estratégia alinhada com o perfil e o público-alvo 
que deseja atingir.

Adotar o chatbot na empresa é uma ação inteligente por parte 
do gestor, pois permitirá agilizar processos, otimizar o dia a dia e 
melhorar a experiência do cliente com sua marca. Quando bem 
implementada, essa solução irá revolucionar o atendimento, 
tornando-o mais moderno e trazendo maior vantagem competitiva 
para o seu negócio.

Se não quiser perder seu cliente para a concorrência, é bom 
se convencer rápido de que passou da hora de incorporar os 
chatbots ao seu time de atendimento. Ou você corre o sério risco 
de acabar falando sozinho.

(*) - É co-fundador e atual CTO da Take, empresa pioneira no mercado mobile e 
criadora da plataforma BLiP, que permite construir, gerenciar e evoluir chatbots.
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Especial

Guilherme Oliveira/Ag. Senado/Especial Cidadania

Ao chegar lá, a realidade foi outra, porém. Santos não 
conseguiu obter um visto de trabalho para o novo lar. 
Isso não prejudicou a vida da família: o salário da esposa 

era sufi ciente para dar ao casal e à fi lha de 3 anos uma condição 
confortável. No entanto, a situação mexeu com a cabeça dele.

— Eu era um cara supermachista. Não sabia, mas era. Passei o 
primeiro ano com difi culdades. Eu trabalhei a vida inteira, nunca 
dependi de ninguém e de repente precisava pedir dinheiro para 
a minha mulher para comprar um sanduíche.

Sem trabalhar fora, o jornalista se incumbiu da vida doméstica 
— apenas para passar o tempo, como ele próprio admite, e não 
por um senso de responsabilidade. Afi nal, entendia que aquela 
não deveria ser sua função.

— Para mim era assim: o gato mia, o cachorro late e a mulher 
cuida da casa e dos fi lhos. Parecia uma coisa tão natural.

Pouco tempo depois, a mulher foi promovida e transferida para 
os Estados Unidos. Santos conta que viu o sucesso da compa-
nheira, percebeu que a família estava levando uma boa vida e 
percebeu que não podia ser egoísta a ponto de se rebelar contra 
isso. Decidiu “sair do armário”: a partir dali, tornou-se dono de 
casa em tempo integral.

A transformação forçada abriu os olhos de Santos, mas muitos 
homens brasileiros ainda encaram com normalidade a desigualda-
de entre os gêneros no compartilhamento das tarefas domésticas. 
Em abril, o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) 

divulgou números, extraídos da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) Contínua, que mostram a diferença da 
participação de homens e de mulheres nos encargos cotidianos. 
Apesar de um maior envolvimento deles em comparação com os 
dados colhidos no passado, ainda são elas que carregam a maior 
parte do fardo: dedicam o dobro do tempo às tarefas domésticas.

Dupla jornada
Um fator que contribui para alimentar essa desigualdade está 

associado, curiosamente, a uma mudança social positiva que se 
processou nas últimas décadas: a inserção resiliente da mulher 
no mercado de trabalho formal.

A participação feminina na população economicamente ativa 
avolumou-se consistentemente de meados do século passado 
até hoje, chegando mais perto de um equilíbrio com a parcela 
masculina desse grupo — a disparidade chegava, no fi m dos 
anos 1970, a sete homens e três mulheres em cada grupo de 
dez trabalhadores.

Divisão de tarefas 
domésticas ainda
é desigual no Brasil
No fi m de 2010, o jornalista e executivo Claudio 
Henrique dos Santos deixou o Brasil com a família rumo 
a  Cingapura. Sua mulher havia recebido um convite 
para trabalhar no país asiático. Ele fechou sua recém-
aberta loja de vinhos e previu que a experiência anterior 
como assessor de comunicação em grandes empresas 
multinacionais abriria portas profi ssionais no novo país Mulheres dedicam ao lar 10 horas a mais por semana que os homens.
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Também cresceu a taxa de atividade econômica dentro da 
população feminina, que mais do que dobrou no mesmo período, 
o que signifi ca mais mulheres inseridas ou buscando se inserir 
no mercado remunerado. Apesar de o auge dessa tendência não 
ter atingido o mesmo patamar que o da população masculina, 
a evolução foi bem maior do que a registrada entre os homens.

A especialista em políticas 
públicas e pesquisadora do 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea) Natália 
Fontoura explica que essa 
transformação aconteceu sem 
que houvesse atenção ao que se 
passava da porta de casa para 
dentro. A maior participação 
das mulheres no mercado de 
trabalho não veio combinada 
com uma revisão das confi gu-
rações domésticas.

Como resultado, a mulher 
passou a exercer uma jornada 
múltipla: além do seu novo pa-
pel como trabalhadora formal, 

ela precisa cumprir as tarefas do lar.

— O arranjo tradicional é que o homem é o provedor e a mulher 
é a cuidadora. Quando passamos a ter uma entrada mais forte 
das mulheres no mercado de trabalho, começa a haver divisão 
do trabalho de provimento. Mas o trabalho de cuidados não é 
compartilhado na mesma magnitude.

A resistência à adaptação das rotinas cotidianas nas famílias é 
atribuída a valores culturais, que podem estar mudando lentamen-
te. Para a socióloga Milena do Carmo, coordenadora do Instituto 
Promundo, é possível detectar conscientização crescente entre 
os novos adultos.

— Acredito que é uma questão geracional. Se antes trabalháva-
mos com resistência em todos os segmentos da sociedade, hoje 
encontramos transformações nesse quadro, em especial entre 
as classes médias.

O Promundo é uma organização não governamental (ONG) 
que trabalha com a promoção 
da equidade de gênero em 
várias frentes. Uma delas é a 
promoção do envolvimento 
dos homens na paternidade e 
nos cuidados domésticos, por 
meio de projetos educativos 
em escolas e centros de saúde, 
de seminários e de pesquisas 
periódicas.

Esforço
Apesar de enxergar um 

maior interesse dos homens, 
em nível individual, em se 
envolverem na transformação 
dos modelos padrão de organi-
zação familiar, Milena observa 
que ainda há pouco respaldo 
social para impulsionar essa 
mudança.

— Homens cuidando de 
crianças e limpando a casa 
ainda causam estranhamento 
e não têm encontrado apoio da 
família estendida, de amigos e 
do local de trabalho. Diversos 
relatos de pais envolvidos 

apontam para a difi culdade de encontrar outros homens na 
mesma situação.

Claudio Henrique dos Santos tem se esforçado para ser parte 
catalisadora desse esforço. Hoje morando na França, ele vem 
ao Brasil periodicamente para dar palestras sobre suas experi-
ências pessoais. Também escreveu um livro: Macho do Século 
XXI — O executivo que virou dono de casa. E acabou gostando 
(Ed. Claridade, 2013). A adaptação da obra para o cinema está 
em fase de pré-produção.

Santos conta que se depara com reações positivas dos homens 
na audiência de suas palestras. Alguns, que já incorporam o 
compartilhamento de tarefas como parte fundamental da vida 
cotidiana, mostram-se incentivados a “sair do armário”.

Outros — os “mais cabeçudos”, diz — não reagem mal às 
exposições, pelo contrário: o jornalista acredita que a trajetória 
particular dele, sendo inicialmente um homem completamente 
insensível a essa questão, ajuda-o a se comunicar bem com essa 
parcela do público masculino.

— Coloco o cara para pensar que poderia ser ele [no meu lugar], 
porque eu era igual [a ele]. Se eu não tivesse vivido uma experiência 
super-radical, continuaria fazendo as mesmas coisas — explica.

Atividade no lar poderá ter 
reconhecimento como parte da 
economia e ser incluída no PIB

A desigualdade de gênero no campo das tarefas domésticas não 
é um tema que possa ser corrigido por interferência legislativa 
direta, mas há alternativas possíveis ao alcance das políticas 
públicas. Natália Fontoura, do Ipea, é uma das autoras de um 
estudo que busca estabelecer um marco conceitual para esse 
setor de atividades — chamado de “economia dos cuidados”.

A delimitação do termo já é alvo de discussões em nível acadê-
mico e há inclusive correntes divergentes que defendem defi nições 
mais ou menos abrangentes: uma delas se restringe aos cuidados 
diretos de pessoas dependentes e vulneráveis, enquanto a outra 
se refere a toda atividade necessária para manter a integridade 
de um ambiente (como lavar louça, fazer faxina e cozinhar). O 
que ambas as defi nições têm em comum, porém, é o objetivo de 
dar reconhecimento econômico a tarefas que são consideradas 
corriqueiras, mas que, se não forem realizadas, inviabilizam o 
funcionamento da economia formal.

— O cuidado doméstico não brota naturalmente se ninguém 
fi zer, e só se alguém fi zer é que as pessoas podem fazer todas as 
outras atividades, como trabalhar fora e ir para a escola. Tudo 
depende disso. A noção de trabalho tinha muito a ver com o 
mundo produtivo, gerando um bem ou produto mercantilizado, 
mas é importante entender que os cuidados são um trabalho — 
argumenta Natália.

O marco conceitual buscado pelo estudo do Ipea teria a função 
de inserir a economia dos cuidados no produto interno bruto 
(PIB) brasileiro, encontrando uma forma de quantifi cá-lo e atri-
buir a ele uma fatia da economia nacional. Com essa estatística 
em mãos, seria possível evidenciar a contribuição que as tarefas 
domésticas cotidianas prestam para a produtividade nacional.

Natália entende, ainda, que identifi car essa contribuição jogará 
uma luz diferente sobre a discrepância da participação de cada 
gênero nas atividades domésticas.

Atuação feminina crescente no mercado de trabalho ainda não extinguiu 
desequilíbrio entre homens e mulheres no compartilhamento

de tarefas em casa, mostra IBGE.
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eSocial reforça necessidade 
de documentos
nascidos digitais

Um dos maiores desafi os 

enfrentados pelas 

empresas na primeira e, 

agora, segunda fase de 

implantação do eSocial, no 

caso das organizações com 

faturamento superior a 

R$ 78 milhões anuais, tem 

sido a mudança de cultura 

por parte das empresas e 

adequação às exigências 

do novo sistema

Neste cenário, o maior 
avanço que pudemos pre-
senciar foi um reforço na 

necessidade de que os documen-
tos já devem nascer digitais.

O fato de boa parte das infor-
mações enviadas ao eSocial terem 
como base dados estruturados, 
como a folha de pagamento, tem 
tornado a Automação Robótica 
de Processos (ou RPA – Robotic 
Process Automation), também 
chamada de robotização, um dos 
assuntos mais comentados para 
facilitar a digitalização do RH e 
a adequação às exigências do 
eSocial.

Esse assunto, no entanto, tem 
esbarrado em uma série de obs-
táculos culturais, como a falta de 
conhecimento sobre o que pode 
ser robotizado. A robotização é 
ideal para processos que envolvam 
informações estruturadas, ativida-
des repetitivas e que levam muito 
tempo. Na área fi nanceira, que é 
uma das que avança mais rápido 
em termos de digitalização, não é 
difícil encontrar processos diários 
que se encaixem nesse padrão. No 
RH, no entanto, apesar do cons-
tante avanço dos últimos anos, 
as organizações ainda encontram 
difi culdades.

Existem vários processos que 
precisam ser automatizados com 
a implantação do eSocial, que 
no próximo mês vai adentrar a 
terceira fase de implementação e, 
em julho, vai ter início para em-
presas com faturamento superior 
a R$ 78 milhões anuais , incluindo 
Simples, MEIs e pessoas físicas 
que possuem empregados.

Hoje, exceto pelos documentos 
de admissão dos funcionários, a 
maioria dos documentos do RH, 
por meio do certifi cado digital, já 
podem nascer totalmente digitais.

As empresas que continuarem 
trabalhando com documentos em 
papel e criando versões digitais 
das informações possivelmente 

vão enfrentar uma série de proble-
mas relacionados à inconsistência 
dos dados. Isso porque todas as 
informações relativas aos traba-
lhadores vão estar no eSocial, 
incluindo exames admissionais, 
novos empregados, demissões, 
entre outros.

Diante deste cenário, o sin-
cronismo de informações vai ser 
essencial para evitar problemas 
relacionados a dados duplicados 
ou documentos com múltiplas 
versões divergentes, que vão dar 
ao RH um volume muito maior de 
trabalho para analisar as informa-
ções antes de submeter os dados 
de múltiplos departamentos ao 
sistema.

Tire proveito da robotização 

para agilizar processos

Um dos desafi os que o eSocial 
trouxe ao RH é a necessidade de 
analisar cadastros para observar 
se há ou não alguma informação 
que destoe da atualidade. No 
caso das grandes empresas, com 
operações complexas de recursos 
humanos, esse tipo de tarefa é 
uma das que se adequa aos pro-
cessos que podem tirar proveito 
da robotização.

Trata-se de uma atividade repe-
titiva e que um funcionário levaria 
muito tempo para realizar, além de 
fazê-la com uma grande possibili-
dade de erros. Se considerarmos o 
exemplo do setor fi nanceiro, por 
exemplo, em que um robô pode 
analisar mais de 10 mil contratos 
em meia hora – semelhante à carga 
de trabalho de 12 pessoas nessa 
mesma quantidade de tempo – o 
RH também pode revisar dados 
de cadastros e documentos cria-
dos digitalmente com muito mais 
rapidez e sem erros.

A robotização também pode 
contribuir para a automatização 
das tarefas de recrutamento e 
seleção – algo que pode dar mais 
agilidade à coleta de documentos 
necessárias para as contratações, 
especialmente se a fi cha de sele-
ção do funcionário tiver as mesmas 
informações necessárias para o 
cadastramento no eSocial.

É possível automatizar ainda 
toda a seleção de currículos, pois 
os robôs podem receber, salvar, 
validar dados usando o LinkedIn 
e outras fontes confi guradas, e 
a descrição de cada candidato, 
com o RH entrando apenas na 
entrevista presencial.

(*) É Gerente de Projetos
da Access Brasil

Juliana Trindade (*)

News@TI
Novos recursos para aumentar a inteligência 
do gerenciamento de serviços em campo 
baseado em nuvem

@A ClickSoftware, líder em fornecimento de software de geren-
ciamento de serviços em campo, anuncia que a nova versão da 

mais importante plataforma da companhia - Field Service Edge, já 
está disponível no mercado brasileiro. Os novos recursos desta solução 
de gerenciamento de força de trabalho móvel baseada em nuvem, 
líder da indústria, foram projetados para atender às necessidades das 
organizações mais exigentes. Nesta versão aprimorada, a plataforma 
Field Service Edge utiliza-se do poder do Machine Learning Cloud, 
também da ClickSoftware, para adicionar recursos de serviços em 
campo preditivos únicos na indústria. Com a combinação de dados 
históricos das empresas e fontes externas de dados, a Field Service 
Edge agora possibilita previsões cada vez mais acuradas de impor-
tantes métricas de serviços – como, por exemplo, a duração de um 
serviço – o que têm um impacto crucial nas decisões chave de negócios 
(https://www.clicksoftware.com/why-clicksoftware/). 

Sistemas AMD Ryzen™ PRO Mobile e 
Desktop APU Powered Systems

@A AMD (NASDAQ: AMD) anunciou a adoção sem precedentes 
de seus processadores AMD Ryzen™ PRO - incluindo novos 

notebooks e desktops equipados com processadores Ryzen PRO com 
gráfi cos incorporados Radeon™ Vega, já disponíveis nos três maiores 
ecossistemas de OEMs de PC empresariais. As APUs AMD Ryzen 
PRO para desktops e notebooks comerciais premium oferecem aos 
compradores de PCs comerciais novos níveis de escolha e inovação e 
permitem que a Dell, HP e Lenovo criem uma variedade de sistemas 
de negócios, desde notebooks corporativos até desktops comerciais 
poderosos. Combinados, esses sistemas formam o portfólio mais amplo 
de PCs corporativos baseados em processadores AMD na história da 
empresa (https://www.amd.com/en).

Diferença de preços em transporte por 
aplicativo chega a mais de 35%

@Os aplicativos de mobilidade urbana têm ampliado as opções para 
quem procura um transporte mais rápido, seguro e por um bom 

preço. A disputa por passageiros em transporte particular está acirra-
da e favorece o usuário. No Rio de Janeiro a 99, empresa brasileira de 
mobilidade urbana, está garantindo a seus passageiros corridas 35% 
mais baratas em alguns trajetos na modalidade 99POP. O aplicativo 
também reduziu para 12,99% a taxa cobrada dos motoristas, até o dia 
21/05 (o concorrente cobra 25%). Uma corrida do Shopping Rio Sul ao 
Metrô Botafogo, por exemplo, utilizando outro aplicativo custa R$ 9,53*, 
enquanto usando o 99POP o preço cai para R$ 7,00*, um desconto de 
36,14*%. Percurso maiores, como entre o Shopping Downtown e o Parque 
Olímpico da Barra, também apresentam boas diferenças: a estimativa do 
concorrente é R$ 28,90*, já utilizando o POP o valor é de R$ 23,50 – o 
que representa uma economia de 22,98% no valor regular das tarifas. 
Para os motoristas a vantagem é a redução por duas semanas da taxa 
de serviço cobrada pelo aplicativo. Durante esse período, a 99 fi xou em 
12,99% a taxa cobrada (normalmente ela é 16,99%). A concorrência 
cobra 25% das corridas, praticamente o dobro (http://www.99app.com/).

Vladimir Prestes (*)

Por sua vez, os especialistas em gerenciamento de tempo não se 
cansam de nos lembrar, como as redes sociais podem ser prejudi-
ciais à nossa produtividade, como sem perceber, gastamos horas 

por dia com elas. Além da baixa efi ciência, o uso incorreto das redes 
sociais traz riscos e pode comprometer a reputação, arruinar carreiras 
e causar perdas fi nanceiras.

Não menos problemas as redes sociais podem trazer aos negócios: 
vazamentos de informações, publicações impensadas de funcionários em 
redes sociais, e como consequência – danos à imagem da organização. Os 
limites entre as contas pessoal e profi ssional estão se estreitando cada 
vez mais, o que, infelizmente, é pouco compreendido pelos funcionários.

Outra história levada à justiça foi a demissão de um funcionário 
da Apple por causa de uma declaração negativa sobre a empresa no 
Facebook. A justiça trabalhista britânica reconheceu que a demissão 
era legal, uma vez que as regras corporativas da Apple prescreviam a 
proibição estrita de declarações desse tipo tanto sobre a própria empresa 
quanto sobre seus produtos. Além disso, o tribunal apontou que mesmo 
publicações ocultas nas páginas pessoais de funcionários poderiam ser 
compartilhadas por amigos virtuais e prejudicar a imagem da empresa.

As ameaças das redes sociais
De que forma as redes sociais podem ser perigosas para os usuários 

e empresas?
Publicação de informações confi denciais e fotos em redes sociais. 

Tais incidentes geralmente chegam até a mídia. Os usuários postam 
voluntariamente fotos de seus passaportes e cartões de embarque nas 
redes sociais, contando sobre suas viagens. De acordo com o especialista 
SI, Brian Krebs, o código de barras ou código QR da passagem - é uma 
fonte de informação se houver acesso à Internet.

As empresas também estão na zona de risco devido à imprudência 
de seus funcionários. Assim, com um dos clientes da SearchInform, 
ocorreu a seguinte história:

Dois funcionários foram trabalhar no fi nal de semana. Na segunda-
-feira, um especialista do serviço de segurança descobriu uma foto de 
uma instalação secreta no Facebook. Os funcionários visitaram o local, 
Tiraram fotos nas instalações e as postaram nas redes sociais. As fotos 
foram rapidamente apagadas. Em caso de ampla divulgação, o cliente 
provavelmente suspenderia o contrato e a empresa perderia mais de 
US$ 4 milhões.

Fraudes, técnicas de engenharia social, ataques de phishing. Por en-
quanto, em geral, estamos falando sobre o roubo de dados de pessoas 
físicas, a retirada de fundos de suas contas, e sobre a invasão das contas 
de seus amigos e parentes. Mas, muitas vezes, os dados coletados são 
usados para um ataque subsequente à empresa empregadora. Divulgando 
informações sobre o local de trabalho e seus colegas, os funcionários 
ajudam os fraudadores a reunir um dossiê profi ssional. De acordo com 
especialistas do Anti-Phishing Working Group (APWG), empresas com 
cerca de 10.000 funcionários gastam US$ 3,7 milhões por ano para 
eliminar os efeitos de ataques de phishing.

Prática comum: um funcionário recebe um e-mail de seu supervisor, 
pedindo para que envie imediatamente informações confi denciais através 
de sua rede social ou mensageiro instantâneo. O mesmo se encontra em 
uma viagem de negócios ou de férias. O funcionário envia os dados e 
depois fi ca sob monitoramento do serviço de segurança – uma vez que 
na empresa, existe a proibição direta sobre o envio de informações via 
mensageiros instantâneos.

Para entender a situação, os especialistas SI devem ter à sua disposi-
ção ferramentas especiais - DLP, Sistemas SIEM, etc. Com uma análise 
retrospectiva dos eventos, o sistema DLP irá resolver a situação facil-
mente. O programa mostrará com que fi nalidade o funcionário enviou 
dados. E embora isso não o torne inocente, ao menos mostrará que ele 
não agiu com más intenções.

Erros ao enviar mensagens. Na área de trabalho, muitas vezes temos 
várias janelas abertas, por isso não é surpreendente quando enviamos 
algo por engano para um endereço errado: mensagens, documentos, 
capturas de imagens. Isso é sempre desagradável, mas às vezes acarreta 
em consequências mais sérias. Por exemplo, muitas vezes dessa forma, 
várias pessoas tomam conhecimento sobre os salários de seus colegas 
ou os dados pessoais de clientes acabam sendo divulgados através de 
um envio em massa. 

Para evitar tais acidentes, também existem ferramentas especiais - 
mecanismos de bloqueio. Os documentos sigilosos são marcados com 
inscrições especiais e seu envio para fontes externas é bloqueado. Ao 
enviar um documento desse tipo, o e-mail é colocado em quarentena e 
sem a verifi cação do serviço de segurança, o e-mail não será enviado.

Declarações inadequadas na rede. Aparentemente a maioria das 
pessoas deveria estar acostumada com o fato de que mesmo uma con-
ta pessoal não é tão pessoal a ponto de expressarem absolutamente 
qualquer pensamento publicamente, mas sérios incidentes continuam 
acontecendo.

As pessoas acreditam que sua conta pessoal é um espaço privado onde 
compartilham sua opinião principalmente com os amigos. Diante disso, 
o que as empresas podem fazer é regular as ações de seus funcionários 
na rede, a fi m de evitar danos à sua imagem e proteger os funcionários 
de publicações impensadas. Uma opção é a criação de “Regras de uso 
de mídias sociais” (Social Media Policies), como as utilizadas pelas 
gigantes Hewlett-Packard, Best Buy, Adidas e Los Angeles Times. No 
entanto, o cumprimento de quaisquer regras deve ser verifi cado, por 

Redes sociais: uma área livre 
com regras rígidas

Vivemos na era do "Like" – as redes sociais nos acompanham na resolução de uma variedade de 
problemas: aqui aprendemos, trabalhamos, relaxamos, fazemos compras. 

isso, os especialistas SI devem possuir ferramentas modernas de analise 
dos fl uxos de informações e notifi cação de incidentes.

Vazamento de dados de organizações. Aqui estamos falando sobre 
ações deliberadas de funcionários, a saber - sobre “desvios” de infor-
mação confi dencial. Visto que as redes sociais são também um canal de 
transmissão de dados comum, assim como o e-mail. Vamos relembrar 
o caso com o ex-funcionário do Conselho de Segurança Nacional dos 
EUA, Jofi  Joseph, que administrava uma conta do Twitter com o nome 
de usuário @NatSecWonk, onde criticou duramente as decisões de seus 
chefes e divulgou informações sigilosas. Durante um ano e meio, Jofi  
Joseph conseguiu publicar cerca de 2.000 mensagens, após as quais ele 
foi incriminado pelo serviço de segurança do Departamento de Estado 
dos EUA.

Como se defender?
Para que as redes sociais não venham a ser uma armadilha para pes-

soas e empresas, os gestores e gerentes de RH deveriam tomar certas 
precauções:
 • Regulamentar o uso de redes sociais. Convença seus funcionários 

que um comportamento cauteloso nas redes sociais é regra. A 
permissividade acarreta no risco de perda emprego e à empresa – a 
perda de sua reputação. Outra opção é tornar a conta anônima e 
não especifi car o local de trabalho. Embora para fi guras públicas e 
gestores isso seja extremamente difícil. Neste caso, a introdução 
das “Regras de uso de mídias sociais” será de grande ajuda.

 • Recomendar a criação de uma conta separada, caso as redes sociais 
sejam necessárias para as tarefas de trabalho. Quando a empresa 
possui um sistema de proteção contra vazamentos de informações 
(DLP), ele rastreia automaticamente todas as atividades realizadas 
pelo usuário no PC, salva o histórico de mensagens, sem diferen-
ciar as contas pessoais e de trabalho nas redes sociais. Assim, o 
empregador garante a segurança de seus segredos comerciais. Os 
funcionários, no entanto, precisam ser notifi cados sobre as medidas 
de segurança da informação para que possam manter a privacidade 
de suas conversas pessoais e não as façam usando os equipamentos 
do empregador.

 • Realizar um trabalho explicativo. As pessoas, sem se importar, 
compartilham na rede dados de passaportes, endereços, telefones e 
outras informações pessoais. “Quem precisa disso? Estou seguro” – 
acreditam os usuários ingênuos e muitas vezes se veem enganados 
quando descobrem, por exemplo, um débito no cartão bancário 
realizado por pessoas desconhecidas. Alguém em busca de “likes” 
publica notícias (e muitas vezes não públicas) sobre a empresa 
baseadas em sua própria interpretação. Tais ações imprudentes 
ameaçam empresas e funcionários com sérios problemas.

  O problema também é que as redes sociais não estão muito pre-
ocupadas com os dados que seus usuários têm publicado e não 
realizam trabalhos explicativos. Portanto, é melhor que as empresas 
tomem conta deste assunto e conduzam regularmente atividades 
de treinamento SI entre seus funcionários.

 • Recomendar aos funcionários que protejam suas contas com senhas 
mais complexas. Essa dica já pode ser considerada clássica, assim 
como a recomendação de não usar a mesma senha para todas as 
contas. No entanto, até hoje, esses conselhos são negligenciados 
por um grande número de funcionários.

 • Proteger os dados usando o sistema DLP. Prever todos os tipos de 
riscos e se proteger contra o fator humano é impossível. No entanto, 
podem ser utilizadas soluções técnicas modernas como os sistemas 
DLP, que garantem a preservação de informações confi denciais 
e, portanto, protegem não apenas a empresa, mas também seus 
funcionários de danos à reputação e perdas fi nanceiras. 

  As redes sociais, assim como a internet em geral, não podem ser 
consideradas um espaço seguro, mas aparentemente, verdades 
banais como estas, com o advento de novas ameaças, precisam ser 
reaprendidas.

(*) 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.

Uma verdadeira revolução 
digital vem acontecendo nas 
últimas décadas. E a internet, 
que foi criada em 1969, é a gran-
de responsável por toda essa 
transformação. O Dia Mundial 
da Internet, comemorado em 
17 de maio, é um convite para 
refl etirmos sobre como a rede 
mundial de computadores mudou 
as nossas vidas e vem se tornando 
cada vez mais insubstituível em 
todas as relações humanas. 

Nesse sentido, certamente, 
é no universo corporativo que 
podemos notar com mais cla-
reza os efeitos dessa nova era. 
Atualmente, a internet é a prin-
cipal ferramenta utilizada pelas empresas para impulsionar os seus 
negócios. Mesmo aquelas, cujas marcas já estão consolidadas, vêm 
seguindo os passos dos millennials, e entendem o “estar online” como 
condição sine qua non para se manterem competitivas e vivas em seus 
mercados de atuação.

Os números corroboram esta tendência. Só no Brasil, existem cerca 
de 500 mil e-commerces e, desse total, apenas 15% contam com lojas 
físicas, revelou um estudo divulgado pela Big Data Corp. Além disso, 
o País abriga uma população composta de mais de 200 milhões de 
habitantes, sendo que 95% dessas pessoas mantêm celulares perma-
nentemente conectados, de acordo com dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística, o IBGE.

Mesmo considerando esse novo cenário, algumas companhias ainda 
permanecem resistentes às inovações. Vale ressaltar, que aquelas que 
não se renderem a ter um “negócio conectado” estarão perdendo uma 
grande oportunidade de “vender o seu peixe” com assertividade, dando, 
assim, espaço para que os concorrentes avancem em seus territórios.

Sempre gosto de dizer, que a internet é mais que tecnologia, é estar 
online, ou seja, estar visível para aqueles que precisam dos seus pro-
dutos ou serviços. É gerar novas receitas, aumentar leads, conquistar 
credibilidade, melhorar a interatividade e alcançar o público alvo de 

maneira certeira, utilizando o 
avanço tecnológico como ferra-
menta de expansão.

Independentemente do porte 
da empresa, a internet sempre 
será recomendada. Para o marke-
ting, por exemplo, poder difundir 
peças, vídeos e campanhas de 
forma abrangente e, sobretudo, 
em apenas um clique, faz toda 
a diferença no resultado fi nal da 
ação. E isso, não é visto apenas 
na esfera da comunicação. Todos 
os setores abrem as portas para 
melhores performances quando 
entram nesse novo mundo.

E essa área é tão promissora, 
que muitas empresas já nasceram 

no “modo” digital. Este é o caso do Imovelweb, pioneiro no mercado 
online de imóveis. O Imovelweb vem revolucionando a forma de com-
prar ou alugar um imóvel no Brasil e, com isso, conquistando cada 
vez mais audiência. Além disso, melhorou a conexão das imobiliárias 
e dos corretores de imóveis com o público fi nal, devido a velocidade 
com que os anúncios se espalham pela rede. Sites, como o Imovelweb, 
ainda conseguem mapear o perfi l dos compradores online, as regiões 
e tipos de produtos mais visualizados, entre outras informações 
fundamentais para que os profi ssionais do setor possam trabalhar de 
maneira mais efi ciente.

Entretanto, é válido lembrar que toda a comunicação, seja ela on-
line ou não, requer um bom planejamento estratégico. Para que todo 
esse alcance e visibilidade obtenha retorno positivo, é imprescindível 
conhecer o público que se quer atingir, saber onde conseguir maior 
audiência e qual a forma mais adequada de se comunicar nestas mídias. 
Embora os acertos sejam muitos, qualquer equívoco pode se espalhar 
em milésimos de segundos e acabar com a reputação de uma marca. 

E aí? O que falta para a sua empresa ser digital?

(Fonte: Angélica Quintela é coordenadora de marketing do Imovelweb, um dos 
maiores portais do mercado imobiliário do País).

Ser digital é estar online
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Esta quinta é o terceiro dia da lunação. A Lua em conjunção com Vênus em Gêmeos traz mais leveza e deixa o astral bastante 

comunicativo. As relações estarão favoráveis tornando o dia positivo para estudar, trocar ideias e aumentar o conhecimento. 

Bom momento para fazer acordos através de uma boa conversa, obtendo esclarecimentos. No início da noite a Lua ingressa 

em Câncer e o astral vai fi car mais acolhedor. A Lua em bom aspecto com Urano leva a realizar mudanças que irão trazer 

mais segurança emocional. Novidades podem nos deixar mais tranquilos no fi nal do dia. Momento de tomar novas atitudes 

para melhorar as relações familiares e modernizar o nosso ambiente no fi nal do dia.
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A imaginação aumenta o interesse 
pela relação social. De manhã man-
tenha a rotina e a tarde fi que longe 
de encrencas, não assuma nenhum 
compromisso. Bom momento para 
fazer acordos através de uma boa 
conversa, obtendo esclarecimentos. 
77/577 – Vermelho

Mesmo preferindo a realidade, a 
imaginação e a fantasia estão estimu-
ladas. Depois da metade do dia haverá 
maior facilidade para o entendimento 
trazendo mais disposição para as 
relações afetivas. Continua muito 
romântico nestes dias até o fi nal desta 
semana. 42/142 – Branco.

Nos próximos dias terá início um 
novo ciclo anual com o Sol passando 
para o seu signo. Pense bem antes 
de tomar decisões de última hora. 
Termina no dia do aniversário o 
período mais delicado do ano. No 
fi nal do dia muito brilho e disposição 
para as relações. 60/460 – Amarelo. 

A Lua em conjunção com Vênus em 
Gêmeos traz mais leveza e deixa 
o astral bastante comunicativo. 
Este é o momento de refl etir mais 
sobre sua vida e as difi culdades 
que enfrenta. Não tente impor seus 
pensamentos e ideais, mas procure 
o entendimento com as pessoas que 
ama. 53/353 – Azul.

O que for decidido esta semana vai 
durante muito tempo. As relações 
sexuais e de amizade estão cada vez 
mais estimuladas. Esta noite poderá 
ser bem mais animada e inspirada, 
tome atitudes, mas sempre ouça 
opiniões das pessoas interessadas. 
12/512 – Amarelo.

Seja amistoso nas relações e no 
convívio com todos. O apoio dos 
familiares e amigos será funda-
mental para realizar bem qualquer 
atividade.  O fi nal do dia dá mais 
sossego e a ajuda a manter contatos 
mais importantes que irão ser uteis 
no futuro. 78/787 - Verde.

Pode encontrar melhoria de enten-
dimento com as pessoas, mesmo 
na intimidade. A relação a dois é 
bem melhor, mas é preciso aceitar 
o outro, do jeito que ele é. No início 
da noite a Lua ingressa em Câncer 
e o astral vai fi car mais acolhedor. 
54/254 – Cores Escuras.

A Lua em bom aspecto com Urano 
leva a realizar mudanças que irão 
trazer mais segurança emocional.  
Uma importante decisão sobre 
sociedades se preparada e deverá 
ser tomada até o fi nal do mês. Muito 
estimulo a conquista de amizades 
devido à facilidade de manter diá-
logos. 55/255 – Azul.

Possibilidades de faíscas no ar tra-
zerem confl itos entre as pessoas. 
Eventos amorosos podem ser esti-
mulados positivamente fazendo a 
sexual dar tranquilidade e satisfação. 
Dê mais atenção ao seu bem-estar e 
de quem você ama nesta metade de 
maio. 57/857 – Amarelo.

Este dia será ótimo para resolver 
todas as questões que o preocupam, 
ainda mais no relacionamento amo-
roso. Busque o contato com pessoa 
que a atrai e melhore a sua disposi-
ção. Algum novo empreendimento 
poderá dar resultado mais cedo do 
que poderia imaginar. 82/482 – Lilás.

Momento de tomar novas atitudes 
para melhorar as relações familiares 
e modernizar o nosso ambiente no 
fi nal do dia. No fi nal da tarde e à noite 
tudo fi ca mais agradável dentro de 
um ritmo que vai tornar a noite mais 
interessante para fazer tudo ser 
muito estimulante. 42/342 – Branco.

Bom momento para fazer acordos 
através de uma boa conversa, ob-
tendo esclarecimentos. Há situações 
pendentes que serão resolvidas e 
haverá harmonia no relacionamen-
to sexual. O fi nal do dia será mais 
interessante para fazer tudo ser 
muito estimulante com a Lua nova 
em Gêmeos. 42/942 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 17 de Maio de 2018. Dia de São Pascoal Bailão, São Bru-
no de Würzburg, Santa Basília e Dia do Anjo Harael, cuja virtude é a 
coragem. Dia Mundial das Comunicações e, em São Paulo, Dia 

do Trabalhador Rural Volante. Hoje aniversaria o ator Bill Paxton 
que completa 63 anos, a atriz e escritora Nicole Puzzi que faz 62 anos 
a jornalista e atriz Mônica Martelli nascida em 1968 e o jogador de 
futebol  Christian Bolaños que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau costuma ser respeitoso em relação 
às normas sociais e familiares. Normalmente bem-humorado, pode 
desenvolver dons de cura através de métodos espirituais ou psíquicos. 
Possui mente inquiridora e em geral aprecia os modos refi nados, inde-
pendentemente de sua posição social. Tem uma forte ambição, o desejo 
de ter prestígio e coisas luxuosas o motivam a agir. Este dia indica que 
o nativo tem um talento natural para lidar com as pessoas, bem como a 
capacidade de se divertir. No lado negativo pode se tornar muito ciumento.

Dicionário dos sonhos
BANCO – Estar nele e fazer operações bancárias 
corresponde a sucessos econômicos e melhorar 
fi nanceiramente. Sonhar que é dono do banco, 
desejo egoísta. Um banco de madeira é aviso de 
que promessas serão cumpridas. De ferro, lucros 
em negócios. Sentar-se em um banco, traição 
de pessoa de confi ança. Números de sorte: 05, 
11, 18, 21 e 68.

Simpatias que funcionam
Acabar com as brigas em familia: Coloque 
uma peça de roupa de cada morador de sua casa 
em um balde e cubra com água. Adicione sete 
colheres (café) de açúcar. Para cada colher, 
diga a seguinte frase: “Esse açúcar vai adoçar os 
ânimos na minha casa”. Lave bem as roupas com 
bastante água e deixe secar ao sol. As roupas 
devem ser usadas normalmente. Volte a usar o 
balde normalmente.
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conferido por agên-

cias de
créditos
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(abrev.)
Dados,

em inglês

3/cab — net. 4/dice. 5/james — manic.
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Os jovens do projeto Teatro 
Cidadão, criado e produzido 
pela Commune, apresentam 
o espetáculo "Pauliceia 
Desvairada", sobre o cotidiano 
de São Paulo

A peça  é uma comédia absurda e 
dinâmica, com cenas curtas que 
revelam prazeres e tragédias do 

dia a dia de uma das maiores cidades 
do mundo. E como esse corre-corre de-
senfreado afeta nossas vidas! . Partindo 
do título da obra de Mario de Andrade, 
escrita em 1922, que revolucionou a 
semana de arte moderna e narrava as 
transformações da cidade no começo 
do século passado, o diretor Jorge 
Julião e os jovens querer mostrar as 
transformações atuais da cidade e de 
seus habitantes. E como o uso cada 
vez maior de recursos digitais vem 
distanciado mais ao invés de aproximar 
os cidadãos. O espetáculo aborda temas 
e questões típicas de uma metrópole, 
como a alienação cultural, a virtualida-
de, o culto exagerado da beleza, a falta 

Cotidiano 
Sampa

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn.
A Jornada da Vida. 

Colaborações Harmoniosas.

A vida é apenas uma jornada para encontrar o seu caminho através 
do labirinto dos pensamentos e sentimentos humanos. Cada um de 
vocês está neste caminho que é o mesmo e, no entanto, muito diferente 
e único. Comece a ver que cada um de vocês está aqui experienciando 
o bom combate que o trouxe até este ponto e nenhum de vocês o fez 
sem algum tipo de adversidade ou luta. Comece a ver a beleza da 
experiência profunda e superfi cial. Isto leva à mudança compassiva 
que muitos de vocês estão buscando.

Comecem a trabalhar juntos e a se apoiarem. Esta evolução é im-
portante para esta próxima fase, já que vocês são mestres trabalhando 
juntos para o bem de todos, em vez de para o bem de um ou de alguns. 
O equilíbrio em suas experiências e a compreensão da causa e efeito 
de seus próprios pensamentos e sentimentos são fundamentais para 
ajudar na revelação deste processo. Embora cada um esteja experien-
ciando uma consciência individual, vocês estão sempre conectados 
energeticamente uns com os outros.

Pensamento para hoje: Aprenda a amar e a respeitar todos os seres 
e veja o traço comum que vocês compartilham, bem como a presença 
do Espírito que vive dentro de todos vocês.E assim é. Você é muito 
amado e apoiado, sempre.os Anjos e Guias

Regina Drumond

Musical “Buda”

Com dramaturgia e direção de Marcelo Romagnoli e 
direção musical de Tata Fernandes, o espetáculo Buda 
mistura elementos de várias tradições para narrar a estória 
do jovem príncipe Sidarta Gautama, que abandonou os 
luxos do palácio para conhecer o mundo real e alcançou 
a iluminação após uma profunda jornada de autoconhe-
cimento. Com onze artistas em cena e música ao vivo 
tocada em cerca de 30 instrumentos de várias origens. 
Com Banda Mirim, Alexandre Faria, Cláudia Missura, Edu 
Mantovani, Lelena Anhaia, Luciana Araújo, Nina Blauth, 
Nô Stopa, Olívio Filho, Simone Julian, Tata Fernandes e 
Thiago Amaral.

 
Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, , tel.3226-7300. 

Sábados (26/5 e 2/6) e domingos (27/5 e 3/6) às 15h. Ingressos: R$ 50 e R$ 40.

Georgia Branco

Lu
ca

s 
G

om
es

de amabilidade e de atenção para com o 
outro, a violência, o estresse, o corre corre, 
a disputa pelo emprego ou por uma vaga 
para estacionar o carro, permeado com 
humor e ironia. Mas também refl ete uma 
visão poética e terna de São Paulo, como 

um lugar repleto de oportunidades, com 
uma vida cultural fantástica, no qual o 
amor pode surgir a qualquer momento 
em qualquer lugar. 

 
Serviço: Teatro Commune, tel. 3476-0792. Sábado (19) 

e domingo (20) às 17h. Entrada franca.

Jovens do Teatro Cidadão apresentam Paulicéia Desvairada

com cenas do cotidiano de São Paulo. 

Instrumentos 
Tomar o particular para refl etir sobre o todo. Voltar-se para uma gotícula de água sobre a 

pele e chamar atenção para o tempo que nos cerca. Tomá-la como uma ferramenta de auscul-
tação, que revela e amplia a força vital pulsante para, no fi m, explicitar o desejo por um ritmo 
orgânico, avesso à agitação do mundo contemporâneo e da vida nas grandes metrópoles. É 
este o norte de Ligne [Linha], obra que sintetiza e abre Instrumentos, exposição do franco-
tunisiano Ismaïl Bahri  que estreia no próximo dia 23. Os vídeos da exposição voltam-se para 
movimentos e elementos singelos: a veia pulsa, a linha separa, a mão amassa, o vento sopra, 
o fogo queima. Água, papel e tinta transformam-se de objetos a sujeitos protagonistas. Os 
trabalhos ganham força pelo enredo que se estabelece entre eles, diálogos acerca de temas 
como memória, território, pertencimento e envolvimento, sempre mediante a exploração de 
uma cartografi a afetiva pessoal. A sobriedade da exposição surpreende o interlocutor e pode 
causar certo estranhamento. Muitas vezes tênues e efêmeros, os fenômenos observados sob 
as lentes de Ismaïl nos obrigam a ajustar nossa percepção e o alcance do olhar. A ausência 
de som em muitos dos trabalhos reforça a densidade do conjunto: levam o visitante a uma 
jornada interior, pelo reconhecimento de si e de todos em uma ação aparentemente banal.

Instrumentos, individual de Ismaïl Bahri no Espaço Cultural Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos 
Elíseos. De terça a sábado das 10h às 19h, domingos e feriados das 10h às 17h. Entrada franca.  Até 22/7.Ismaïl Bahri.

Infantil
Algumasestórias são eternizadas pela 

magia e beleza. E o clássico, Cinderela 
é um das mais famosas estórias para 
crianças que encanta também o adulto. 
E a ER Arte produções trás aos palcos 

um espetáculo com efeitos e magia que 
encantam do inicio ao fim, “Cinderella  
- A Princesa das Princesas”. 

 
Serviço: Teatro Fernando Torres, R. Padre Estevão 

Pernet , 588, Tatuapé,.tel. 2227-1025. Sábados e domin-
gos às 16hs (Exceto dias 16,17/6). Ingressos: R$ 50 e 
R$ 25 (meia).
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Cena do musical infantil Buda.



www.netjen.com.br
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

Tributação do 
agronegócio: um campo a 
ser explorado pelo setor

A contribuição 

do agronegócio 

para a economia e 

sociedade brasileira 

é algo conhecido, e 

incontroverso e que 

não exige mais grandes 

refl exões

Por outro lado, um campo 
que merece mais atenção 
dos colaboradores e su-

jeitos que participam de forma 
direta e indireta da cadeia do 
agronegócio diz respeito à tri-
butação. Portanto, a tributação 
no agronegócio é um tema a ser 
explorado e cultivado pelo setor.

E digo o porquê.
A primeira razão para essa 

afi rmação decorre das inúmeras 
peculiaridades que envolvem o 
segmento do agro em matéria de 
tributação, existindo regras que 
permitem a redução de carga 
fi scal com isenção, alíquota zero, 
suspensão, incentivos, créditos 
ou mesmo postergação de vários 
tributos, como PIS/COFINS, 
ICMS, IPI, entre outros. Pode 
parecer óbvio, mas é comum 
identifi carmos produtores rurais 
(pessoas físicas e jurídicas), 
agroindústrias ou outros atores 
da cadeia que desconhecem tais 
benefícios e oportunidades.

Mais uma razão para se trazer 
essa refl exão decorre da pró-
pria realidade do segmento, de 
maneira que, muitas vezes, até 
mesmo a legislação fi scal apli-
cável a todos os contribuintes, 
exige conhecimentos práticos de 
como as atividades voltadas para 
o agronegócio se desenvolvem. 
Sem tal conhecimento, há risco 
de se cometer equívocos, seja 
com o recolhimento de tributos 
a maior ou mesmo criando riscos 
fi scais desnecessários.

A atenção para a tributação 
nesse setor, por outro lado, não 
para por aí.

Nos últimos tempos, temos 
sofrido injustas derrotas em 
matéria tributária, que ainda 
podem ser revertidas, mas que 
necessitam de maior atenção e 
engajamento do setor. Para os 
produtores rurais, por exemplo, 
o STF julgou constitucional o 
Funrural, após anos a fi o enten-
dendo em sentido contrário, o 
que gerou uma enorme contro-
vérsia e insegurança jurídica. 

Temos, inclusive, trabalhado 
para reverter tal posicionamen-
to, impedindo a cobrança em 
face de produtores e também 
dos adquirentes, de tal maneira 
que, apesar do parcelamento 
PRR ser muito interessante, 
deve ser avaliado com muita 
cautela, pois, em geral, não é a 
melhor alternativa.

Outros temas também es-
tão causando discussões e 
problemas, como depreciação 
acelerada a título de IRPJ para 
agroindústrias, créditos de PIS e 
COFINS para pessoas jurídicas, 
a forma de cobrança e aumento 
do ITR para propriedade ru-
rais, entre outras temáticas. A 

tributação no agronegócio, por 
sua vez, não se resume a tais 
lembranças e problemáticas, 
pois, na conjuntura atual da eco-
nomia e concorrência, inclusive 
internacional, outro tema que 
merece atenção diz respeito ao 
planejamento tributário.

É possível fazer planejamento 
tributário no setor do agronegó-
cio? Sim, com certeza! Entende-
mos que, atualmente, trata-se de 
medida obrigatória aqueles que 
pretendem sobreviver e crescer 
na área, pois, dependendo da 
estrutura que se utilizar poderá 
ter mais ou menos benefícios 
do ponto de vista fi scal, com 
recolhimento maior ou menor 
de tributos.

A economia com tributos, 
de forma lícita e bem estrutu-
rada, é uma medida legítima e 
essencial para a sobrevivência 
do produtor, agroindustrial e 
também colaboradores voltados 
para o segmento (indústrias de 
máquinas, revendas, assistên-
cias técnicas, transportadores, 
entre outros).

Ainda dentro de questões 
voltadas à tributação e planeja-
mento, porém, com uma visão 
um pouco mais ampla, é preciso 
lembrar da necessidade de ges-
tão do patrimônio, sobretudo, 
nas relações familiares, de modo 
que a sucessão para continuida-
de da atividade e das conquistas 
familiares envolvam a análise da 
tributação (impostos como ITBI, 
ITCMD, IR e ganho de capital) 
e governança. Do contrário, há 
forte possibilidade de problemas 
jurídicos no futuro.

O fi nanciamento no agrone-
gócio, por sua vez, também não 
se resume àquele tradicional 
vinculado aos empréstimos 
bancários, pois, hoje em dia, 
existem instrumentos jurídicos 
com benefícios fi scais que po-
dem permitir a busca de capital 
para investimentos no setor, por 
exemplo, por meio de letras de 
crédito do agronegócio (LCA), 
certificado de recebíveis no 
agronegócio (CRA), além de 
parcerias mediante reorganiza-
ções societárias, parcerias, “joint 
ventures”.

Por fi m, não se pode descartar 
a possibilidade de uma ampla 
reforma tributária, porém, há um 
forte desafi o em inserir a cadeia 
do agronegócio dentro destas 
novas formas tributação, pois, 
diante da relevância do setor, o 
tributo não pode ser um entrave 
à produção, desenvolvimento, 
competição com os concorren-
tes internacionais, além do fato 
de se tratar de produção de 
item essencial e fundamental na 
sociedade que são os alimentos, 
de tal sorte que qualquer bene-
fício ou incentivo não deve ser 
encarado como privilégio.

Não resta dúvida de que temos 
hectares a perder de vista a 
serem explorados neste campo 
que chamamos de tributação no 
agronegócio. 

(*) - É advogado especialista em 
Direito Tributário, sócio de Brasil 

Salomão e Matthes Advocacia.

Fábio Pallaretti Calcini (*)

São Paulo, quinta-feira, 17 de maio de 2018 Página 9

O Royal Mail, serviço postal 
do Reino Unido, lançou nesta 
segunda-feira (14) uma coleção 
composta por quatro selos para 
celebrar o casamento entre o 
príncipe Harry e a atriz nor-
te-americana Meghan Markle. 
De acordo com o serviço de 
correios, os retratos do casal 
foram tirados em dezembro 
do ano passado, na mansão 
Frogmoure House, perto do 
Castelo de Windsor, por Alexi 
Lubomirski, que também será o 
fotógrafo ofi cial do casamento 
real.

O valor total dos quatro selos, 
segundo o Royal Mail, será de 
pouco mais de 4,44 libras (mais 
de R$ 20). Além das fotografi as 
do casal, os selos possuem a 
data do casamento “19/05/18” e 
o perfi l da rainha no canto supe-
rior direito, como é tradição em 
todos os selos britânicos. Com 
mais de 2,5 mil convidados, o 
casamento real entre Harry e 
Meghan será realizado no dia 
19 de maio, a partir do meio 
dia (horário local) no Castelo 
de Windsor, no Reino Unido 
(ANSA).

GB cria selos dedicados ao 
casamento de Harry e Meghan

Vivien de Mello Suruagy (*)
 

O maior deles é a superlotação, seguido da espera angus-
tiante nos pontos ou a longa duração das viagens – em 
2016, um levantamento do Ibope mostrou que, na média, 

os usuários do transporte público paulistano gastaram 3h11 por 
dia para percorrer seus trajetos.

Quase dez milhões de pessoas são transportadas nos mais de 
13.500 ônibus da cidade de São Paulo. Ao fi m de um ano, o nú-
mero de passagens chega a 2,86 bilhões, entre pagas e gratuitas. 

Em número de linhas, a rede deverá passar das atuais 1.339 
para 1.193 rotas com o novo edital. As empresas vencedoras da 
licitação poderão operar pelo prazo de vinte anos. A promessa 
de que a vida dos passageiros vai melhorar é isso – promessa, e 
está aquém das necessidades da metrópole.

São Paulo poderia entrar realmente na era moderna desse 
transporte se incorporasse nova tecnologia à disposição baseada 
em infraestrutura de telecomunicações ,já testada e aprovada em 
várias cidades pelo mundo, como Barcelona, Londres, Lisboa, 
Amsterdam, Copenhagen, Oslo, Estocolmo, Seul, Singapura, 
Hong Kong ou Bogotá. Se a intenção é mesmo a de oferecer me-
lhor qualidade de vida aos paulistanos, que se faça uma reforma 
completa, com uso intensivo dessas inovações.

Ônibus inteligentes, dotados de tecnologia de última geração, 
podem rodar pela cidade transmitindo informações a uma Cen-
tral de Operações: se já estão com a lotação máxima (evitando 
o desconforto da superlotação), se os pontos estão cheios, se há 
obstáculos em faixas e corredores.

Essa Central, por meio de painéis eletrônicos instalados nos 
pontos, pode informar aos passageiros o tempo de espera até o 
próximo ônibus, enviando ao motorista um aviso para não parar 
após atingir a lotação e, principalmente, redistribuindo a frota de 
forma dinâmica: ônibus de linhas menos congestionadas fariam 
as rotas mais adensadas.

Com essa fl uidez em tempo real e sob demanda, os ônibus teriam 
a velocidade média aumentada, com mais conforto aos usuários, 
maior confi abilidade e melhora na imagem da empresa. O uso 
intensivo das telecomunicações permite a melhoria sensível da 
qualidade do sistema.

Mas vão muito além os benefícios para os passageiros e os 
operadores do sistema. 

Por exemplo, na qualidade do serviço:

 • maior regularidade e redução dos tempos de espera;
 • acesso às informações por parte do usuário através de web, 

smartphones, painéis em veículos e paradas;
 • serviço Wifi  de qualidade e de graça para os usuários;
 • maior segurança para as linhas noturnas e ou em regiões de 

confl itos.
Dessa forma haverá melhora da imagem e do serviço da em-

presa, além de incremento da demanda.
Sobre a gestão da rede:

 • controle da operação em tempo real. Pontualidade e confi a-
bilidade;

 • melhoria da gestão da operação: acompanhamento de desvios 
dos horários reais e regularidade do serviço; cumprimento 
de níveis de serviço requerido (redução de multas ao con-
cessionário);

Ônibus inteligentes para São Paulo
Novo edital de concessão lançado pela Prefeitura pretende modernizar o serviço de ônibus na cidade 
de São Paulo ao reduzir o número de veículos e de linhas, obrigar a instalação de wifi , conexão USB, 
ar-condicionado e outras exigências. Mas, apesar de todas as novidades, as alterações não deverão 
alterar muito a rotina de sofrimento atual dos passageiros

 • aproveitamento intenso de recursos: melhora de produtivi-
dade e redução do custo por quilômetro percorrido;

 • economia em virtude de melhor planifi cação do serviço, o 
que possibilitará a otimização de horas de veículo e condutor 
;

 • Melhor gestão das incidências, tempo de resposta para a 
restauração da normalidade;

 • informação do serviço: geração de dados de alta confi abi-
lidade e desagregação à Dados precisos para a atenção de 
reclamações;

 • coordenação dos meios auxiliares da operação: carro-ofi cina, 
veículos auxiliares, pessoal de inspeção.

Sobre custos globais:

 • redução de sanções por parte do órgão regulador-supervisor 
por uma maior confi abilidade da operação (+/-70%);

 • diminuição de fraudes na parte da bilhetagem (+/-80%);
 • a vídeovigilância aumenta o número de passageiros, que se 

sentem mais seguros (+/-20%);
 • economia de combustível: pelo controle de rotas, otimização 

dos percursos, efi ciência (+/-30%);
 • menor custo ambiental (diminuição de poluentes do sistema) 

(+/-25%).
Como o sistema é homologado, completamente integrado e com 

protocolos abertos, haverá garantia de sucesso (sistema prova-
do e com garantias técnicas de funcionamento). Isso permitirá 
integrações com futuros sistemas da Prefeitura, o cumprimento 
integral do defi nido no edital e no futuro contrato de concessão. 
Além disso, a integração permite gerar informações completas 
de todos os elementos do sistema.

Enfi m, é o transporte do futuro, mas já em pleno uso em cidades 
do Primeiro Mundo e também entre os emergentes. A cidade não 
pode perder o bonde da história, a melhor oportunidade para 
fazer o sistema avançar e oferecer bem-estar a uma população 
que perde tanto tempo de sua vida sofrendo na espera e durante 
sua viagem de ônibus.

Os paulistanos merecem.
 

(*) - Engenheira, é presidente da Feninfra (Federação das Empresas
Prestadoras de Serviços em Telecomunicações) e do Sinstal

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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
12º Subdistrito - Cambuci

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: HERBERT OLIVEIRA SANTOS, solteiro, operador de telemarketing, natural 
de Canavieiras - BA, nascido em 20/09/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Carlos Cesar Oliveira Santos e de Maria D'Ajuda Souza Oliveira. A pretendente: 
ALDA DE PINHO NASCIMENTO, solteira, operadora de telemarketing, natural de Valente 
- BA, nascida em 24/11/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Teofi lo 
de Jesus Nascimento e de Zorilda de Pinho Nascimento.

O pretendente: GABRIEL STEINER GENTIL MOURA, solteiro, barbeiro, natural de São 
Caetano do Sul - SP, nascido em 18/05/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Roberto Moura Peres e de Maria do Carmo Steiner Gentil Moura. A pretendente: 
STEFANIA MARINA MONTEIRO, solteira, auditora, natural de Ribeirão Preto - SP, nas-
cida em 29/11/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Tadeu 
Monteiro e de Eliana dos Santos Monteiro.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS BAPTISTA, solteiro, físico médico, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 03/12/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Sergio Fontes Baptista e de Maria Valeria Menzato dos Santos Baptista. A pretendente: 
FERNANDA SALHEB BELLETTI, solteira, física médica, natural em Campinas - SP, 
nascida em 21/05/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Orélio de 
Jesus Belletti e de Aldenery Conceição Salheb Belletti.

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

Empresas & Negócios

O pretendente: CLAUDIO FERREIRA MARIO, profi ssão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 09/04/1963, 
residente e domiciliado no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Nicola 
Mario e de Joana Ferreira Mario. A pretendente: MARILZA BARBOSA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Valparaíso, SP, data-nascimento: 16/07/1959, 
residente e domiciliada no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo 
Barbosa e de Dejanira Carneiro Barbosa.

O pretendente: EBENEZER ESCUDEIRO DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1984, residente 
e domiciliado na Vila Cleonice, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo de Oliveira e de Walquiria 
da Graça Escudeiro de Oliveira. A pretendente: ALINE MORGANA ARAUJO SILVESTRE, 
profi ssão: auxiliar de confeitaria, estado civil: divorciada, naturalidade: em União dos 
Palmares, AL, data-nascimento: 13/04/1994, residente e domiciliada na Vila Santa Virginia, 
São Paulo, SP, fi lha de José Alziano Silvestre e de Maria Lucia Araujo dos Santos.

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:

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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOSE LINDBERGH TIBURTINO SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
carpinteiro, nascido em Olho D´ Agua, PB, no dia (17/04/1993), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Tiburtino Leite e de Maria de Lourdes Silva. A preten-
dente: LUANA ALVES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (01/03/1997), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adail-
ton da Silva Santos e de Lucelma Alves Carvalho.

O pretendente: JOSÉ AN, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 17/10/1979, esta-
do civil divorciado, profi ssão policial civil, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Yong Hun An e de In Sok An Won. A pretendente: FABIANA CECILIA 
MOTTA, nascida em São Paulo - SP, no dia 23/12/1977, estado civil divorciada, profi ssão 
gerente, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Irineu Motta 
e de Clarisse Belli Mota.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O embaixador da União Europeia no 
Brasil, João Gomes Cravinho, afi rmou, 
durante evento em São Paulo, que 
“quatro ou cinco temas” ainda travam 
a assinatura do acordo comercial com 
o Mercosul, negociado desde 1999. No 
entanto, o diplomata disse estar “muito 
otimista” e que as tratativas podem ser 
concluídas “dentro de um mês ou dois”. 
As declarações foram dadas durante um 
evento pelo Dia da Europa, celebrado na 
Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo.

O objetivo declarado de ambas as 
partes é fechar as negociações no pri-

meiro semestre, antes do início ofi cial 
do processo eleitoral no Brasil e para 
aproveitar a janela de oportunidade que 
deve se encerrar com o pleito para o 
Parlamento Europeu, em maio de 2019. 
“Em todos os lugares o período fi nal da 
legislatura é difícil para se tomar deci-
sões grandes, mas estamos próximos. A 
janela de oportunidades está aí agora e 
não fi cará aberta por muito mais tempo. 
Vejo que há um estímulo muito grande 
para encerrar a negociação em breve”, 
afi rmou Cravinho.

Segundo o diplomata da UE, falta 

fi nalizar “quatro ou cinco temas”, mas 
ele não quis dizer quais. “Estamos em 
uma fase muito sensível. Em 2004, 
quando as negociações estavam muito 
próximas [de uma conclusão], foi um 
desastre quando começaram a negociar 
através da imprensa”, reforçou. O em-
baixador acredita que, se o acordo não 
for concluído dentro de um mês ou dois, 
aí sim haverá motivos para fi car “verda-
deiramente preocupado”. A UE fechou 
recentemente tratados comerciais com 
Japão e Canadá e remodelou seu acordo 
com o México (ANSA).

Acordo UE-Mercosul tem ‘4 ou 5’ temas abertos, diz embaixador
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 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - 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: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: faturista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Pastos Bons, MA, data-nascimento: 11/08/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carvalho da Silva e de Josilene Oliveira 
Ferreira da Silva. A pretendente: LÉIA DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: servidora pú-
blica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isac Ferreira da Silva e de 
Geneci de Oliveira Silva.

O pretendente: LUIZ CARLOS JOSÉ DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 27/10/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito,São Paulo, SP, fi lho de José Salustiano da Silva e de Eunice 
Elisia da Silva. A pretendente: JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS, profi ssão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: São José dos Campos, SP, data-nascimento: 
16/01/1989, residente e domiciliada neste Distrito,São Paulo, SP, fi lha de Joel Silva dos 
Santos e de Maria Emilia Gonçalves.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Panelas, PE, data-nascimento: 04/06/1963, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio da Silva e de Julia Maria da 
Conceição Silva. A pretendente: MARLENE MARCELINA DE SOUSA, profi ssão: au-
xiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/11/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Matias 
de Sousa e de Ereni Marcelina de Sousa.

O pretendente: EGELZO DA SILVA MENDONÇA, profi ssão: preparador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Porto Calvo, AL, data-nascimento: 13/05/1984, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gercino da Silva Mendonça e 
de Aurea Otilia da Silva. A pretendente: ANA CLÁUDIA DOS SANTOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1988, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidnei Aparecido dos Santos 
e de Claudete Lidia de Lima.

O pretendente: AILSON MALAQUIAS PEREIRA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Miguel Calmon, BA, data-nascimento: 12/10/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Eronildes de Oliveira Pereira e 
de Valdete Rosa Malaquias Pereira. A pretendente: EVANE FELIX DA SILVA, profi s-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 11/09/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Eduardo da Silva e 
de Neuza Felix da Silva.

O pretendente: ANTONIO JAILTON SOARES DE SOUSA, profi ssão: repositor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Castelo do Piauí, PI, data-nascimento: 05/01/1999, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erinilson de Sousa Lima e 
de Enedina Soares da Silva. A pretendente: BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/04/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José dos 
Santos e de Suzani Ferreira da Silva.

O pretendente: RENAN FAUSTINO ROSA, profi ssão: bombeiro civil, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1999, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renê Faustino Rosa e de Sueli Batista Regis 
Rosa. A pretendente: VANESSA DOS REIS VIRGINIO, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson dos Anjos Virginio e de Adelita 
dos Reis Paiva.

O pretendente: TIAGO DA SILVA SANTOS, profi ssão: guia de turismo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Silva Santos e de Fatima da Silva 
Santos. A pretendente: CRISTIANA CAMPOS DA SILVA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Orobó, PE, data-nascimento: 27/03/1988, residente e do-
miciliada no Rio de Janeiro, RJ, fi lha de Severino Campos da Silva e de Severina Lins 
Lemos da Silva.

O pretendente: WILKER OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO, profi ssão: auxiliar técnico, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 20/09/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo César Sebastião de Assunção 
e de Josélia Pereira de Oliveira Assunção. A pretendente: LUCIANA DE OLIVEIRA 
SALES, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 29/12/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Luciano Clebio Sales e de Gisele Oliveira da Silva.

O pretendente: HIGOR HENRIQUE ALVES SOUZA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1995, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Clodoaldo dos Santos Souza e de Angela Maria 
Alves de Souza. A pretendente: IZABEL MARQUES LOBATO, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Marques Lobato e de 
Maria Neuzita Borges Marques.

O pretendente: ANTONIO FAUSTINO PEREIRA, profi ssão: aposentado, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Brejo Santo, CE, data-nascimento: 17/11/1955, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roldão Faustino Pereira e de Ozana 
Ana da Conceição. A pretendente: EDILEUSA MARTINS VIANA, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 
10/12/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Martin Ferrei-
ra Viana e de Maria Martins Viana.

O pretendente: GUILHERME NOGUEIRA DIAS, profi ssão: pintor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Governador Valadares, MG, data-nascimento: 26/04/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Walter Dias e de Giselda Nogueira 
Dias. A pretendente: WILLIENE SANTOS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1986, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silas Luiz de Oliveira e de Celina Pereira 
dos Santos de Oliveira.

O pretendente: ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA, profi ssão: carpinteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Caetano, PE, data-nascimento: 30/11/1948, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Rodrigues de Almeida 
e de Maria Nazaré de Jesus. A pretendente: KATIA REGINA DA CRUZ, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1965, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hercilia da Cruz.

O pretendente: FABRICIO MACHADO DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de produção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
22/09/1980, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Al-
ves de Oliveira e de Ana Luiza Machado de Oliveira. A pretendente: DOMÊNICA APA-
RECIDA PEDRO DA LUZ, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edison Aparecido da Luz e de Fatima Aparecida Pedro.

O pretendente: ROBERT LEVY FERNANDES VALÉRIO, profi ssão: cabeleireiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/09/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Levy da Silva Valério e de Katia 
Fernandes da Silva. A pretendente: MARCIA DE CASTRO COSTA, profi ssão: auxi-
liar de logística, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/12/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Bispo da 
Costa e de Maria Aparecida de Castro Costa.

O pretendente: GILSON DO NASCIMENTO EZEQUIEL, profi ssão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Ezequiel e de Maria 
de Fatima do Nascimento. A pretendente: LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Sabino de Oliveira 
Filho e de Marilene Pereira de Oliveira.

O pretendente: JOÃO BATISTA VIEIRA BARROS JÚNIOR, profi ssão: churrasqueiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Pão de Açúcar, AL, data-nascimento: 25/06/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Vieira Barros 
e de Gilda Maria da Silva. A pretendente: JANAÍNA APARECIDA CARRARA, pro-
fi ssão: garçonete, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/09/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos 
Carrara e de Rosália Pereira da Cruz Carrara.

O pretendente: JURACI RODRIGUES LIMA, profi ssão: inspetor de segurança, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Piaçabuçu, AL, data-nascimento: 11/12/1961, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Rodrigues Lima e de Neuza Alves 
de Souza. A pretendente: PRISCILA DA SILVA COSTA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1982, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zenir da Silva Costa.

O pretendente: JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria da Conceição de Brito. A pretendente: 
CÁSSIA BATISTA DE SANTANA, profi ssão: caixa, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adão Francisco de Santana e de Edlene Cristina Batista de Santana.

O pretendente: NILSON FERNANDES RAMOS, profi ssão: serviços gerais, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Martinópolis, SP, data-nascimento: 22/03/1973, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ovidio José Ramos e de Josefi na Fernandes 
Ramos. A pretendente: MARIA APARECIDA DA PAIXÃO, profi ssão: servidora pública, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1976, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Tuzi da Paixão.

O pretendente: MARCELO DE OLIVEIRA RAINHA, profi ssão: fi scal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1977, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Florenço Antonio de Oliveira Rainha e de 
Alaide Sgarbi de Oliveira Rainha. A pretendente: VERA NISE DOS SANTOS, profi s-
são: cozinheira, estado civil: divorciada, naturalidade: Marialva, PR, data-nascimento: 
10/02/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo 
Ferreira dos Santos e de Brasilina Coração de Jesus.

O pretendente: LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 26/10/1982, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ismael Antonio da Silva e de Maria das Mon-
tanhas Bezerra da Silva. A pretendente: SIMONE FERREIRA CURRALO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dorival Curralo e de Maria 
Júlia Ferreira.

O pretendente: ADRIANO DE JESUS DIAS, profi ssão: marmorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 16/10/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lima Dias e de Alzenete Maria de Jesus. A 
pretendente: ARIANE FERNANDES DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Pedro da Silva e de Valdizia Adelino Fernandes.

O pretendente: DENILSON NEGREIROS DE OLIVEIRA, profi ssão: operador de cai-
xa, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1998, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Manoel José de Oliveira e de Rita 
Negreiros. A pretendente: ANDRESSA RODRIGUES FAVETT, profi ssão: operado-
ra de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/11/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Plinio José 
Favett e de Aparecida Rodrigues Favett.

O pretendente: ADILSON VIEIRA DE SANTANA, profi ssão: vigia noturno, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de André José de Santana e de Maria 
José Vieira de Santana. A pretendente: LEILA DE ARAÚJO SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Sanharó, PE, data-nascimento: 02/08/1990, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourinaldo Batista da Silva e de 
Maria Bernadete de Araújo Santos.

O pretendente: ALESSANDRO CIRQUEIRA LISBOA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria de Freitas Cirqueira Lisboa. A 
pretendente: LIDIANE SILVA LEAL, profi ssão: babá, estado civil: solteira, naturalida-
de: Solanea, PB, data-nascimento: 31/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Odilon Bernardo Leal e de Maria de Fatima da Silva.

O pretendente: DECIO LOPES DE CAMARGO, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1942, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Attila Lopes de Camargo e de Josephina 
de Camargo. A pretendente: MARCIA PEREIRA DE SOUZA LOPES DE CAMAR-
GO, profi ssão: aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 24/07/1963, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Gomes de Souza e de Santina Pereira de Souza.

O pretendente: ROBSON SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/07/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alvaci Francisco Santos e de Lindalva dos Santos. A pre-
tendente: VANESSA DA SILVA HERNANDES, profi ssão: costureira, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1979, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter Hernandes e de Judite da Silva Hernandes.

O pretendente: LUAN WESLEY DA SILVA CORREA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laercio de Paiva Correa e de Lindalva 
Maria da Silva. A pretendente: CAROLINA FEITOSA DE PAULO, profi ssão: fi scal 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Taboão da Serra, SP, data-nascimento: 
28/06/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto 
de Paulo e de Marisa Luisa Feitosa.

O pretendente: JACSON SILVESTRE TORRES, profi ssão: técnico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 11/10/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elzo Manoel Torres e de Marinalva Maria Silvestre Torres. 
A pretendente: HALYNE SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 05/05/1979, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Bento Matos de Oliveira e de Neide Carmo Silva.

O pretendente: RENATO VITORINO DE LIMA, profi ssão: bancário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1988, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Eduardo Vitorino de Lima e de Ana Maria Pacifi ca Viana de 
Lima. A pretendente: GISLAINE CAROLINE GUEDES, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Giselda de Fatima Guedes.

O pretendente: MARCIO CIRQUEIRA LISBOA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton da Conceição Pereira Lisboa e de Maria de Freitas 
Cirqueira Lisboa. A pretendente: ELISANGELA DE SOUZA, profi ssão: operadora de cai-
xa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1979, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Abel Almeida de Souza e de Neuza de Souza.

O pretendente: DORIVAL VALENTIM BASTOS, profi ssão: auxiliar de departamento 
fi sca, estado civil: divorciado, naturalidade: Ourinhos, SP, data-nascimento: 23/02/1957, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Valentim Bastos e 
de Astyra Conceição Bastos. A pretendente: CONCEIÇÃO APARECIDA MORETE, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 10/01/1961, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Santo Jacinto Morete e de Ana Maria Amaia Morete.

O pretendente: RENATO MORAES SILVA, profi ssão: segurança, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Gomes da Silva e de Josefa de Moraes 
Silva. A pretendente: THAMIRIS DA SILVA GRECCO, profi ssão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anderson Grecco e de 
Ana Lucia da Silva.

O pretendente: DAVID CHRISTOFHER ROSA MACHADO, profi ssão: pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Votorantim, SP, data-nascimento: 24/05/1995, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilton Machado e de Elaine Cristina Rosa. 
A pretendente: CAMILA DA SILVA DÓREA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1999, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Márcio Cardoso Dórea e de Jandira Maria da Silva Moreira.

O pretendente: ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Paulista, PE, data-nascimento: 06/07/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Castro da Silva e de Maria José da Silva. 
A pretendente: MARIA CÍCERA LACERDA DOS SANTOS, profi ssão: operadora de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Bento do Una, PE, data-nasci-
mento: 09/11/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cleto 
dos Santos e de Terezinha Emília Lacerda dos Santos.

O pretendente: JOSÉ RAMOS DA SILVA, profi ssão: ajudante de cozinha, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ipueiras, CE, data-nascimento: 24/12/1995, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gonçalo Ramos da Silva e de Maria dos San-
tos Ramos. A pretendente: MARIA VALDILENE FERREIRA, profi ssão: assistente de 
contabio, estado civil: solteira, naturalidade: Ipueiras, CE, data-nascimento: 26/07/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ferreira Sobri-
nho e de Maria de Jesus Pereira Sobrinho.

O pretendente: ZENILDO DE SOUZA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 10/10/1968, residente e domiciliado neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de João Aleixo da Silva e de Teresinha Francisca de Souza Silva. A 
pretendente: IRACÍ RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jacaraci, BA, data-nascimento: 23/02/1967, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Correia de Souza e de Anísia Rodrigues de Jesus.

O pretendente: ALIPIO MONTEIRO JUNIOR, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alipio Monteiro e de Maria da Conceição Soares 
Oliveira Monteiro. A pretendente: VITÓRIA TEIXEIRA DE SOUZA, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elizeu Teixeira de Souza 
e de Clementina Aparecida de Paula.

O pretendente: MARCELO ADRIANO MENEZES DOS SANTOS, profi ssão: auxi-
liar de limpeza, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/03/1969, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manuel Adria-
no dos Santos e de Ester Menezes dos Santos. A pretendente: LEOCÁDIA NETA 
CRUZ DE ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Porto Segu-
ro, BA, data-nascimento: 29/11/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Vicente Gomes de Almeida e de Jaci Dias da Cruz.

O pretendente: ANDERSON DA SILVA NERY, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1988, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amilton Campos Nery e de Luzimar Roberto Bezerra 
da Silva Nery. A pretendente: MICHELLE CRISTINA ALVES SANTOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosana Alves Santos.

O pretendente: UALAS SANTANA ALVES, profi ssão: ajudante de câmera, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 05/06/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Alves Neto e de Maria Lina Nunes 
Santana. A pretendente: IVONE MARIA DANTAS OLIVEIRA, profi ssão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Picos, PI, data-nascimento: 13/06/1984, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Santos de Oliveira e de Maria 
de Jesus Dantas Oliveira.

O pretendente: SEVERINO DOS RAMOS FONSECA DOS SANTOS, profi ssão: 
professor, estado civil: solteiro, naturalidade: Areia, PB, data-nascimento: 03/02/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pompeu da Fonseca 
e de Alzira Maria dos Santos Fonseca. A pretendente: ALINE FERREIRA DOS SAN-
TOS, profi ssão: supervisora, estado civil: solteira, naturalidade: Esperança, PB, data-
nascimento: 22/06/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Amadeu Ferreira dos Santos e de Maria Ailma Ferreira dos Santos.

O pretendente: WANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1984, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Rogerio de Oliveira 
e de Jussara Cristina Martins de Oliveira. A pretendente: MARIA TATIANE DA SILVA, 
profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/08/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival José 
da Silva e de Maria da Graça da Silva.

O pretendente: WILSON FRANCISCO XAVIER JÚNIOR, profi ssão: mecânico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Rondonópolis, MT, data-nascimento: 19/03/1977, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Francisco Xavier 
e de Ana Santana da Silva. A pretendente: THAÍS DE OLIVEIRA MARTINS, profi s-
são: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/09/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José dos 
Santos de Oliveira Martins e de Rosa Alves de Oliveira Martins.

O pretendente: DALMO MARTINS BARBOSA, profi ssão: funcionário público, esta-
do civil: viúvo, naturalidade: Terra Rica, PR, data-nascimento: 11/07/1963, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jairo Barbosa e de Anna Martins 
Barbosa. A pretendente: MAFALDA DA SILVA LIMA, profi ssão: costureira, estado ci-
vil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1967, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carmo Franciso de Lima e de Maria 
Josefa da Silva Lima.

O pretendente: ELVIS PEREIRA SOUZA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Almindo Pereira Souza e de Elidia de Souza. A 
pretendente: ELIANE CRISTINA ALMEIDA GUIMARÃES, profi ssão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Amintas Mendes 
Guimarães e de Maria Adialede Almeida Guimarães.

O pretendente: WALTER MARCOS DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Iracema Alves de Oliveira. A pretendente: ADRIA-
NA RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Amarantino Vieira de Souza e de Marilene Rodrigues dos Santos.

O pretendente: THIAGO JOSÉ DOS SANTOS, profi ssão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1988, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Reinaldo José dos Santos e de Carolina Ribeiro 
dos Santos. A pretendente: ÉVELIN DE FARIA ADÃO, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1991, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Adão Filho e de Vilma Donizette de Faria.

O pretendente: EDILSON CARVALHO DA SILVA, profi ssão: moto fretista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Salviano da Silva e de Sonia 
Maria de Carvalho. A pretendente: FABIANA DE OLIVEIRA SOUSA MARTINS, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 20/12/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio 
Antonio de Sousa e de Dulcinete Maria de Oliveira de Sousa.

O pretendente: LEONARDO MATIAS MARINHO, profi ssão: do lar, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ciriaco Ferreira Marinho e de Teresa Maria 
Matias. A pretendente: CLAUDIANA RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar 
de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Sento Sé, BA, data-nascimento: 
18/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Temistocles 
Rodrigues dos Santos e de Maria Amelia dos Santos.

O pretendente: ELIEZER CANÉ DA SILVA, profi ssão: supervisor de segurança, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 06/01/1974, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Durval Cané da Silva. A 
pretendente: BRUNA GRAMULHA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1991, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdiney Pereira Gramulha Filho e de Selma 
Aparecida Marques da Mata.

O pretendente: THIAGO SOUSA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de atendi-
mento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Pereira da Silva e 
de Rosangela Domingues de Sousa. A pretendente: ITAMARA RAIANE XAVIER, pro-
fi ssão: vedendora, estado civil: solteira, naturalidade: Monte Alegre, RN, data-nascimen-
to: 11/05/1994, residente e domiciliada nesse Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanilson 
Genuino Xavier e de Rozilda Firmino Xavier.

O pretendente: GABRIEL QUINTINO CALIXTO, profi ssão: auxiliar de lógistica, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 07/12/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Neilton Calixto e de Mariza Apare-
cida Quintino Calixto. A pretendente: DAMARES ALVES MORILA, profi ssão: profes-
sora, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
26/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Morila 
e de Maria Nazare de Sousa Morila.

O pretendente: ERIVALDO DE ALBUQUERQUE MELO, profi ssão: professor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 21/01/1958, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aquino de Albuquerque Melo e de Elita Pereira 
de Carvalho. A pretendente: MARIA SIMONE DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Angelim, PE, data-nascimento: 05/07/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Artur José da Silva e de Quiteria Batista da Silva.

O pretendente: FABIANO RODRIGO DE OLIVEIRA, profi ssão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1982, residente e domi-
ciliado em Martinópolis, SP, fi lho de Jorge Nogueira de Oliveira e de Maria Aparecida 
dos Santos. A pretendente: FABIANA LUCIA DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 07/04/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Gonzaga da Silva e 
de Marta Lucia de Lima Silva.

O pretendente: JOÃO MICHAEL DANTAS SILVA, profi ssão: técnico de enfermagem 
senior, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1994, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Jose Mauricio Tavares da Silva e 
de Dalva Dantas Soares Silva. A pretendente: AMANDA RODRIGUES DA SILVA, 
profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 10/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Paulo Rodrigues dos Santos e de Valdilene Vieira da Silva.

O pretendente: MANOEL JANUÁRIO DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Canhotinho, PE, data-nascimento: 05/07/1967, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Cícero da Silva e de Fran-
cisca Leopoldina da Conceição. A pretendente: OZANA CORDEIRO DA SILVA, pro-
fi ssão: aposentada, estado civil: viúva, naturalidade: Angelim, PE, data-nascimento: 
07/09/1955, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Cordeiro 
da Silva e de Berenice Cordeiro da Silva.

O pretendente: RUBENS MACEDO GANEM DO AMARAL, profi ssão: gráfi co, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wenceslau Ganem do Amaral e de 
Quiteria Maria de Macedo Amaral. A pretendente: LAURA CARVALHO KORITEAC, 
profi ssão: telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 03/09/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir 
Koriteac e de Cristiane Carvalho dos Santos Koriteac.

O pretendente: LUCAS CORREA DO NASCIMENTO, profi ssão: coletor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo do Nascimento e de Sara Correa. A preten-
dente: TAMIRES DA SILVA CARDIM, profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1992, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de Nilton Oliveira Cardim e de Cleide Aparecida da Silva Cardim.

O pretendente: MARCOS BORGES DA SILVA, profi ssão: controlador de acesso, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos França da Silva e de Cristina 
Borges da Silva. A pretendente: THAMIRYS PEREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1994, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Paulo da Silva e de 
Nanci Rosana Pereira.

O pretendente: MICHEL NOGUEIRA VAZ, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1989, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José da Silva Vaz e de Eulina Conceição Nogueira. A 
pretendente: PALOMA MAIAFA DA COSTA, profi ssão: auxiliar administrativa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Natanael Gonçalves da Costa e de 
Edna Margarete Maiafa da Cruz Costa.

O pretendente: JÚLIO CÉSAR VALIM SEVERO SILVA, profi ssão: assistente de com-
pras, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dalmiro Severo Silva e 
de Nicéia de Assis Valim Silva. A pretendente: MARIANA GAUDÊNCIO DA SILVA, 
profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 08/09/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Romildo 
Lopes da Silva e de Maria Goreti Gaudêncio.

O pretendente: CAIQUE DA CRUZ TREVISAN, profi ssão: do lar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1995, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de João Luiz Trevisan e de Rozimeire da Cruz Trevisan. A pretendente: 
BARBARA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: assistente social, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1993, residente e domiciliada neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lha de Urbano Alves dos Santos e de Sandra Regina Tomaz da Silva.

O pretendente: BRUNO LUIZ DA SILVA DE SANTANA, profi ssão: assistente fi nan-
ceiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wagner Rocha de Santana 
e de Alessandra da Silva. A pretendente: LARISSA LEITE MORAES, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wlamir Leite de Moraes e 
de Judite da Silva Moraes.

O pretendente: DIRCEU DE QUEIROZ MARCHINI, profi ssão: autônomo, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dirceu Marchini e de Eliane Maria 
Nunes de Queiroz. A pretendente: DANIÉLA SILVA DE FIGUEIREDO, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens Batista de Figuei-
redo e de Sonia da Silva.

O pretendente: BRUNO LINS DA SILVA, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Ribeiro da Silva e de Livramento Lins de 
Lemos da Silva. A pretendente: GLEYCE KELLY SANTOS DA SILVA, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 12/06/1992, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cristina da Silva Feitoza.

O pretendente: GABRIEL SANTOS DA SILVA, profi ssão: auxiliar de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gustavo Tulino da Silva e de Silvane 
Pereira Santos. A pretendente: ELDA DOS SANTOS FERNANDES, profi ssão: assis-
tente administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 05/09/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Aderbal Fernandes e de Maria Elizabete dos Santos Fernandes.

O pretendente: EMERSON FELIPE DE MATTOS VALERIO, profi ssão: porteiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 18/05/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemir Aparecido Valerio 
e de Maria Emilia de Mattos Valerio. A pretendente: SUELEN PINHEIRO DE LIMA, 
profi ssão: auxiliar de vida escolar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 11/06/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Adão Pinheiro de Lima e de Maria Francisca Cabral de Lima. E
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