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BOLSAS
O Ibovespa: -1,52% Pontos: 
81.815,31 Máxima de +0,96% : 
83.883 pontos Mínima de -1,81% 
: 81.576 pontos Volume: 20,72 
bilhões Variação em 2018: 7,09% 
Variação no mês: -4,99% Dow 
Jones: +1,21% (17h36) Pontos: 
25.013,29 Nasdaq: +0,54% 
Pontos: 7.394,04 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,6836 Venda: 
R$ 3,6841 Variação: -1,41% 
- Dólar Paralelo Compra: R$ 
3,76 Venda: R$ 3,86 Variação: 
-1,36% - Dólar Ptax Compra: 
R$ 3,7066 Venda: R$ 3,7072 
Variação: -1,15% - Dólar Turismo 
Compra: R$ 3,6400 Venda: R$ 
3,8370 Variação: -1,36% - Dólar 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,80% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.290,90 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,03% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 153,500 
Variação: -0,97%.

Futuro (junho) Cotação: R$ 3,6870 
Variação: -1,44% - Euro (17h36) 
Compra: US$ 1,1795  Venda: US$ 
1,1795  Variação: +0,22% - Euro 
comercial Compra: R$ 4,3410 
Venda: R$ 4,3430 Variação: 
-1,21% - Euro turismo Compra: 
R$ 4,3130 Venda: R$ 4,5270 
Variação: -1,16%.

Futuro: -0,93% Pontos: 82.325 
Máxima (pontos): 84.200 Mínima 
(pontos): 81.835. Global 40 
Cotação: 780,241 centavos de 
dólar Variação: -0,33%.

“Nem todos os anos 
que passam se 
vivem: uma coisa 
é contar os anos, 
outra é vivê-los”. 
Padre Antônio Vieira (1608/1697)
Orador português

convidados a propor e buscar 
ações imediatas diante da 
crise geopolítica global que 
encarece os combustíveis” 
(Ag.Senado).

Os constantes aumen-
tos dos preços da 
gasolina, do diesel e 

do gás de cozinha chamaram 
a atenção do Parlamento 
brasileiro. Os presidentes 
do Senado, Eunício Oliveira, 
e da Câmara, Rodrigo Maia, 
anunciaram que vão reunir 
deputados,  senadores , 
autoridades e especialistas 
do setor para um debate 
sobre o tema no próximo 
dia 30.

Trata-se de uma Comissão 
Geral, prevista no artigo 
91 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, 
que permite a interrupção 
dos trabalhos ordinários 

Eunício e Maia mobilizam 
Congresso para enfrentar 
aumentos dos combustíveis

da sessão plenária para 
debater assunto considerado 
relevante, discutir projeto de 
lei de iniciativa popular ou 
receber algum ministro de 
Estado. 

Neste caso, Rodrigo Maia 
já  anunciou que serão 
chamados representantes da 
Petrobras, de distribuidoras, 
de postos, do governo, além 
de especialistas. A intenção, 
segundo Maia, é buscar ações 
para enfrentar as causas que 
encarecem os combustíveis, 
impactando diretamente na 
vida da população brasileira.

Nas  redes  soc ia i s ,  o 
deputado publicou mensagem 
dizendo que o governo federal 

deve, a curto prazo, avaliar a 
possibilidade de zerar a Cide 
e reduzir o PIS/Cofi ns sobre 
os combustíveis. Os estados, 
segundo ele, dever avaliar a 
questão do ICMS. “São ideias 
de políticas compensatórias 
para enfrentar o momento 
atual. E estão distantes do 
congelamento de preços que 
vimos no passado”, afi rmou.

Na manhã de ontem (21), 
os chefes do Legislativo 
divulgaram uma nota conjunta: 
“As sucessivas elevações dos 
preços dos combustíveis  - 
sobretudo da gasolina, do diesel 
e do gás de cozinha - levam os 
presidentes do Senado e da 
Câmara a chamar uma Comissão 

A intenção é buscar ações para enfrentar as causas que encarecem os combustíveis, 

impactando diretamente na vida da população brasileira.

Geral conjunta, no Congresso, 
em 30/5, para debater e mediar 
saídas que atendam aos apelos 
da população. O preço dos 
combustíveis, no nível em 

que se encontra, impacta 
negativamente o dia a dia 
dos brasileiros. Petrobras, 
distribuidoras, postos, governo 
e estudiosos do setor serão 

Aposentadoria por 
telefone

Desde ontem (21), o INSS 
deixa de agendar o atendimento 
presencial para salário-maternidade 
e aposentadoria por idade urbanos. 
Agora, o segurado deverá acessar 
(https://meu.inss.gov.br/central/
index.html#/) ou ligar para o 135 e, 
em vez de agendar uma data para ser 
atendido, receberá direto o número 
do protocolo de requerimento, 
eliminando a etapa do agendamento. 

A reeleição do presidente 
da Venezuela, Nicolás Maduro, 
foi marcada por polêmicas e 
principalmente pela falta de 
reconhecimento por grande parte 
da comunidade internacional. 
Os Estados Unidos, Canadá, 
União Europeia (UE) e o Grupo 
de Lima, que inclui diversos 
países das Américas, como o 
Brasil, acusaram Maduro de 
sufocar a democracia, além de 
afi rmarem que a eleição não 
foi justa e transparente. “A 
farsa das eleições não muda 
nada. Precisamos que o povo 
venezuelano controle este país...
uma nação com muito a oferecer 
ao mundo”, escreveu no Twitter o 
secretário de Estado americano, 
Mike Pompeo. 

O presidente da Argentina, 
Mauricio Macri, pediu durante 
a abertura da reunião do G20, 
grupo de países emergentes, 
que seja feita uma refl exão 
sobre a votação da Venezuela, 
enquanto que o presidente 
chileno, Sebastian Piñera, 
manifestou que o “Chile, 

Presidente da Venezuela foi 

reeleito em meio a polêmica.
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Pillar Pedreira/Ag.Senado

São Paulo - Com difi culdade 
de decolar nas pesquisas de 
intenção de voto e incentivado 
por aliados para expandir sua 
pré-campanha à Presidência 
da República, o ex-governador 
de São Paulo Geraldo Alckmin 
programou viagens a seis 
Estados nesta e na próxima 
semana. Deve participar, 
amanhã (23), de um congresso 
de prefeitos em Brasília. A 
semana inclui ainda viagens 
ao Mato Grosso do Sul e a 
Rondônia. Na semana que 
vem, avisou que estará no Rio 
de Janeiro, na Bahia e no Rio 
Grande do Sul.

Segundo um interlocutor, 
a equipe da pré-campanha 
avalia que este é o “momento 
certo” para Alckmin começar 
a visitar mais os Estados e 
apresentar suas propostas. 
Uma das estratégias que estão 
desenhadas é lançar um plano 
para a segurança pública, tema 
apontado como um dos mais 
sensíveis no eleitorado nestas 
eleições. 

Em palestras e debates 
que participa, Alckmin tem 
dedicando mais tempo para 
falar sobre o combate à 
criminalidade, apresentando 

Geraldo Alckmin, pré-

candidato do PSDB à 

Presidência.

Pré-candidato à Presidência 

da República, Jair Bolsonaro.
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São Paulo - Os aumentos 
seguidos nos preços do diesel 
levaram os caminhoneiros 
autônomos a programarem uma 
paralisação em todo o País ontem 
(21). A categoria pede que uma 
série de reivindicações sejam 
atendidas. A principal é a redução 
da carga tributária sobre o diesel. 
Os motoristas pedem a zeragem 
da alíquota de PIS/Pasep e Cofi ns 
e a isenção da Cide. 

Os impostos representam 
quase a metade do valor do 
combustível na refinaria. 
Segundo eles, a carga tributária 
menor daria fôlego ao setor, já 
que o diesel representa 42% 
do custo do frete. Por conta 
dos reajustes diários no diesel, 
os caminhoneiros autônomos 
dizem estar no limite dos custos.

O aumento é resultado da 
nova política de preços da 
Petrobras, que repassa para 
os combustíveis a variação 
da cotação do petróleo no 
mercado internacional, para 
cima ou para baixo. Nos últimos 
meses, porém, o petróleo tem 

Rio - O pré-candidato à 
Presidência da República, Jair 
Bolsonaro (PSL), defendeu 
ontem (21), a fl exibilização das 
leis trabalhistas como forma 
de reduzir o desemprego. 
“Aos poucos a população vai 
entendendo que é melhor 
menos direitos e emprego 
do que todos os direitos e 
desemprego”, disse. Ele fez 
uma palestra sobre a conjuntura 
política e econômica brasileira 
na Associação Comercial do 
Rio de Janeiro e foi aplaudido 
ao falar da reforma trabalhista.

Diante de uma plateia de 
cerca de 300 empresários - que 
pagaram R$ 180 (associados) e 
R$ 220 (não associados) para 
ouvi-lo -, Bolsonaro afi rmou que 
pretende, se eleito, estimular o 
crescimento da economia por 
meio de privatizações “com 
critério” e de um processo de 
desburocratização que estimule 
investimentos. “Quando eu 
disse que não entendia de 
economia, foi por humildade. 
Quem entende de economia 
é Dilma Rousseff, formada em 
economia. Olha a desgraça que 
deixou o País”, ironizou. 

São Paulo - O pré-candidato à 
Presidência da República, Ciro 
Gomes disse ontem (21), que a 
ideia de um novo imposto, nos 
moldes da extinta CPMF não 
está defi nida, mas que, se vier 
a acontecer, será focada em 
transações acima de R$ 2 mil, o 
que deixaria 80% das operações 
de fora, em seus cálculos.

“No meu governo, vou 
diminuir os impostos sobre a 
classe média e os mais pobres 
e vou aumentar sobre os mais 
ricos”, disse o pedetista, que 
foi sabatinado pelo SBT, portal 
UOL e “Folha de S Paulo”. 
“A CPMF é um tributo ruim 
tecnicamente, porém, a crise 
do país é tão grave que um 
imposto do tipo está sendo 
considerado”, afi rmou.

O pedetista criticou a reforma 
trabalhista e o teto de gastos 
do governo. Sobre a primeira, 
classifi cou o texto aprovado como 
uma “selvageria”, explicando 
que gera informalidade no 
mercado de trabalho. Em 
relação ao segundo tema, Ciro 
criticou o fato de que os gastos 
cerceados pelo teto sejam 
justamente os que atingem as 

Pré-candidato à Presidência 

da República, Ciro Gomes.
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A alta nos combustíveis leva 
caminhoneiros ao protesto em todo País

apresentado forte alta - na 
semana passada, chegou a bater 
na casa dos US$ 80 o barril, 
valor que não registrava desde 
novembro de 2014. 

A Petrobras diz que as 
revisões podem ou não refl etir 

para o consumidor final - 
isso depende dos postos. Mas 
os donos de postos também 
apoiam a reivindicação dos 
caminhoneiros, pois dizem 
estar perdendo margens com os 
aumentos de preços. Segundo o 

presidente da Fecombustíveis, 
Paulo Miranda Soares, o setor vai 
sugerir ao governo a redução dos 
impostos sobre os combustíveis 
e também que a Petrobras faça 
o reajuste em intervalos maiores 
de tempo (AE).

Alckmin prepara
'plano de segurança'

índices de redução no número 
de homicídios em São Paulo e 
defendendo bandeiras como 
a criação de uma agência de 
inteligência integrada com os 
governos estaduais. Ontem 
(21), em conversa com alunos 
do Ibmec, na capital paulista, 
o presidenciável propôs uma 
política inspirada na “tolerância 
zero” do ex-prefeito de Nova 
York Rudolph Giuliani, dando 
poder de polícia ostensiva para 
as guardas municipais, que 
seriam subordinadas à Polícia 
Militar (AE).É melhor 'menos direitos' 

que perder o emprego

“Os ministros da Fazenda e da 
Economia precisam ser um só, 
e ter porteira fechada. Tem que 
desburocratizar, facilitar a vida 
de quem quer investir. Tem que 
partir para privatização com 
critério, não botar tudo para o 
mercado. Temos que acreditar 
nesse homem ou nessa mulher 
que por ventura irá assumir 
esse megaministério” (AE).

Eventual 'novo imposto', 
para os mais ricos

famílias de menor renda, como 
educação e saúde, ao passo que 
o serviço com juros fi ca de fora.

Sobre a forma como pretende 
governar, Ciro disse que 
pretende aproveitar os seis 
primeiros meses de mandato 
para enviar as reformas política 
e fiscal ao Congresso. Ele 
negou ser preciso se curvar ao 
“presidencialismo de coalizão” 
e disse ser possível encaminhar 
as reformas apresentando um 
programa antes e negociando 
com o Congresso” uma reforma 
do pacto federativo (AE).

Vitória de Maduro é contestada 
por comunidade internacional

como a maioria dos países 
democráticos, não reconhece 
estas eleições”. O Panamá foi 
um dos primeiros países a não 
reconhecer o resultado das 
eleições venezuelanas.

Já a China pediu para que 
todos respeitem a decisão do 
povo venezuelano. Segundo 
o porta-voz do Ministério das 
Relações Exteriores, Lu Kang, 
o governo chinês mantém uma 
política de não-intervenção nos 
assuntos internos de outros 
países (ANSA).
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A necessária atualização 
da regulamentação da 
profi ssão de radialista

Apesar da intensa 

evolução tecnológica 

pela qual o setor 

da radiodifusão 

passou nas últimas 

décadas, a legislação 

que regulamenta a 

profi ssão de radialista 

permanecia a mesma 

desde 1979, quando 

entrou em vigor

O decreto que atualiza 
essa legislação foi 
publicado no Diário 

Ofi cial e está em vigor desde 
5 de abril. A ação se deu 
após ampla discussão sobre a 
necessidade de adequação aos 
tempos atuais, que colabora 
com a preservação da atividade 
dos radialistas e traz segurança 
jurídica para as empresas do 
setor.

A Fenaert (Federação 
Nacional das Empresas de 
Rádio e Televisão) entende 
que é muito positiva a 
iniciativa do Legislativo, 
apoiada pelo governo federal, 
que identifi cou a defasagem 
da regulamentação que era 
aplicada até então, com mais 
de 30 anos de vigência, visto 
que não se pode amparar a 
regulação de uma atividade 
com base em equipamentos, 
pois isso muda com uma 
frequência cada vez maior. 

Além disso, manter outras 
funções sob a mesma regra 
é descabido. Vale lembrar 
ainda que a Lei 13.424 de 28 
de março de 2017 determinou 
a atualização do quadro de 
funções dos radialistas com 
a reanálise e readequação do 
decreto-lei, dando prazo para 
que o Ministério do Trabalho se 
manifestasse sobre a questão.

Em razão da desatualização, 
várias das funções listadas 
no antigo decreto já nem 
existem mais e outras estão 
defasadas em decorrência da 
multifuncionalidade trazida 
pelo avanço da tecnologia. A 
legislação da década de 70 
regulamentou as funções com 
base em equipamentos que já 
estão obsoletos. Existia, até 
então, uma difi culdade por 
parte das emissoras de radio e 
TV em enquadrar profi ssionais 
nas funções que hoje exercem, 
pois já saímos da era analógica 
e vivemos na era digital.

Outro ponto importante a 
destacar é que, sem sentido, a 
regulamentação recaía também 
sobre profi ssionais de outros 
setores que não são próprios 
ou exclusivos da radiodifusão. 

A profi ssão englobava quase 
100 funções entre atividades 
técnicas e de produção, como 
por exemplo: cabeleireiro, 
técnico de ar condicionado, 
eletricista e mecânico. Todos, 
até então, quando funcionários 
de uma emissora de rádio 
ou TV, cumpriam jornada de 
trabalho reduzidas, diferente 
do aplicado no mercado, com 
contratos diferenciados.

A Fenaert comemora o fato 
de que, a partir de agora, 
haverá menos burocracia 
para a  contratação de 
profi ssionais pelas empresas 
do setor: até então, as funções 
regulamentadas só podiam ser 
exercidas por profi ssionais com 
registro prévio na delegacia 
regional do Trabalho para 
cada função e agora espera-
se uma situação bem mais 
favorável para as empresas e 
os colaboradores.

E n f r e n t á v a m o s ,  a t é 
o momento,  uma forte 
assimetria regulatória entre 
o setor de radiodifusão e 
canais estrangeiros, portais 
de  in ternet  e  demais 
distribuidores e produtores 
de conteúdo, que mesmo 
utilizando profi ssionais com as 
mesmas habilidades técnicas, 
não precisavam se sujeitar à 
Lei do Radialista que estava 
ultrapassada. Essa situação 
gerava uma concorrência 
desnivelada, empresas de 
conteúdo que concorrem no 
mesmo mercado, mas que não 
estavam sujeitas às mesmas 
regras.

Um ponto importantíssimo 
a ressaltar é que a atualização 
das funções não vai gerar 
demissões, pelo contrário, vai 
permitir o desenvolvimento e 
capacitação dos profi ssionais 
para trabalhar com novas 
tecnologias e plataformas de 
comunicação. A atualização 
é importante tanto para as 
empresas, que terão segurança 
jurídica para atuar, como 
para os funcionários, que 
se adaptarão a uma nova 
realidade de mercado.

Ao defender a atualização 
da lei, o setor promove a 
subsistência da própria 
atividade da radiodifusão: 
as  empresas  poder iam 
terceirizar a mão-de-obra 
contratando produtoras de 
conteúdo, o que seria uma via 
legal, mas está lutando para 
preservar a atividade, porém 
regulamentada de acordo com 
a realidade atual.

(*) - É Presidente da Federação 
Nacional das Empresas de Rádio e 

Televisão (Fenaert).

Guliver Leão (*)
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Cerimônia contou com a presença do

primeiro-ministro de Israel.

“A decisão soberana é 
um acontecimento 
histórico para os 

vínculos de amizade que 
unem Israel e Paraguai”, disse 
Cartes, ressaltando que seu 
país compartilha “valores e 
princípios como democracia, 
liberdade, defesa dos direitos 
humanos e tolerância” com os 
israelenses.

Durante seu discurso, o 
presidente paraguaio ainda 
defendeu não ser “amigo de 
posições mornas ou ambíguas” 
e declarou apoio a “uma nobre e 
valente nação”. Cartes também 
destacou o aniversário de 70 
anos da criação do Estado de 
Israel, que seu “país ajudou 
a aderir à ONU”. A cerimônia 
contou com a presença do 
primeiro-ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, que disse 

Ministro das Relações 

Exteriores do Reino Unido, 

Boris Johnson.

O ministro das Relações 
Exteriores do Reino Unido, 
Boris Johnson, prestou 
no domingo (20) uma 
homenagem aos soldados 
argentinos que atuaram na 
guerra das Ilhas das Malvinas, 
chamadas pelos britânicos 
de Falkland, tornando-se 
o primeiro membro do alto 
escalão de seu país a fazer 
um reconhecimento desse 
tipo. Como parte de sua visita 
ofi cial, Johnson colocou uma 
coroa de fl ores no monumento 
localizado na Plaza San Martin, 
onde foi acompanhado por seu 
homólogo argentino, Jorge 
Faurie. 

“É uma honra se encontrar 
com o ministro do Exterior, 
Faurie, e colocar uma coroa 
de flores no memorial de 
guerra, que celebra todos 
aqueles que morreram no 
confl ito nas Ilhas Falkland”, 
disse o britânico. Esta é a 
primeira vez que um chanceler 
britânico faz uma homenagem 

Casal deverá participar da 

festa de aniversário de Charles.

Os recém-casados Harry e 
Meghan Markle resolveram 
adiar a lua de mel por alguns 
dias para participarem da festa 
de aniversário de 70 anos do 
príncipe Charles, anunciou 
neste domingo (20) o Palácio 
de Kensington.

A celebração do aniversário 
ocorre hoje (22), nos jardins 
do Palácio de Buckingham, e 
será recheada de homenagens.

Uma delas será ao grupo de 
socorristas que trabalhou no 
resgate das vítimas do atentado 
terrorista de Manchester, no 
show da cantora Ariana Grande. 
Além disso, a festa reunirá mais 
de 400 membros de afi liações 
militares e representantes de 
instituições de caridade que 
Charles apoia.

O aniversário de Charles será 
o primeiro evento ofi cial que 
Harry e Meghan participarão 
após o casamento.

De acordo com a imprensa 

Marquinhos foi o primeiro 

jogador da seleção 

brasileira a desembarcar 

em Teresópolis.

Os jogadores brasileiros 
convocados pelo técnico Tite 
para a Copa do Mundo de 
2018, na Rússia, começaram 
a se apresentar ontem (21) 
à Granja Comary, no Rio 
de Janeiro. Segundo a 
Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), 17 dos 
23 atletas se apresentaram 
ontem. O primeiro a chegar 
no centro de treinamento 
da seleção foi o zagueiro 
Marquinhos, do Paris Saint 
Germain (PSG), logo às 
7h20 da manhã (horário de 
Brasília).

Ainda de acordo com a 
CBF, os trabalhos de ontem 
e hoje (22) serão dedicados 
a testes a avaliações médicas 
e físicas. Os 23 atletas da 
seleção brasileira só fi carão 
reunidos a partir do dia 26 de 
maio, após a fi nal da Liga dos 
Campeões entre Liverpool e 
Real Madrid, na qual o lateral 
Marcelo, o volante Casemiro 
e o atacante Roberto Firmino 
estarão em campo.

No dia 27, o grupo embarca 
para a Inglaterra, onde 
a seleção continuará a 
preparação ao Mundial. Nos 
dias 3 e 10 de junho,  fará 
amistosos contra a Croácia, 
em Liverpool, e a Áustria, 
em Viena, respectivamente.

A estreia do Brasil na Copa 
do Mundo será no dia 17 de 
junho, diante da Suíça, em 
Rostov (ANSA).

A vacina contra o ebola se mostrou segura para

o uso em humanos.

A vacinação em caráter 
experimental contra o ebola 
começou hoje (21) na República 
Democrática do Congo, 
conforme anunciou o diretor-
geral da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. “Tenho a satisfação 
em dizer que a vacinação começa 
enquanto falamos”, apontou, 
durante discurso de abertura na 
Assembleia Mundial da Saúde, 
em Genebra.

Entre 4 de abril e 17 de maio, 
45 casos da doença foram 
notifi cados no país, incluindo o 
adoecimento de três profi ssionais 
de saúde e 25 mortes reportadas. 
Até a última sexta-feira (18), 14 
casos haviam sido confi rmados 
– a maioria na região remota de 
Bikoro, apesar de um outro caso 
também já ter sido confi rmado 
em Bandaka, cidade de cerca de 
1,2 milhão de habitantes.

“É preocupante que tenha-
mos um caso de ebola em 
área urbana, mas estamos em 
posição muito melhor para 
lidar com a epidemia hoje do 
que estávamos em 2014”, disse 
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Paraguai inaugura 
embaixada em Jerusalém
O presidente do Paraguai, Horacio Cartes, inaugurou ontem (21) a embaixada de seu país em Jerusalém, 
se tornando a terceira nação a tomar a mesma decisão que Estados Unidos e Guatemala de reconhecer a 
cidade como capital de Israel

embaixada em Jerusalém, em 
meio a protestos e confrontos 
na fronteira de Israel com a 
Faixa de Gaza. Na ocasião, 60 
palestinos foram mortos e mais 
de 2 mil fi caram feridos. 

Dois dias depois, a Guatemala 
anunciou a mesma medida e 
inaugurou sua embaixada. 

Logo que foi anunciada, 
a decisão do presidente 
norte-americano, Donald 
Trump, gerou polêmica e 
diversas críticas perante a 
comunidade internacional, já 
que os palestinos reivindicam 
Jerusalém Oriental como 
capital de seu futuro Estado. 
Com as novas embaixadas, 
os três países rompem uma 
barreira que mantinha as 
representações fora  de 
Jerusalém em consequência da 
disputa pelo território (ANSA).

que seu país tem uma grande 
dívida de gratidão para com o 
Paraguai, ressaltando que “este 
é um grande dia” para ambas as 
nações e “um grande dia para 

a amizade”.
A inauguração da sede 

diplomática acontece uma 
semana depois do governo 
norte-americano abrir sua 

Boris Johnson homenageia 
vítimas da Guerra das Malvinas

entre o seu país e a Argentina 
“percorreu um longo caminho 
nos últimos anos” e que “esta 
visita será uma oportunidade 
para construir e melhorar a 
cooperação cada vez mais 
perto”. Johnson chegou na 
Argentina no domingo (20) 
para participar da reunião 
de ministros das Relações 
Exteriores do G20, em Buenos 
Aires. Sua visita é a primeira 
de um chanceler do Reino 
Unido ao país nos últimos 
22 anos, segundo informou o 
governo britânico. 

As Ilhas Malvinas estão 
na posse do Reino Unido 
desde 1833, quando uma 
frota britânica invadiu o 
arquipélago e expulsou a 
pequena população argentina 
e seu governador da região. 
A última ditadura militar 
argentina tentou recuperar 
o território à força em 1982, 
mas após uma breve guerra, 
Londres conseguiu vencer 
(ANSA).

em solo argentino aos mortos na 
Guerra das Malvinas de 1982, 
quando a Argentina enfrentou 
tropas do Reino Unido para 
controlar o arquipélago. Um 
gesto semelhante ao de Johnson 
aconteceu em 1999, quando o 
príncipe Charles prestou a 
mesma homenagem.

Entretanto, o ministro das 
Relações Exteriores do Reino 
Unido ainda disse que a relação 

Começou a vacinação contra o ebola 
na República Democrática do Congo

Tedros, ainda durante a abertura 
da assembleia, ao se referir a 
surtos anteriores. Segundo ele, o 
ministro da Saúde da República 
Democrática do Congo, Oly 
Ilunga, deve chegar amanhã 
(22) à Suíça.

A vacina em questão foi 
utilizada em diversos ensaios 
envolvendo mais de 16 mil 
voluntários na Europa, na 
África e nos Estados Unidos 

e se mostrou segura para o 
uso em humanos. A mesma 
vacina já havia sido utilizada 
pela organização na Guiné em 
2015. A estratégia, este ano, é 
repetir a chamada vacinação em 
anel, onde todas as pessoas que 
tiveram contato com um novo 
caso confi rmado de ebola são 
rastreadas e recebem a dose, no 
intuito de frear a transmissão 
do vírus (ABr).

Seleção 
brasileira 
começa a 
chegar à 
Granja
Comary

Harry e Meghan adiam 
viagem de lua de mel

britânica, o duque e a duquesa 
de Sussex vão passar a lua de 
mel na Botsuana, localizada ao 
sul no continente africano. O 
príncipe Charles completa 70 
anos no dia 14 de novembro, 
mas ele preferiu iniciar as 
celebrações da data com 
seis meses de antecedência 
(ANSA).
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A - Festival de Fotografi as 
As novas tecnologias democratizaram o acesso, potencializaram o alcance 
e facilitaram o clique. Hoje, somos todos fotógrafos potenciais e imagens 
capturadas no dia a dia podem encantar e até se transformar em obra 
de arte. Para dar vasão aos milhares de talentos Brasil afora, até o dia 
16 de julho estão abertas as inscrições de um dos mais importantes 
concursos de fotografi a do país - o Festival Internacional de Fotografi a 
Brasília Photo Show 2018/2019. Alternativas que prometem chamar a 
atenção são as fotos maternidade, landscape/adventure, publicitárias, 
de arquitetura, esportes, portrait, entre outras. Mais informações é só 
acessar: (https://brasiliaphotoshow.com.br).

B - Mentalidades Matemáticas
Amanhã (23), das 8 às 16,30h, acontece o Seminário Mentalidades 
Matemáticas, no Hotel Meliá Paulista. Objetiva apresentar propostas de 
como a matemática deve ser ensinada de forma aberta, criativa e visual. 
O conceito tem por base teórica o trabalho da professora e pesquisadora 
Jo Boaler, da Universidade de Stanford, que, nos últimos anos, tem 
revolucionado os estudos na área. Ela afi rma que todos são capazes de 
aprender conteúdos matemáticos complexos. Contará com a presença 
do pesquisador Jack Dieckmann, diretor de pesquisa do Centro de 
Estudos Youcubed, da Universidade de Stanford, que também participará 
do evento em conferência. Saiba mais em: (http://www.sidarta.org.br/
instituto/mentalidadesmatematicas/).

C - Certifi cação de Pessoas 
O Instituto Totum é um organismo acreditado pelo Inmetro também para 
Certifi cação de Pessoas, em conformidade com a Norma Internacional 
ISO 17.024. O escopo acreditado é para auditor de qualidade ISO 
9001, e já está oferecendo esse tipo de certifi cação para profi ssionais 
interessados em atuar como auditor, auditor interno e auditor líder de 
qualidade. A empresa atua na certifi cação de correspondentes bancários, 
sendo responsável pela aprovação de mais de 100.000 profi ssionais, 
em atendimento às resoluções do Banco Central. Único organismo 
brasileiro a oferecer a certifi cação no mercado fi nanceiro pautado pelas 
diretrizes da Norma Internacional ISO 17.024. Outras informações: (www.
institutototum.com.br).

D - Empoderamento Feminino
A ONU estima que mulheres ganham de 10 a 30% a menos que homens 
para desempenhar as mesmas tarefas. Para falar sobre os meios de 
alcançar a equidade, a Amcham Brasil, em parceria com a Council of the 
Americas, promove o fórum ‘Empoderamento Econômico Das Mulheres 
No Brasil’, amanhã 23 (quarta-feira), das 08h às 12h. Entre os presentes, 
Miguel Velandia, da Medtronic Brasil; Fabian Gil, presidente da Dow; 
Fiamma Zarife, Diretora Geral do Twitter;  Ana Carla Abrão, da Oliver 
Wyman; Camila Achutti, da Mastertech; Cristiane Mano, da Exame. Para 
encerrar o evento, Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da 
União, dá suas últimas considerações sobre o tema. Inscrições: (https://
www.amcham.com.br/calendario/event?eventid=2767).

E - Consultor Político 
O consultor político Gaudêncio Torquato lançou um blog cujo objetivo 
é divulgar em tempo real análises e comentários acerca do cenário 
político brasileiro neste ano de eleições majoritárias, sobretudo 
sobre a disputa eleitoral para os cargos de presidente da República e 
governadores. Torquato, que já produz um artigo semanal e compartilha 
suas impressões no Twitter e Facebook, ressalta que o blog tem uma 
função mais tempestiva, como o acompanhamento das pesquisas para a 
corrida eleitoral nos Estados, notas de bastidores, análises e comentários 
sobre a disputa eleitoral de 2018. O blog também conta com a atualização 
semanal dos artigos e da coluna Porandubas Políticas. Verifi que em 
(https://www.observatoriodaeleicao.com).  

F - Inteligência Exponencial
Durante a realização do CIAB Febraban – Congresso e Exposição de TI das 
Instituições Financeiras, entre os dias 12 e 14 de junho, no Transamérica 
Expo Center, mais de 300 palestrantes serão divididos em oito diferentes 
auditórios para debater a Inteligência Exponencial, com temas sobre 
inovações tecnológicas, transformações digitais e o futuro do sistema 
fi nanceiro. Presença de especialistas internacionais para discutir, por 
meio de diferentes abordagens, como o desenvolvimento de tecnologias 
como inteligência artifi cial, machine learning, blockchain, open banking 
e IOT implicam em constantes alterações no comportamento social, e 
como tais alterações podem rapidamente criar ou destruir negócios. 
Mais informações em: (www.ciab.com.br).

G - Veganos e Vegetarianos
A Superbom, com mais de 90 anos de atuação, volta a surpreender com 
uma linha de proteínas congeladas feitas à base de ervilha. É formada 
por 13 produtos, entre linguiças, salsichas, mortadelas, mini empanados, 
steaks, hambúrgueres e a principal novidade, o fi lé de frango vegetariano. 
Todos os itens têm como matéria-prima principal a proteína de ervilha, 
não contém glúten, lactose e também não conta com a proteína da 
soja. Segundo o estudo Alimentação Saudável – Tendências 2017, 37% 
dos entrevistados afi rmaram que tentam limitar a quantidade de carne 
animal consumida. Diante desse cenário, a Superbom decidiu investir 
em produtos à base de vegetais com intuito de oferecer alternativas mais 
saudáveis aos consumidores. Saiba mais em: (www.superbom.com.br). 

H - Casamento a Las Vegas
No dia 1º de junho, o espaço temático Casamento dos Sonhos abre ofi cialmente 
suas portas para os apaixonados celebrarem o amor no melhor estilo Las Vegas, 
só que no coração de Gramado. Duas capelas e uma carruagem estilo Cinderela 
compõem o cenário mágico, cuja atmosfera transmite encantamento e paixão. 
Perfeito também para quem desejar fazer um pedido de casamento ofi cial 
ou renovação de fotos.  As celebrações acontecerão diariamente, das 9h às 
21h, sem a necessidade de agendamento. Os casais podem optar pelos temas 
Elvis, Romântico, Anos Dourados, Medieval e fi lmes. Os serviços custarão 
entre R$ 490 e R$ 1,6 mil, variando de acordo com o que for contratado. 
Outras informações (www.casamentosgramado.com.br).

I - Voluntariado em Parques 
Para comemorar o Dia da Mata Atlântica, no próximo domingo (27), a 
Fundação SOS Mata Atlântica realiza uma ação voluntária em cinco parques 
(Água Branca, Horto Florestal, Trianon, Ecológico Lydia Natalizio Diogo/
Vila Prudente e Ecológico do Tietê). O evento “Viva a Mata - Seja Voluntário 
no Dia da Mata Atlântica“, convida a população a realizar atividades 
como mutirões de limpeza e plantio de mudas de árvores nativas da Mata 
Atlântica. O evento acontece das 9h às 12h. Para participar, o interessado 
deve ter mais de 18 anos ou estar acompanhado por um responsável, 
além de ter tomado a vacina contra a Febre Amarela há, no mínimo, 10 
dias. A inscrição é pelo link (https://www.sosma.org.br/projeto/cadastros/
inscricao-viva-a-mata/) e dá direito a um certifi cado de participação.  

J - Açougue Vegano
Marcella Izzo acaba de inaugurar o primeiro açougue virtual vegano que conta 
com mais de 20 itens de fabricação própria. No açougue é possível encontrar 
diversos produtos sem nada de origem animal como Picanha vegetal, costelinha 
com barbecue, linguiças, salsichas e uma variedade de hambúrgueres, além 
disso, o kit churrasco é uma ótima opção para quem quiser reunir os amigos. 
Para facilitar ainda mais, o site traz alternativas de preparo e os ingredientes 
que compõem os pratos, dessa forma, fi ca ainda mais descomplicado decidir 
qual será a próxima refeição saborosa. Se você se interessou pela novidade, 
acesse o site do açougue vegano virtual No Bones: (www.nobones.life).

A - Festival de Fotografi as 
As novas tecnologias democratizaram o acesso, potencializaram o alcance 

D - Empoderamento Feminino
A ONU estima que mulheres ganham de 10 a 30% a menos que homens 

Considerado um dos 

maiores problemas 

do País por parte 

da população, as 

defi ciências no segmento 

da saúde podem ser 

bastante reduzidas 

a partir do uso da 

certifi cação digital

Co m  m e l h o r a  d a 
efi ciência operacional, 
a Certificação Digital 

permite a migração de 100% 
dos processos físicos para o 
digital, a partir do Prontuário 
Eletrônico do Paciente 
(PEP). Com ele se garante 
o armazenamento dos dados, 
histórico de consultas do 
próprio paciente, permite 
a troca de informações 
entre profissionais, acesso 
a  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e 
medicamentos já ministrados 
e  t ra tamentos  e  seus 
andamentos. 

Tudo isso, além de permitir 
lançamento de informações 
referentes a planos de saúde 
ou atendimento pelo sistema 
público, o SUS. O mais 
importante, tudo isso sem 
uso de fi chas nem papéis, que 
exigem a guarda, arquivamento, 
espaços físicos e com muita 
frequência se perdem ou se 
extraviam. A tecnologia do 
certifi cado digital permite aos 
profi ssionais usarem inclusive 
o smartphone para acessar 
seus certifi cados, o que confere 
à utilização dessa tecnologia 
mobilidade e agilidade na 
tomada de decisões.

Outro aspecto importante e 
vital para o uso do Certifi cado 
Digital na área de saúde é 
o fato de que, por ser um 
meio eletrônico, ele sempre 
poderá ser acessado e visto e 
revisto sem nenhum problema 
relacionado à interpretação. Ao 
longo dos anos, muitas vezes 
vimos problemas relacionados 
a procedimentos manuscritos. 
O Certifi cado Digital assegura 
a médicos, enfermeiros e 
pacientes o acesso completo 

ao histórico e a confi ança total 
em relação à interpretação dos 
tratamentos. 

Além disso, o Prontuário 
Eletrônico do Paciente tem um 
caráter de sustentabilidade, na 
medida em que elimina o uso de 
papel. Todas as assinaturas são 
possíveis em meio eletrônico, 
assim como anotações e 
apontamentos, com todo o 
valor jurídico e segurança.  Ou 
seja, um dos maiores desafi os 
do Brasil em todas as instâncias 
governamentais pode, a partir 
do emprego desses prontuários 
eletrônicos, ser resolvido com 
o emprego gradativo em toda a 
rede pública da tecnologia da 
Certifi cação Digital.

Testada exaustivamente 
a partir da implantação em 
inúmeros hospitais privados e 
muitos públicos, a tecnologia 
dos prontuários a partir da 
Certificação digital amplia 
a percepção de eficiência 
por parte dos pacientes e 
p r o f i s s i o n a i s .  Q u a n d o 
pensamos no envelhecimento 
da população e no natural 
crescimento demográfi co, dar 
maior celeridade e efi ciência às 
formas de atendimento é sem 
dúvida uma medida de extrema 
relevância. 

Tanto porque a partir da 
tecnologia otimizamos o 
tempo dos profi ssionais e o 
uso dos espaços disponíveis 
atualmente. Essa constatação 
é sempre percebida em 
muitos hospitais e clínicas 
que já adotam esse sistema 
de atendimento, que se torna 
mais rápido e com ganhos de 
qualidade para todas as partes. 
Em síntese, mais efi cientes, o 
impacto nos custos certamente 
será notado em todo o sistema. 

Tanto porque a partir do 
Certificado Digital se pode 
contro lar  es toques  de 
medicamentos, disponibilidade 
de vagas, agendamentos de 
consultas, escalas médicas, 
carga horária dos profi ssionais 
etc.

(*) - É presidente da Associação 
Nacional de Certifi cação Digital (ANCD).

Julio Cosentino (*)

 

Nos próximos meses, três importantes 
avaliações da área contábil irão acontecer no país. 

O primeiro é o Exame de Suficiência, que 
será realizado em 17 de junho de 2018. As 
inscrições ocorreram de 11 de abril a 10 de maio e 
bacharéis de todo o Brasil irão prestar a prova, cuja 
aprovação é obrigatória para obter o registro em 
Conselho Regional de Contabilidade (CRC).  

Para os profissionais já registrados que 
pretendam atuar na Auditoria Independente ou 
Perícia Contábil, acontecerão em agosto o Exame 
de Qualificação Técnica para auditores (EQT-
Auditoria) e para peritos contábeis (EQT-Perícia). 

O EQT-Auditoria é composto por quatro 
provas. A primeira, de qualificação técnica geral, 
será em 20 de agosto e a aprovação é obrigatória 
para inscrição no Cadastro Nacional de Auditores 
Independentes (Cnai).  

De 21 a 23 de agosto, serão aplicadas as 
provas para atuar em entidades registradas na 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no Banco 
Central do Brasil (BCB) e na Superintendência de 
Seguros Privados (Susep). 

Em 24 de agosto, acontece o EQT-Perícia, 
obrigatório para aqueles que queiram integrar o 
Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC). 

As inscrições para o EQT-Auditoria e EQT-
Perícia poderão ser feitas até às 14h de 29 de 
junho, no portal do CFC (www.cfc.org.br). 

EXAMES DE SUFICIÊNCIA E EQT QUALIFICAM 
A PROFISSÃO CONTÁBIL 

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

O mercado f inanceiro 
aumentou a projeção de infl ação 
para este ano. A estimativa 
para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) subiu de 3,45% para 
3,50%. Para 2019, a projeção 
foi ajustada de 4% para 4,01%. 
As estimativas são do Boletim 
Focus, publicação divulgada 
todas as semanas pelo Banco 
Central (BC), na internet.

As expectativas para a infl ação 
estão abaixo da meta que é 4,5% 
neste ano, com limite inferior de 
3% e superior de 6%. Para 2019, 
a meta é 4,25%, com intervalo 
de tolerância entre 2,75% e 
5,75%. O comitê avaliou que 
o “cenário externo tornou-se 
mais desafi ador e apresentou 
volatilidade [fortes oscilações]”. 
Essa decisão ocorreu dias 
depois do país enfrentar uma 
valorização expressiva do dólar, 
o que torna produtos importados 
mais caros. Para o mercado, 
a Selic deve voltar a subir no 
próximo ano. A previsão é que a 
taxa encerre 2019 em 8% ao ano.

O mercado fi nanceiro reduziu 
novamente a estimativa para o 
crescimento da economia este 
ano. A projeção para a expansão 
do PIB desta vez, passou de 

A indústria da transformação ajudou a puxar a alta do PIB,

com avanço de 4,6%.

O dado, do Monitor do PIB, foi divulgado (21) pela FGV. 
O crescimento de 0,9%, no entanto, foi o menor desde 
o segundo trimestre de 2017 (0,4%), já que no terceiro 

trimestre daquele ano a alta chegou a 1,4% e, no último trimestre, 
a 2,1%.

De acordo com a FGV, o PIB do primeiro trimestre também 
registrou crescimento de 0,3% em relação ao trimestre 
imediatamente anterior. Em 12 meses, o PIB acumula taxa de 
crescimento de 1,2%. Na comparação com março de 2017, o PIB 
recuou 0,4%. Na comparação do primeiro trimestre deste ano 
com o mesmo período do ano passado, sob a ótica da produção 
houve alta de 1,8% na indústria e de 1,3% nos serviços. Por outro 
lado, a agropecuária registrou queda de 5,2%.

Os segmentos industriais que puxaram a alta do PIB foram a 
indústria da transformação (com avanço de 4,6%) e eletricidade 
(0,4%). A indústria extrativa mineral teve queda de 1,6% 
e a construção recuou 2,5%. No setor de serviços, a alta foi 
infl uenciada pelos segmentos de comércio (4,8%), transporte 
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PIB brasileiro cresceu 0,9% 
no primeiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, 
teve crescimento de 0,9% no primeiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado

(1,3%), serviços imobiliários (2,9%), intermediação fi nanceira 
(0,4%), outros serviços (0,3%) e administração pública (0,1%). 
A única queda foi observada nos serviços de informação (-3,3%).

Sob a ótica da demanda, as principais altas fi caram com os 
investimentos (3,7%) e o consumo das famílias (1,5%). O consumo 
do governo cresceu apenas 0,1%. No setor externo, a queda de 
4,4% das exportações freou o PIB no trimestre. As importações 
também caíram: -0,4% (ABr).

Mercado aumenta 
estimativa de

infl ação para 3,5%

2,51% para 2,50%. Essa foi a 
terceira redução consecutiva. 
Para 2019, a previsão permanece 
em 3%. A previsão para a cotação 
do dólar ao fi nal do ano subiu 
de R$ 3,40 para R$ 3,43. Para o 
fi m de 2019, passou de R$ 3,40 
para R$ 3,45. Na última semana, 
o dólar teve valorização 3,85% e 
fechou cotado a R$ 3,74.

De acordo com os analistas, 
a alta do dólar ocorre devido 
à expectativa de aumento 
mais intenso dos juros nos 
Estados Unidos, o que atrai 
dinheiro para economias 
avançadas, provocando a fuga 
de capitais fi nanceiros de países 
emergentes, além das incertezas 
sobre as eleições no Brasil. 
A projeção para o superávit 
comercial subiu de US$ 55,6 
bilhões para US$ 56,1 bilhões, 
neste ano, e de US$ 46 bilhões 
para US$ 47,6 em 2019 (ABr).
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Sai prá lá, Sísifo
A vida é um eterno 

recomeço. Fosse escolher 

a lenda mitológica que 

mais se assemelha à sua 

vida, provavelmente o 

povo brasileiro colocaria 

a história do castigo de 

Sísifo entre as preferidas

Sísifo, que viveu vida 
so ler te ,  consegu iu 
livrar-se da morte por 

duas vezes, sempre blefando. 
Não cumpria a palavra 
empenhada, até que Tânatos 
veio buscá-lo em defi nitivo. 
Como castigo, os deuses o 
condenam impiedosamente 
a rolar montanha acima um 
grande bloco de pedra. Quase 
chegando ao cume, o bloco 
desaba montanha abaixo. A 
maldição de Sísifo é recomeçar 
tudo de novo, tarefa que há de 
durar eternamente.

O povo brasileiro se sente 
em eterno recomeço. Quando 
acha que as coisas estão se 
normalizando, aparece mais 
um desastre. Nosso habitante 
se vê numa ilha ameaçada 
frequentemente por pequenas 
e  grandes  catástrofes . 
Escânda los ,  corrupção 
desbra gada, favorecimentos, 
ausência de critérios racionais, 
mandonismo, impostos, feudos, 
deterioração dos serviços 
públicos, falta de continuidade 
nas administrações constituem 
condimentos de nossa cultura 
política.

Os efeitos são catastrófi cos, 
pois o sistema de vasos 
c o m u n i c a n t e s  a c a b a 
impregnando os poros da 
alma nacional, inviabilizando 
aquele espírito público, fonte 
do fervor pátrio, que Alexis 
de Tocqueville, há 183 anos, 
tão bem constatou em A 
Democracia na América 
(1835), quando se encantou 
com os valores da alma norte-
americana. 

Escrevia: “existe um amor 
à pátria que tem a sua fonte 
principal naquele sentimento 
irrefl etido, desinteressado e 
indefi nível que liga o coração 
do homem aos lugares onde o 
homem nasceu. Confunde-se 
esse amor instintivo com o 
gosto pelos costumes antigos, 
com o respeito aos mais velhos 
e a lembrança do passado; 
aqueles que o experimentam 

estimam o seu país com o amor 
que se tem à casa paterna”.

Que amor à Pátria pode 
existir em espíritos tomados 
pelo pavor, pela violência 
de tiros a esmo, pelo estado 
de guerra civil como a que 
vemos no Rio de Janeiro, 
pelos assaltos que infestam as 
capitais e cidades do Norte e 
Nordeste, pela marginalidade 
que incorpora bandos de 
menores?

Que espírito público pode 
vingar em nossa América 
Latina quando na vizinha 
Venezuela as multidões não 
têm mais o que comer e passam 
a fugir do país, entrando aos 
montes em nosso país? 

O que diria desse Nicolas 
Maduro, o grande libertador 
Simon Bolívar, aquele que, 
um dia, retratou o sofrido 
continente: “não há boa fé 
na América, nem entre os 
homens nem entre as nações; 
os tratados são papéis, as 
constituições não passam de 
livros, as eleições são batalhas, 
a liberdade é anarquia e a vida 
um tormento. A única coisa 
que se pode fazer na América 
é emigrar”. 

O povo quer sentir esta-
bilidade e segurança. Segu-
rança nas ruas, segurança 
do emprego. Hoje, há 13 
milhões de desempregados, 
amargurando dias de tristeza. 
Estabilidade que permita 
divisar com nitidez a linha do 
horizonte. Como divisar clareza 
quando estamos apenas a 5 
meses da eleição, sem sinais 
do que pode ocorrer?

A chama telúrica – essa 
que liga as pessoas ao lugar 
onde nasceram – está quase 
se apagando com a violência, 
o inchaço das metrópoles e o 
crescimento desordenado das 
regiões. É bem verdade que 
daqui a um mês o país deverá 
viver a catarse coletiva da Copa 
do Mundo. E se perdemos? 
Serão dias de tristeza, desgosto 
e mais amargura. Vamos 
continuar a ver governos 
de todas as instâncias 
usando míseros tostões para 
administrar massas falidas.

Rezemos para afastar a 
maldição de Sísifo. 

 
(*) - Jornalista, é professor titular

da USP, consultor político
e de comunicação -

Twitter@gaudtorquato.

Gaudêncio Torquato (*)

No poder desde 2013, 
o presidente Nicolás 
Maduro foi reeleito com 

67,7% dos votos para mais 6 
anos de mandato.

Como protesto, os governos 
do Brasil e dos demais países 
vão convocar os embaixadores 
da Venezuela nas respectivas 
nações para prestarem esclare-
cimentos. “O Grupo de Lima 
continuará a acompanhar o 
desenvolvimento da situação 
na Venezuela, com o objetivo 
de adotar as medidas adicionais 
que se façam necessárias, de 
maneira individual ou coletiva, 
a favor do restabelecimento do 
Estado de Direito e da ordem 
democrática naquele país.”

Em nota ofi cial de oito itens, 
o Grupo de Lima foi categórico. 
“Não reconhecem a legitimidade 
do processo eleitoral que teve 
lugar na República Bolivariana 
da Venezuela, por não estar 

O Grupo de Lima não reconhece a legitimidade do processo 

eleitoral que teve lugar na Venezuela.

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Consulta pública para 
normas de abate 
humanitário

O Ministério da Agricultura 
editou a portaria 62 que abre 
prazo de 30 dias para consulta 
pública do regulamento de 
manejo pré-abate e abate 
humanitário. O objetivo das 
normas é evitar dor e sofrimento 
desnecessários aos animais em 
todos os estabelecimentos 
inspecionados oficialmente, 
que  rea l i zam abates  e 
aproveitamento dos animais 
para fi ns comerciais. É proibido 
espancar os animais, agredi-los, 
erguê-los pelas patas, chifres, 
pelos, orelhas ou cauda, ou 
qualquer outro procedimento 
que os submeta a dor, medo 
ou sofrimento desnecessários. 

As principais propostas de 
normatização determinam que 
haverá controle das cargas 
de animais destinados ao 
abate desde o embarque na 
propriedade, passando pelo 
transporte até o desembarque 
no frigorífi co. Esses controles 
serão baseados na inspeção 
dos caminhões - incluindo 
tacógrafos para fiscalização 
da velocidade – e exames nos 
animais para verificação de 
possíveis lesões antes do abate.  
A nova regra deverá reduzir o 
tempo de jejum dos animais, 
que varia conforme a espécie 
(bovino, suíno ou ave).

Outra novidade será a 
obrigatoriedade de os frigorífi cos 
manterem um responsável pelo 
cumprimento das normas de 
bem-estar animal (BEA), que 
prestará orientações no pré-
abate (operações de embarque 
na propriedade de origem até a 
contenção para insensibilização) 
e no abate dos animais. Este 
responsável deverá orientar os 
motoristas dos veículos utilizados 
para transportar animais (Mapa).
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à imprensa na Associação 
Comercial de Porto Alegre, 
o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
avaliou que a Casa poderá 
avançar também na pauta 
de medidas provisórias, mas 
reconheceu que dois temas 
têm contribuído para os 
esforços da oposição de 
obstruir as votações: a MP 
814, projeto proposto pelo 
deputado Julio Lopes (PP-RJ) 
que muda várias leis sobre 
o setor elétrico; e o projeto 
que autoriza a privatização 
da Eletrobras.

“ T e m  d a  [ m e d i d a 
provisória] 812 a 818 para 
votar, mas a 814 é polêmica. 
A oposição faz obstrução 

A Comissão de Desen vol-
vimento Econômico da Câmara 
aprovou projeto que dá o prazo 
de cinco dias úteis, após a 
baixa da empresa, para que 
todos os registros dela sejam 
extintos da Rede Nacional para 
a Simplifi cação do Registro e 
da Legalização de Empresas e 
Negócios (Redesim). A proposta 
é de autoria do senador Hélio 
José (Pros-DF).

O projeto altera a lei que 
criou a Redesim , um sistema 
integrado, envolvendo as três 
esferas administrativas do 
serviço público (União, estados 
e municípios). A rede foi criada 
para melhorar o ambiente de 
negócios no País. Sem ela, 
por exemplo, uma pessoa que 

Helder Salomão: empresários são reféns da “lentidão 

burocrática”.

A Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara 
aprovou proposta que proíbe 
a transmissão inter vivos de 
imóveis obtidos com recursos 
do Programa Minha Casa, 
Minha Vida. Beneficiários 
do programa não poderão 
vender ou permitir o uso de 
imóveis por eles adquiridos, 
independentemente da faixa 
de renda em que se enquadram. 
Relator na Comissão, o 
deputado Hildo Rocha (PMDB-
MA) concluiu que tanto o 
projeto quanto o substitutivo 
não implicam aumento ou 
diminuição de receita ou 
despesa e, portanto, devem ser 
aprovados quando à adequação 
fi nanceira e orçamentária. 

Sobre as alterações previstas, 
Rocha optou pelo texto do 
substitutivo, que reduz de 
5 para 1 ano o prazo limite 

Hildo Rocha reduziu o prazo 

de cinco anos para um.
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Ana Amélia cobra 
solução para o preço 
dos combustíveis

Ontem (21), caminhoneiros 
bloquearam rodovias em todo o 
país em protesto contra a política 
de preços dos combustíveis, 
especialmente em relação ao 
diesel, que, neste ano, já teve 
aumento de 8%. A senadora Ana 
Amélia (PP-RS), ao lembrar que, 
no mesmo período, a infl ação 
foi de 1%, cobrou do governo 
uma solução para o problema 
que afeta toda a economia e o 
orçamento dos cidadãos. Os 
valores referentes ao ICMS, Cide, 
PIS/PASEP e Cofi ns representam 
45% do preço cobrado pela 
gasolina. Quanto ao diesel, tais 
impostos correspondem a 29%, 
afi rmou Ana Amélia.

“O problema maior,  é 
claro, é o diesel, porque é 
o combustível usado não só 
para os caminhões, mas é 
usado também por máquinas 
e implementos agrícolas, o que 
agrava a situação com um custo 
adicional para os produtores 
rurais brasileiros. Desde julho 
de 2017, o preço da gasolina 
comercializado nas refi narias 
acumula uma alta de 58,76% 
e o diesel, uma valorização de 
59,32%, segundo informações 
da própria Petrobras”.

A senadora reconheceu que 
os constantes aumentos fazem 
parte de uma política adotada 
pelo governo desde julho do ano 
passado para corrigir uma distorção 
gerada no governo Dilma Rousseff, 
quando o preço dos combustíveis 
era controlado artifi cialmente. 
Agora, explicou a senadora, o 
preço dos combustíveis varia 
conforme o valor do petróleo no 
mercado mundial. E a importação 
de petróleo está mais dispendiosa 
por causa da desvalorização do real 
em relação ao dólar (Ag.Senado).

Comissão analisa 
isenção de carência 
em planos de saúde

Beneficiários de planos de 
saúde poderão fi car isentos do 
cumprimento dos prazos de 
carência nos casos de urgência e 
emergência. É o que estabelece 
projeto que poderá ser votado 
amanhã (23) pela Comissão 
de Transparência e Defesa 
do Consumidor do Senado. A 
proposta ainda reduz para 120 
dias o período de carência para 
as internações hospitalares. 

A senadora Rose de Freitas 
(Pode-ES) é a autora do 
projeto, que altera a Lei dos 
Planos de Saúde para facilitar 
o atendimento de urgência e 
emergência e as internações 
hospitalares. Atualmente, a 
legislação estabelece prazos 
máximos de carência de 24 horas 
para atendimentos de urgência 
e emergência; 300 dias para 
parto a termo; e 180 dias para 
cirurgias. O senador Elmano 
Férrer (Pode-PI) apresentou 
voto pela aprovação da proposta, 
a ser analisado em caráter 
terminativo pela Comissão de 
Assuntos Sociais.

Na mesma reunião, poderá ser 
analisado, também em decisão 
fi nal, o substitutivo apresentado 
pelo senador Gladson Cameli 
(PP-AC) ao projeto que obriga 
o comércio varejista a manter 
disponível balança para uso dos 
clientes. O objetivo é permitir 
ao consumidor comparar o peso 
dos produtos lacrados com a 
informação contida no rótulo das 
embalagens. 

O substitutivo, prevê que a 
obrigatoriedade será observada 
somente por empresas de médio 
e grande portes, como mercados, 
supermercados, hipermercados 
e atacadistas. Autora do projeto, 
Rose de Freitas alega ser comum 
a ocorrência de fraudes em 
prejuízo do consumidor. A 
senadora considera que a oferta 
de um instrumento de medição 
é uma atitude simples, capaz 
de evitar que fabricantes e 
comerciantes prejudiquem os 
consumidores (Ag.Senado).

Venezuela: Grupo de Lima não 
reconhece legitimidade das eleições

O Brasil e mais 13 países ( Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, 
Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Santa Lúcia) que integram o Grupo de Lima, formado 
com o objetivo de buscar alternativas para a crise na Venezuela, informaram ontem (21) que não 
reconhecem a legitimidade das eleições venezuelanas

condições difíceis, na perda de 
instituições democráticas, do 
Estado de Direito e na falta de 
garantias e liberdades políticas 
dos cidadãos.”

A preocupação do Grupo 
de Lima será levada à OEA 
em busca de uma solução. O 
foco das atenções, segundo 
as autoridades, é o crescente 
fl uxo migratório e as condições 
da população venezuelana. A 
previsão é de que a reunião 
extraordinária ocorra em junho, 
no Peru. O Grupo também solicita 
que “as autoridades competentes 
de cada país emitam circulares 
ou boletins, que alertem as 
instituições financeiras para 
a corrupção no setor público 
venezuelano e os métodos que os 
servidores públicos venezuelanos 
e suas redes podem estar 
usando para ocultar e transferir 
recursos provenientes de atos de 
corrupção” (ABr).

em conformidade com os 
padrões internacionais de 
um processo democrático, 
livre, justo e transparente. 
Reiteram sua preocupação 
com o aprofundamento da crise 

política, econômica, social e 
humanitária que deteriorou 
a vida na Venezuela, o que 
se reflete na migração em 
massa de venezuelanos que 
chegam a nossos países em 

Prioridade na Câmara é concluir 
votação do cadastro positivo

eletrônica e a urgência do 
projeto de distrato para 
resolver o problema do setor 
de construção civil”, disse 
Maia, ao avaliar que tanto a 
MP 814 como o projeto de 
privatização da Eletrobras 
se somam ao período pré-
eleitoral e criam difi culdades 
para que a base do governo 
consiga superar a obstrução. 

“A princípio é o cadastro 
positivo, a 814, que, se o 
governo quiser, vai ter que 
aprovar preferência, porque a 
812 e a 813 vêm na frente. E, 
com isso, vamos ver se a gente 
consegue trabalhar nesta 
semana e nas próximas com 
essa obstrução da esquerda, 
que está muito forte”, disse 
(Ag.Câmara). 

apenas à 814. Se a gente não 
tivesse a 814, votaríamos 
todas as  MPs e mais  o 
cadastro positivo, a urgência 
do projeto de duplicata 

Proibição de venda de imóveis 
do Minha Casa, Minha Vida

projeto, Mitidieri entende que 
a venda ou a não ocupação dos 
imóveis por benefi ciários do 
programa acabam tendo um 
resultado negativo, porque o 
acesso à habitação deixa de 
ser destinado aos que mais 
precisam.

O texto aprovado altera a 
lei que criou o Minha Casa, 
Minha Vida e o Programa 
Nacional de Habitação Rural 
(PNHR). Pela proposta, a 
transmissão inter vivos só será 
permitida se o beneficiário 
preencher todos os requisitos 
para a participação no Minha 
Casa, Minha Vida e assumir 
integralmente o saldo devedor 
previsto em contrato regular 
junto à instituição fi nanceira. A 
proposta será ainda analisada 
conclusivamente pela Comissão 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

para ocupação do imóvel. “O 
prazo de um ano é bastante 
razoável para o participante, 
além de ser mais adequado 
à finalidade do programa, 
estimulando a ocupação do 
imóvel”, sustentou. Autor do 

Prazo para extinção de registros de empresas
Fazenda (inscrição estadual).

A lei já obriga a baixa da 
empresa solicitante em todos 
os órgãos da Redesim, mas 
sem impor um limite temporal. 
Segundo o relator do projeto, 
deputado Helder Salomão (PT-
ES), a ausência desse limite pode 
tornar [o empresário] refém da 
lentidão burocrática. “A proposta 
prevê a extinção de qualquer 
registro do empresário, não 
dando margens a intermináveis 
demandas administrativas 
que solicitem ao empresário 
a comprovação de sua efetiva 
baixa”, acrescentou Salomão. 
A matéria tramita em caráter 
conclusivo e será analisada ainda 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

deseje abrir uma empresa 
de venda de mercadorias 
precisa obter registro em 

órgãos diferentes como a Junta 
Comercial (registro legal), 
Receita (CNPJ) e Secretaria da 
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Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0184229-14.2008.8.26.0100. A Drª. Adriana Sachsida Garcia,
Juíza de Direito da 34ª VC. do Foro da Capital, Faz saber ao locatário da Loja P-02A, CNPJ:
Ignorados, estabelecida no andar térreo da Rua Barão de Ladário, Nº 398, nesta Capital -SP, que
Adidas Ag e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos
Materiais e Morais, pois o requerido esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para
assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos.
E, estando em termos, foi deferida a citação do requerido por edital, para que Contestem a presente
ação no prazo de quinze dias a fluir do prazo supra supra, sob pena de serem aceitos como
verdadeiros os fatos na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de
revelia. Será este edital afixado e publicado na forma da lei.                                                       (19 e 22)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1010761-48.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Emanuel Brandão
Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Michele de Souza Cavalcante, CPF 295.008.728-03, que
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale
Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 4.522,58 (em 01/03/2015),    referente contrato
de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes relativos ao curso de Administração,
para o ano de 2010. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito, ficando isento de custas e
honorários incidindo em 5%, ou oponha embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao
feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de fevereiro de 2018.                                            (19 e 22)

Citação Prazo 20 dias Proc. 1114603-75.2014.8.26.0100. O Dr. Regis De Castilho Barbosa Filho, 
Juiz de Direito da 41ª VC do Foro da Capital, Faz saber  aos Correu Lojas 2B-58, T 24, 1ª-26, AS-
41 todas com inscrição no CNPJ/MF SOB Nº Ignorados e estabelecidos na Rua Florêncio de Abreu,
418, Centro, São Paulo-SP, CEP 01030-001, Lojas HB1-12, HD1-12, HD1-08, 1A-04, 1B-35A, 1ª-
09A, 1B-18, 1B-16A, 1B-16B, 1V-30A, 1A-33, 1B-28, 1B-13, 1B-19A , 1A– 10, 1A-40, 1A-39A, 1A-28,
1A-27A, 1A-13A, 1A-11, 1A-16, HB1-16, HB1-15, HB1-24, HB1-30, HB1-21, HB1-29, HB1-27,HC1-
02, HC1-09, HC1-17, HD1-24, HD1-29, HD1-27, 2B32, 2B-48, HB-23, A2-35A, HB2-17, A2-36, A2-
37, A2-10, A2-09, 2B-35, A1-19, A1-45, A2-05, A1-41, A1-45/47, A1-41, A145-47, A1-41, A1-40/42,
A1-29/30, A1-27, A1-44, A1-32, A1-26A,  1B-21A, 1B-07, 1B-32, 1B-21, A2-32, 2B-41, 2A-26, 2A-21,
2A-24, 2A-25, 2A-27, 2A-50, 2A-50C, A2-04, 2A-01ª, A2-28, 2B-08, 1A-33, 1A-04, 1A-06/05, HB1-12,
HD1-08, 1B-35A, 1A-9A, 2B-62/63, 1B-18, 1B-16A, 18-16, 1B-30A, 1B-28, 1B-13, 1A-10, A1-34, A1-
28, A1-27A,  1A-40, A1-25A, A1-11, A1-13A, A1-11, A1-11, HB1-30, HB1-16, HB1-15, HB1-24, HB1-
21, HB1-29, HC1-09, HC1-02, HC1-17, HD1-24, HD1-29, 2B-56, 2B-36, A3-02, A3-01, A2-12, HC2-
33, A1-23, HB2-03, HC2 18/19/2º e HC-01, que ADIDAS AG E OUTROS ajuizaram ação Ordinária
em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta
reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam
indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a
citação dos requeridos por edital, para que Contestem a presente ação no prazo supra, sob pena de
serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial. Será este edital afixado e publicado na forma da
lei. São Paulo, 06 de Março de 2018.                                                                                           (19 e 22)

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0028499-34.2013.8.26.0100 (USUC 473). O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Monique Baremboim Salles Vanni, Diana Gertrudes Baremboim Salles Vanni, 
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma 
consistente no apartamento nº 104, localizado no 10º andar ou 11º pavimento do Edifício Jardim 
Buenos Aires, situado na Rua Piauí, nº 615 - 7º Subdistrito Consolação - São Paulo - SP, com área 
útil de 105,4760 m², quotas proporcionais de 14,1752 m² e 6,8030 m², respectivamente, nas áreas 
construídas de uso comum do prédio e do andar em que a unidade está situada, o que totaliza a área 
construída de 126,4542 m², correspondendo-lhe uma quota ideal no terreno de 2,00228% ou 
21,1185m², contribuinte nº 010.008.0149-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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CONTRATAÇÃO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
Quais empresas estão obrigadas a cota de pessoas portadoras de defi-
ciência? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO CASO DE ABORTO NÃO CRIMINOSO, O ATESTADO DE 14 DIAS PODERÁ 
SER LANÇADO COMO LICENÇA MATERNIDADE E DEDUZIDO NA GPS?  

Confirmado. O aborto não criminoso, quando não é lavrado 
atestado de óbito ou nascimento, dará direito a 14 dias de 
afastamento, que será pago pelo empregador e informado em 
SEFIP para que haja a compensação, como ocorre com a licença 
maternidade. Código de in formação SEFIP: Q3.

BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO
Ex-funcionário que recebe seguro-desemprego pode contribuir para 
a previdência como facultativo, sem perder o benefício? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TÉRMINO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Contrato de experiencia que termina no domingo e a funcionária 
estará de folga, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O SEGURO DE VIDA PARA MOTOBOY É OBRIGATÓRIO?
Informamos que não há legislação que obrigue pagamento de seguro 
de vida ao motoboy, salvo previsão em convenção coletiva de trabalho.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUTÔNOMO
Autônomo pode trabalhar 15 dias seguidos na mesma empresa? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PEDE DEMISSÃO
Quando o funcionário pede demissão quais são seus direitos? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

1ª Vara de Família e Sucessões – Regional IV - Lapa. EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - 
PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1015391-73.2017.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Ary 
Casagrande Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo 
tramita a ação de Retificação de Registro Civil movida conjuntamente por Eliane Silverio Lima, 
CPF 153.360.328-67 e Alex Fernando Gonçalves, CPF 220.036.608-60, por meio da qual os 
requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento, qual seja, Comunhão 
Parcial de Bens, para COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, na forma da lei. Para o conhecimento de 
eventuais interessados na lide, foi determinada a expedição de edital com prazo de trinta (30) dias, a 
contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do art. 734, § 1º do CPC, o qual, por 
extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 11 de maio de 2018. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0050465-58.2010.8.26.0100 (USUC 1115). O(A) Doutor(a) Rodrigo 
Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Lucilla de 
Camargo Velloso, Herdeiros de Alfredo Ferreira Velloso, a saber: Maria Chantal de Camargo 
Velloso e Sousa Pinto, Teresa Lucilla Velloso Coutinho, Maria de Lourdes Velloso Coutinho, 
Maria Christina Velloso Coutinho, Ana Maria Velloso Coutinho ; réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Gilberto Soares da Rocha e Elza Pereira da Rocha, ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Nordestina, nº 
643 Distrito de São Miguel Paulista - São Paulo SP, com área de 214,69 m², contribuinte nº 
112.444.0079-2, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. 

1ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro/SP. EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO 
DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DA 
EXECUTADA MICHELE ELISA FERNANDES COUTO ME - SALAMANDRA ARRANJOS FLORAIS 
CNPJ 12.666.071/0001-07, BEM COMO SUA REPRESENTANTE LEGAL E EXECUTADA MICHELE 
ELISA FERNANDES COUTO, CPF 247.437.798-04 E RG 26.320.698-01, expedido nos autos da ação 
de Cumprimento de Sentença - Indenização por Dano Moral movida por ANA ELISA ALVARES 
CORREA DE SIQUEIRA, PROCESSO Nº 1023313-79.2014.8.26.0002/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões 
on-line da Argo Network Leilões (www.argonetworkleiloes.com.br), em condições que segue: BEM: Um 
veiculo I/HAFEI Ruiyi Pickup, cor prata, placas EPD-1563, RENAVAM nº 27343888, chassi 
LKNCBG5BAT02295; CONSIDERANDO A MÁ CONDIÇÃO EM QUE SE ENCONTRA O VEICULO, 
APÓS PESQUISA FOI AVALIADO EM R$10.000,00 - fls.80 do laudo de avaliação; DÉBITO 
EXEQUENDO: R$28.000,00 (Setembro/2017); DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 
21 de junho de 2018, às 14:00 horas, encerrando-se no dia 26 de junho de 2018, às 14:00 horas, e, 
para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 16 de julho de 
2018, às 14:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele que der lance 
superior ou maior que a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do 
valor da avaliação (2º leilão). PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através 
de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 
horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá 
um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO - 5% (cinco 
por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante 
DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na 
conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial PHILLIPE SANTOS IÑIGUEZ OMELLA. DO 
CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja cancelado após 
a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será 
devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou 
àquele que der causa ao cancelamento. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais 
débitos de IPVA e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, 
mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa. O bem será alienado no 
estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e 
de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pelo eventual regularização que se 
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, imissão na 
posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, caput , § 1º e § 2º e Art. 
903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso 
de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das 
medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver 
tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e e-mail: phillipe@argoleiloes.com.br. Para 
participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando as executadas, bem como seus 
representantes legais, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam 
localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta recursos 
ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de maio de 2018. 

3ª Vara de Fazenda Pública/SP. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, 
COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0024375-13.2017.8.26.0053. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fausto José Martins Seabra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A 
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que Furnas - Centrais Elétricas S/A move uma Servidão 
Administrativa de Desapropriação contra MARIA GRAZIA PAPINI, objetivando imóvel rural com área 
de 8,357 ha (oito hectares, trezentos e cinquenta e sete ares), localizado no Município de São Paulo, 
registrado na matrícula nº 76.962, Livro 02, ficha 01, p.365.551, do 11º Registro de Imóveis da Comarca 
da Capital, Incra nº 638.358.025.895-0, declarado de utilidade pública conforme Decreto Federal de 
20/06/1995. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o 
prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 
3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 02 de maio de 2018. 

 
 
 

31ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0123292-96.2012. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da lei, etc. FAZ SABER a Evandro Gonçalves 
Teixeira, CPF. 221.318.828-90 e Michele Bertoldo da Silva Melo, CPF. 301.557.518-08, que foi 
deferida a desconsideração de personalidade jurídica de MEGAKIT Comercio de Produtos Eletrônicos 
Ltda, para a sua inclusão no polo passivo da ação de Procedimento Comum, proposta por Ademir 
Carlos Brisolla Araújo, objetivando seja a mesma julgada procedente com a condenação dos requeridos 
ao ressarcimento de R$ 1.278,46, devidamente atualizado referente aos produtos adquiridos e não 
recebidos, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, custas processuais, 
honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se os requeridos em lugar ignorado, 
foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os 
requeridos serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

ILONAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI-EPP - Torna público que
recebeu da SEMA a Licença de Operação nº 46/2018 para fabricação de artefatos de
material plástico para usos industriais à Rua Maria Paula Motta, 1219, Jardim
Presidente Dutra, Guarulhos, através do processo administrativo nº 47788/2017 com
validade até 11/05/2022 (4 anos).

LABEL KROMIA Indústria e Comércio e Manutenção de Máquinas Gráficas Ltda-ME -
Torna publico que recebeu da Prefeitura de Itaquaquecetuba - Secretaria do Meio
Ambiente, a Licença Prévia, Instalação e de Operação nº 18/2018, valida até 07/05/2020,
para a atividade de fabricação de máquinas gráficas, sito Rua da Consolação, 26,
Parque Novo Horizonte, Itaquaquecetuba/ SP.

Edital de Citação Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo Nº
0005072- 42.2012.8.26.0100 (USUC 163) O Doutor Rodrigo Ramos, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SP, do Estado de SP, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o)(s) Arthur Galleti, Ivone Izabel dos Santos Galleti, Eder Fraga, Maria Rosa
Bavuso Fraga, Rafael Fraga, Adelia Fraga, João Perna, Lúcia Aparecida Kohln Ribeiro, Adriano
Ianov, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Helena Najar Mahana e outros, ajuizaram ação de
Usucapião, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Antônio Carlos da
Fonseca, nº 197/199 Jardim da Saúde - São Paulo SP, com área de 214,74 m², contribuintes nºs
049.029.0051-3 e 049.029.0050-5, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.                                                                        (22 e 23)

Ability Tecnologia e Serviços S.A. - CNPJ N° 06.127.582/0001-58 - NIRE 35.300.314.107
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora, Local: 25.04.2018, às 12hs., na sede, Rua Andre Rovai, nº 355, Bonfi m, Osasco/SP. Presença: Totalidade 
do Capital Social. Mesa: Ivan Correa de Toledo, Presidente, e Walcyr Viana, Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. En-
cerramento das atividades da fi lial situada em Barueri-SP, Rua Lourenço Zacaro 857, Bairro Jardim Califórnia; CEP 06408-
000, CNPJ/MF n° 06.127.582/0012-00, Inscrição Estadual n° 206.003.918.117, Inscrição Municipal nº 457703-3 e NIRE 
35903832045. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Ivan Correa de Toledo Filho - Acionista e Presidente; Walcyr 
Viana - Acionista e Secretário. JUCESP nº 225.303/18-8 em 15.05.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

A inauguração de estações 
do metrô sempre possui um 
impacto alto nos bairros ao seu 
redor, um dos principais setores 
impactados é o imobiliário, 
pois a nova possibilidade de 
transporte público tende a 
valorizar os imóveis ao redor. 
Em 2018, em São Paulo, o 
governo estadual inaugurou 
10 novas paradas, em 4 linhas 
(amarela, lilás, prata e jade) 
e um levantamento inédito 
realizado pelo ZAP, empresa do 
Grupo ZAP, identificou o custo 
de se morar perto das novas 
estações. 

Neste estudo, foi identificado 
que a Higienópolis-Mackenzie 
(linha 4 - amarela) possui ao seu 
redor 99,7% de apartamentos 
e que a parada Moema (linha 
5 - lilás) tem o m² mais alto para 
venda: R$ 11.363. 

O estudo levou em conta 
os apartamentos localizado 
a 1km das 10 novas estações 
inauguradas em 2018. Depois 
de Moema, o ranking do preço 
de m² mais alto segue com 
Oscar Freire - Linha 4 (R$ 
11.083), Eucaliptos - Linha 
5 (R$ 10.588), Higienópolis - 

Linha 4 (R$ 9.696) e São Lucas 
- Linha 15 (R$ 5.384). Dentre 
aquelas com menor preço estão 
Guarulhos Cecap - Linha 13 (R$ 
4.166), Guarulhos Aeroporto 
- Linha 13 (R$ 4.516), Jardim 
União - Linha 15 (R$ 4.593) e 
São Lucas - Linha 15 (R$ 5.384).

O preço de venda dos 
apartamentos segue uma 
ordem parecida com a de m². 
A estação Moema continua 
na liderança com um preço 
médio de venda dos imóveis 
de R$1,5M. Na sequência 
está Oscar Freire - Linha 4 
(R$1,4M), Eucaliptos - Linha 
5 (R$1,1M) e Higienópolis 
- Linha 4 (R$950 mil). Para 
gerente de inteligência de 
mercado do Grupo ZAP, 
Cristiane Crisci, o preço reflete 
a localização dos bairros, a 
representatividade deles na 
cidade e seu histórico. “Há 
bairros bem distintos próximos 
as novas estações, eles possuem 
particularidades únicas entre 
eles. Para quem busca comprar 
imóveis próximos as novas 
e futuras estações de metrô 
uma valorização é esperada”, 
detalha (ZAP).

Estação Moema possui 
m² mais alto das 

inauguradas em 2018

Felipe Stutz (*)

Antigamente, a interação era restrita a três estágios 
bastante lineares, bem conhecidos pelas empresas, 
que sabiam técnicas de como engajar os clientes 

em cada fase e como lidar com eles em cada um destes 
momentos. No entanto, a jornada de decisão do cliente se 
tornou muito mais complexa. 

Atualmente, 63% dos profissionais da área de marketing 
utilizam mapas para monitorar o processo de engajamento 
do público com a marca e seus estágios, segundo um estudo 
da Forrester. Isso ocorre porque a tecnologia mudou a forma 
como as pessoas se informam sobre produtos e serviços. 

Também mudou a quantidade de dados que as empresas 
conseguem coletar com base nos comportamentos dos 
consumidores em seu site, redes sociais e outros canais 
de comunicação. Isso altera todo o processo de compra, 
tornando essa jornada muito mais fragmentada e pouco 
linear para a decisão final. Por isso, as marcas precisam 
reinventar a forma como lidam com os clientes e se adequar 
a cada perfil de consumo.

O consumidor agora espera por uma experiência integrada, 
por conseguir informações a qualquer hora e em qualquer 
local, e um relacionamento contínuo com as empresas. 
Afinal, ele se tornou mais bem informado sobre as empresas 
das quais consome, suas novidades e opiniões.

As empresas devem compreender que de nada adianta 
ter todas as informações sobre intenções, necessidades e 
comportamento dos clientes se não souber interpretá-las 
e, baseando-se nesses dados, tomar boas decisões focadas 
no crescimento do negócio. Não basta saber que o cliente 
desistiu da compra depois de ter escolhido todos os produtos, 
é necessário tomar uma atitude para que isso não volte a 
acontecer e que essa perda de receita não se repita.

Em resumo, analisar dados gerados pelas interações 
com clientes pode habilitar as marcas a tomar melhores 
decisões e trazer inteligência aos negócios. A qualidade 
e interpretação desses dados é crucial para o sucesso da 

Por que analisar dados 
é tão importante?

Com a transformação digital, a experiência do consumidor deixou de ser algo simples. 

transformação digital e muitas empresas já sabem disso: 
de acordo com o Gartner, até o fim desse ano, mais de 50% 
das organizações irão investir em inovações para otimizar 
a experiência do consumidor. 

E isso pode ser um grande trunfo, se considerarmos que, 
até 2020, essas interações irão sobrepor preço e qualidade 
do produto como diferenciais de uma marca, segundo estudo 
da Walker. Definitivamente, esse é o momento de utilizar 
a inteligência de dados, transformá-la em conhecimento e 
fazê-la trabalhar para o bem dos negócios. 

Com isso será possível tomar decisões mais assertivas, que 
otimizarão os investimentos e trarão melhor entendimento 
das necessidades de cada público.

 
(*) - É Diretor de Soluções da Orange Business Services para América Latina 

(www.orange-business.com).
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Especial
Fotos: Divulgação

Leandro Melito/Repórter da EBC

Duas faixas específi cas do disco são emblemáticas para 
a história da bossa nova: Outra Vez, composição de 
Jobim que já havia sido gravada em 1954, e Chega 

de Saudade, parceria do maestro com o poeta Vinícius de 
Moraes, escrita em 1956, mas que, até então, permanecia 
inédita. “É clássico e defi nitivo momento de parto [da bossa 
nova]”, considera o crítico e historiador Ricardo Cravo Albin.

O acompanhamento ao violão feito pelo baiano João Gilberto 
nas canções trazia, pela primeira vez, a batida do violão que 
se tornaria característica do estilo. Gilberto inova na forma 
de cadenciar o ritmo, acentuando os tempos fracos, de forma 
a realizar uma síntese da batida do samba ao violão.

Em entrevista à EBC, o professor de violão Alessandro 
Borges, do Departamento de Música da Universidade de 
Brasília (UnB), explica a mudança na batida do samba 
realizada por João Gilberto, que carateriza a bossa nova.

Em julho de 1958, meses depois de Canção do Amor 
Demais chegar às lojas, João Gilberto concluiu a gravação 
de seu próprio disco 78 rotações, contendo de um lado a 
canção Chega de Saudade, e de outro, Bim Bom, composição 
própria. Nesse trabalho autoral, em que defi nitivamente foi 
consolidado o que seria chamado de bossa nova, aparece 
outra faceta de João Gilberto: a forma de cantar o samba.

Bossa nova completa 60 anos: 
conheça a história do gênero musical

Capa do disco Canção 
do Amor Demais 
gravado em 1958 por 
Elizeth Cardoso.

Tom Jobim toca piano ao lado do poeta
Vinicius de Moraes.

Cena do fi lme "Copacabana Palace, de 1962. Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Gênero musical brasileiro que ganhou o mundo no início da década de 60, a bossa nova completa 60 anos em 
2018. A primeira aparição do estilo foi no disco Canção do Amor Demais, gravado em abril e lançado em maio de 
1958. Na obra, a cantora Elizeth Cardoso interpreta composições da dupla Tom Jobim e Vinícius de Moraes

Caymmi toca violão em uma boate carioca. Autor de sambas-canção na década de 
1950, ele teve músicas regravadas por João Gilberto com a batida

de violão da bossa nova.
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Para Walter Garcia, organizador do livro João Gilberto 
(Cosac Naify, 2011), dizer que o músico de Juazeiro canta 
“baixinho”, ou que seu canto se aproxima do modo de falar, 
é contemplar apenas uma parte desse processo.

“Existe também uma percussividade na forma de cantar 
de João Gilberto. Alguns pesquisadores apontam que seu 
canto se aproxima da sonoridade de um instrumento de 

cordas e da articulação de 
um saxofone’’, afi rma.

Pesquisador da obra 
de João Gilberto, Garcia 
sintetizou a complexidade 
do trabalho do músico baiano 
como uma “contradição sem 
confl itos”: “O difícil do João 
Gilberto é que a obra dele 
está sempre equilibrando 
contrastes e antagonismos, 
embora na aparência seja 
uma obra que não tem 
contradição nenhuma. 
Ela é toda atravessada de 
contradições, mas elas são 
apresentadas como se não 
houvesse o confl ito”, disse.

Ausência dos 
palcos

A bossa nova chega à 
terceira idade com seu 
principal ícone fora de 
atividade há dez anos: a 

última vez que João Gilberto pisou em um palco foi em 
2008, por ocasião das comemorações dos 50 anos do gênero 
musical. Em São Paulo, os shows ocorreram no Auditório 
do Ibirapuera e o apresentador foi o crítico musical e amigo 
pessoal de João, Zuza Homem de Mello.

Foi a última vez que ele esteve na presença do músico, 
e lamenta sua ausência dos palcos. "É uma grande pena a 
gente não ter mais o João Gilberto podendo cantar e tocar 
em público. Certamente ele deve estar cantando e tocando 
no apartamento onde vive. Mas em público é diferente, ele 
tem que se preparar para isso. A razão disso [ausência dos 
palcos] é que ele não está preparado para se apresentar 
em público. Há que se respeitar João Gilberto”, diz Mello.

Houve uma expectativa de que João voltasse aos palcos 
em novembro de 2011, em uma turnê nacional com o 
show João Gilberto 80 anos - Uma Vida Bossa Nova. Mas a 

Fundo Última Hora, Arquivo Público do Estado de São Paulo

João Gilberto na época da gravação de seu primeiro disco.
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primeira apresentação que seria realizada na capital paulista 
foi cancelada por motivos de saúde do músico e a turnê 
acabou não acontecendo.

João Gilberto foi visto cantando e tocando violão pela 
última vez em 2015: ele aparece em vídeos postados na 
rede social Facebook por Claudia Faissol, mãe de Luisa, 
fi lha caçula do cantor. João estava de pijama e tocava e 
cantava Garota de Ipanema ao lado da fi lha.

Devido a problemas fi nanceiros e de saúde do cantor, a 
fi lha dele Bebel Gilberto conseguiu a interdição do músico no 
último dia 15 de novembro. O processo corre em segredo de 
justiça na 5ª Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro.
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Por que o mundo 
precisa de designers 

organizacionais

A era de buscar soluções 

prontas para problemas 

recorrentes acabou. O 

RH encara uma crise. 

Todos os dias, ouvimos 

mais do mesmo

Precisamos de uma pro-
funda transformação 
dos modelos de negó-

cios, ou vamos ser deixados 
para trás no processo de evo-
lução do mundo. E a mudança 
só é possível se as pessoas se 
movimentarem, saírem da sua 
zona de conforto e começarem 
a explorar o desconhecido a fi m 
de descobrir novas soluções 
que façam mais sentido nesse 
novo mundo. A mudança só 
é possível se atuarmos como 
designers organizacionais. 

Mas, afi nal, em que consiste 
ser um designer organizacio-
nal? Podemos definir esse 
profi ssional como uma pessoa 
empática, destemida e inova-
dora. Essas três características 
são essenciais para encarar os 
desafi os do novo mundo em 
que vivemos, pois as soluções 
precisam ser desenvolvidas a 
partir das necessidades do ou-
tro, e, nesse processo, o medo 
não pode impedir que as ideias 
sejam colocadas em prática. E 
a inovação é o ponto de partida 
de todo o processo, pois o obje-
tivo é desenhar novas soluções 
que ajudem os profi ssionais 
no dia a dia e que entreguem 
melhores resultados. 

Atualmente, o que se vê 
nas organizações é um cená-
rio repleto de profi ssionais 
consumidos por inúmeras 
tarefas operacionais, que 
quase se transformaram em 
máquinas de realizar trabalhos 
repetitivos. A criatividade foi 
praticamente extinta dentro 
das empresas, as pessoas se 
acomodaram tanto em suas 
funções e no jeito em que, tra-
dicionalmente, os problemas 
são resolvidos que, de forma 
inconsciente, acreditaram 
que os modelos de negócios 

tradicionais seriam válidos por 
muitos e muitos anos. Porém, 
a transformação digital bate a 
nossa porta e esses modelos já 
não são capazes de atender às 
novas necessidades. 

Precisamos usar a transfor-
mação digital a nosso favor. 
Com as novas tecnologias, 
grande parte das tarefas ope-
racionais pode ser atribuída a 
ferramentas inteligentes de au-
tomatização. Assim, é possível 
começar a quebrar as barreiras 
criativas que persistem na 
mente dos profi ssionais e pro-
por novas estruturas organiza-
cionais e modelos de negócios 
modernos e efi cientes. 

Designers organizacionais 
olham para o mundo de forma 
diferente. Problemas não são 
tratados de forma superfi cial. 
Antes de sugerir soluções, eles 
estudam as causas, procuram 
a raiz do problema e o tratam 
na própria raiz com o objetivo 
de evitar que se transforme em 
algo maior. 

O designer organizacional 
também não se apega aos 
modelos tradicionais de negó-
cio. Muito pelo contrário. Ele 
entende que um novo mundo 
precisa de novos processos, 
mais efi cientes e simples. Ele 
também entende que não é 
possível compreender toda a 
complexidade desse cenário, 
mas sua humildade em assumir 
que não tem as respostas para 
tudo permite que ele consiga 
estudar e arriscar suas ideias 
até chegar às soluções ideais 
para a sua empresa. 

E é disso que o mercado 
precisa nesse momento. As 
empresas devem se preparar 
para o futuro. E não estamos 
falando de algo distante como 
dez ou vinte anos. Elas devem 
se preparar em dois anos. Por-
tanto, a hora de se movimentar 
é agora. 

(*) É Formado em Psicologia, 
Dinâmica dos Grupos e Design 

Thinking, Ornellas é Coach e membro 
do International Coaching Federation 

(ICF) e Consultor com 25 anos de 
experiência. 

Marco Ornellas (*)

TI
  

News@
Evento internacional na área de Computação 
de Alto Desempenho recebe trabalhos 
@Acontece entre os dias 17 e 19 de setembro o "13th International 

Meeting on High Performance Computing for Computational 
Science" (VECPAR), reunindo professores, pesquisadores, alunos e 

profi ssionais da área de Computação de Alto Desempenho. O encontro 
tem a organização da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e 
da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e será realizado no Hotel 
Fazenda Fonte Colina Verde, na cidade de São Pedro (SP). O evento 
incentiva a submissão de trabalhos de pesquisadores acadêmicos, 
laboratórios e indústrias que tratem sobre questões atuais em ciência 

computacional, aplicações de interesse da sociedade e inovações em 
hardware. Os trabalhos podem ser de todas as áreas da Ciência e 
Engenharia Computacional. A data-limite para o envio é 15 de junho 
e a submissão deve ser feita em https://bit.ly/2L4U59D. O prazo fi nal 
de submissão é 3 de junho, através do e-mail vecpar2018workshops@
ncc.unesp.br.

O mundo corporativo gira 
ao redor de seu cliente. E 
nos últimos anos é inegável 
que as redes sociais deram 
voz ativa para os clientes 
e consumidores, que antes 
apenas recorriam ao tele-
fone ou e-mail para fazer 
uma solicitação, fosse ela 
um simples atendimento 
ou uma grande reclamação. 
Com isso, o número de em-
presas presentes em redes 
como Facebook, Twitter, 
dentre outras, se tornou 
enorme, mas muitas ainda 
estão em total desordem. 
Afinal, qual é a melhor forma 
de atendimento? 

Tudo o que vai para esses canais de comunicação chega aos 
ouvidos e olhos de todos os seus clientes que estão presentes 
na rede. Obviamente que tudo o que ali ocorrer afetará dire-
tamente a imagem da empresa. Não é difícil imaginar que o 
atendimento, mesmo que virtual, é o principal alvo de uma 
empresa má-organizada. Temos ótimos exemplos de marketing 
de sucesso! No twitter, um consumidor marcou dois estabele-
cimentos questionando quem lhe faria a melhor oferta por um 
produto e ambos disputaram até o fi m com bons argumentos 
e promoções.

No Facebook, o banco Bradesco recebeu uma solicitação em 
forma de poesia e respondeu “na mesma moeda”, algo que lhe 
rendeu na época mais de 2 mil curtidas em um único comentário. 
Outras marcas, como o Ponto Frio, integram o atendimento das 
duas maiores redes sociais sempre com a mesma linguagem e 
dinamismo — o que é extremamente importante quando se 
fala em um bom atendimento. O mínimo que o consumidor/
cliente espera é receber a mesma orientação, sem confl ito 
entre os canais. 

Apesar disso, muitas empre-
sas ainda pecam e cometem 
deslizes que podem ser cruciais 
para elas. Se as redes sociais 
oferecem a oportunidade de 
ter uma linguagem mais des-
contraída e bem menos formal, 
ao mesmo tempo exigem a 
instantaneidade e o “calor” hu-
mano; e apesar de haver muita 
criatividade na web, há coisas 
que somente um atendimento 
telefônico (ou presencial) 
podem fazer. São poucas as 
situações que são totalmente 
resolvidas pelo SAC 2.0. 

Quando a situação se agrava, 
o mais importante é tornar o 

cleinte ciente da preocupação da empresa, e da tomada de deci-
são em função de uma resolução, e para isso, é exigido o contato 
por telefone — ou seja, apesar de um atendimento criativo, nada 
substitui o atendimento humano, que pode manter a mesma qua-
lidade com a praticidade de poder resolver tudo ali, naquele exato 
momento. Depois deste contato, aí sim é necessário realinhar na 
web, já com os ânimos acalantados, e com um bom fechamento 
que encante, mesmo numa situação que iniciou contraditória.

Sendo através de redes sociais ou não, é essencial que o 
atendimento — que muitas vezes está travestido de marketing 
digital — necessita falar a linguagem do seu cliente, estar ali-
nhado com todas as outras formas de comunicação com ele e, 
claro, resolver o problema o quanto antes, sem causar grandes 
transtornos. Afi nal, as redes sociais tiveram utilidade para fazer 
as empresas ouvirem os seus consumidores, deixarem de lado 
o “terno e gravata” do mundo corporativo e que se assumam 
como empresas engajadoras de mudança na sociedade. Enfi m, 
uma empresa que se importa com quem fala e como fala. 

(Fonte: Robson Costa, CEO do Grupo Encanto Telecom).

Redes sociais: criatividade e agilidade 
em pauta

O que o seu ambiente de 
trabalho têm em comum 
com o familiar e de 

lazer? Eles estão conectados. 
Hoje em dia a tecnologia é um 
recurso indispensável para as 
atividades do dia a dia, afi nal, 
é um caminho para aproximar 
as pessoas, fi ltrar informações 
e otimizar o tão escasso tempo. 
Mas, apesar do meio apresentar 
benefícios para a sociedade, o 
uso desenfreado da internet 
causa dependência das ferra-
mentas tecnológicas e trazem 
comportamentos de saúde 
prejudiciais ao ser humano, tais 
como: ansiedade, estresse, irri-
tabilidade e alteração do apetite.  Ao serem ignorados, os sinais 
podem desencadear uma série de doenças críticas.

Pensando em alertar os heavy users, o Instituto Brasileiro de 
Coaching (IBC) listou as seis principais patologias que estão com 
presença de peso no mundo contemporâneo por conta do abuso 
tecnológico. Confi ra a relação abaixo:

Síndrome do Toque Fantasma

Um dos primeiros a trabalhar a temática foi o Dr. Larry Ro-
sen, professor aposentado e ex-presidente do Departamento de 
Psicologia da Universidade do Estado da Califórnia, nos Estados 
Unidos. No livro iDisorder o especialista mostra que 70% dos 
usuários assíduos já sentiram o aparelho de celular vibrar ou 
tocar sem nem ter recebido notifi cações ou ligações. 

 
Nomofobia

O termo foi utilizado pela primeira vez em 2008 em um artigo 
do UK Post Offi ce para abreviar a expressão inglesa “no-mobile”. 
Em português a expressão signifi ca a ansiedade causa pelo dis-
tanciamento do celular ou devido à falta de bateria do aparelho. 
As consequências da patologia são problemas de interação social 
e difi culdades de se comunicar em público.

Depressão

A depressão por conta das redes sociais acontece quando o 
usuário deposita a sua realização pessoal no número de curtidas 
e quantidade de comentários recebidos nas publicações. Recen-
temente, uma pesquisa publicada na revista Cyberpsychology, 
Behavior, and Social Networking comprova essa relação.

Problemas na Coluna

O ato de inclinar a cabeça para mexer no celular pode colocar 
uma carga muito além da suportada pelo pescoço do usuário. 

Seis doenças ocasionadas pelo 
uso desenfreado da tecnologia

É o momento de repensar até onde vale à pena estar conectado a todo instante

Um estudo publicado pela Biblioteca Nacional de Medicina dos 
Estados Unidos revelou que a coluna cervical aguenta no máximo 
seis quilos. Porém, dependendo do posicionamento do pescoço 
para interagir com os dispositivos eletrônicos, é aplicada uma 
carga de até 27 quilos.

Perda Auditiva

A interferência dos fones de ouvido em casos de perda auditiva 
é acontece cada vez mais devido a alta frequência utilizada pe-
los usuários. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
emitiu um comunicado no qual metade dos jovens ao redor do 
mundo escutam músicas em volumes prejudiciais aos tímpanos.

 
Insônia

O pensamento coletivo de que o uso de forma despretensiosa 
de aparelhos eletrônicos faz a vontade de dormir aparecer mais 
rápido é mito, pois a luz emitida pelos dispositivos faz com que 
o organismo produza menos melatonina – hormônio responsável 
pela regulação do sono.   

Neste contexto, José Roberto Marques, presidente do Instituto 
Brasileiro de Coaching, dá dicas para evitar cair no uso exagerado 
da tecnologia. “Vale lembrar que o equilíbrio na rotina é a chave 
para preservar a qualidade de vida. Para não alimentar o vício, 

é importante descobrir os seus reais talentos e desenvolver a 
inteligência emocional fora da internet. Uma sugestão que pode 
ser seguida é diminuir o uso das tecnologias em casa. Deixe você 
e os dispositivos descansarem. Portanto, não leve trabalho para 
depois do expediente, priorize as interações offl ine, não faça 
refeições com aparelhos próximos, desligue ou deixe o celular 
no modo avião no momento de dormir. Por último, caso não con-
siga amenizar a frequência, procure a ajuda de um profi ssional”, 
pontua (http://www.ibccoaching.com.br/).

As inscrições para a 8ª edição 
do programa de trainee do SAS 
plataforma de educação foram 
prorrogadas até 11 de junho. 
Os profi ssionais interessados 
devem 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 Educação. 

Para participar é preciso 
estar no últ imo ano de 
qualquer curso universitário 
ou ser graduado há no máximo 
dois anos.  “Nas últimas 
edições tivemos a participação 
de candidatos dos cursos de 
Administração, Engenharia, 
Psicologia, Ciências Contábeis, 
C o m u n i c a ç ã o  S o c i a l , 
Economia, Pedagogia, entre 
outros cursos de licenciatura, 
tecnologia, gestão e negócios”, 
a f i rma Edivar  Mar inho, 
Gerente de Gente e Gestão 
do SAS e ex-trainee da turma 
de 2012. 

O programa tem a duração 
de um ano e a expectativa é 
de que sejam contratados doze 
trainees para trabalharem em 
São Paulo (SP) ou Fortaleza 
(CE). Durante esse período, 
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.

O processo seletivo do SAS 
consiste em cinco etapas:
 1.  Testes on-line de raciocínio 

lógico e interpretação de 
texto;

 2. Dinâmicas em grupo 
presenciais em São Paulo 
(SP), Belo Horizonte 
(MG), Curitiba (PR) e 
Fortaleza (CE).

 3. Entrevistas individuais 
com os líderes do SAS;

 4. Painel com os candidatos 
na matriz, em Fortaleza 
(CE), junto com os 
gestores de diversas áreas 
e participação em um case 
real.

 5. Entrevista final com 
diretores do SAS.

 
“Queremos atrair pessoas de 

todo o Brasil que acreditam 
no potencial transformador da 
educação, independentemente 
da formação acadêmica 
que possui. A ideia é que 
os selecionados atuem em 
áreas que potencializem 
suas principais habilidades e 
competências, mesmo que isso 
signifi que trabalhar em uma 
área diferente de sua formação 
inicial”, destaca Edivar.

Programa de trainee do 
SAS prorroga prazo para 

inscrições até 11 de junho
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Esta terça é o oitavo dia da lunação. A Lua está plena em Virgem nesta terça e por isso desde cedo, aumenta o 
fortalecimento da capacidade de concentração. Para atrair o público, será melhor oferecer serviços de qualidade, 
bom atendimento, praticidade, organização e que tudo esteja muito bem arrumado e limpo! Muito bom para 
uma seleção nos armários do que não se usa nem serve mais. Com a Lua em Virgem, fi camos mais atentos 
aos cuidados com o corpo e a saúde, por isso dietas serão melhores realizadas e começar um tratamento para 
emagrecer será ideal neste segundo dia útil da semana.
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Procure agir imediatamente visan-
do melhorar a sua vida material e 
fi nanceira até o fi nal deste mês de 
maio. Porém cuidado com o risco 
de confusões e enganos, mantenha 
a praticidade. É o momento de se 
organizar e colocar tudo nos seus 
devidos lugares com a Lua em Vir-
gem. 86/486 – Amarelo. 

Com o Sol na casa dois aumenta a 
disposição para relacionar-se se-
xualmente. É importante confi ar nas 
percepções e nos sentidos, dando 
valor à intuição e à premonição. 
Nesta terça aumenta o fortalecimen-
to da capacidade de concentração. 
91/591 – Azul.

O Sol no seu signo dá um ímpeto para 
realizar as mudanças necessárias. O 
dia pode ainda ter aborrecimentos 
familiares. Mas poderá obter a rea-
lização de um desejo logo depois do 
aniversário. Com a Lua em Virgem, 
fi cará mais atentos aos cuidados com 
o corpo e a saúde. 51/251 – Bege.

O Sol em sua casa doze aconselha a 
manter a rotina e evitar a ansiedade. 
A Lua está plena em Virgem nesta 
terça e por isso desde cedo, aumenta 
o fortalecimento da capacidade de 
concentração. Cuidado com a into-
lerância à interferência de outras 
pessoas na sua vida. 66/166 – Branco. 

O dia pode trazer doenças, preocu-
pações, insônias e aborrecimentos 
familiares ou profi ssionais. Alguns 
obstáculos serão contornados com 
fi rmeza e segurança em relação a 
metas que deseja atingir. Precisa 
preparar um futuro novo e melhor 
fazendo tudo de forma bem pensada 
e planejada. 90/490 – Azul.

É o momento de cultivar as ideias 
inovadoras e conseguir uma 
orientação de vida mais abrangente 
com a Lua em seu signo. Dê valor à 
intuição e à premonição que se mos-
trarão corretos. O relacionamento 
sexual fi ca cada vez mais intenso 
e o aproxima da pessoa amada. 
10/310 – Verde.

No trabalho os relacionamentos serão 
mais fáceis com colegas e chefes nes-
ta terça, seu dia favorável da semana. 
Fique atento aos acontecimentos 
e ouça opiniões. Deve confi ar nas 
percepções e nos sentidos para não 
errar. Uma sociedade será retomada 
com fi rmeza e determinação. 50/350 
– Cinza.

A Lua em Virgem é fator que amplia 
a intolerância à interferência de 
outras pessoas e o torna detalhista. 
Há fortalecimento da capacidade 
de concentração.  Colabore com 
os demais sem fazer alterações 
decisivas em sua vida, que podem 
ser negativas. 19/219 – Azul.

Procure colocar um pouco mais de 
diversão e lazer em sua vida. As dietas 
serão melhores realizadas e começar 
um tratamento para emagrecer tende 
a trazer bons resultados. Com a Lua 
em Virgem haverá determinação e 
força de vontade para preparar-se 
melhor. 78/378 – Amarelo.

A refl exão é mais importante que a 
ação neste momento em que a Lua 
em Virgem. Nem todas as percepções 
são claras no início, por isso pense 
mais, analise tudo. Aumentam as 
chances de encontrar soluções em 
negócios e nos assuntos domésticos. 
02/402 – Verde. 

Os resultados do que esteja em 
andamento devem aparecer até o 
fi nal de maio. Neste dia é impor-
tante confi ar nas percepções e nos 
sentidos, dando valor à intuição e 
à premonição que serão corretas. 
O Sol em Gêmeos o aproxima do 
ambiente e da família esta semana. 
32/332 – Branco. 

Está mais envolvido com a pessoa 
amada, desejando viver intensa-
mente casa momento. Poderá captar 
ideias inovadoras que trarão novos 
rumos à sua vida em breve. Não 
desista de seus planos que poderão 
se realizar neste resto de maio desde 
que acredite neles. 04/104 – Lilás. 

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 22 de Maio de 2018. Dia de Santa Quitéria, São Cas-
to, São Romão, e Santa Rita de Cássia. Dia do Anjo Mehiel, cuja 
virtude é o amparo. Dia do Apicultor, Dia do Talento, Dia do 

Economiário, e Dia Nacional das Vocações. Hoje aniversaria 
o músico e ator Charles Aznavour que faz 94 anos, o cantor Mor-
rissey nascido em 1959, a modelo Naomi Campbell que chega aos 
49 anos, o jornalista Tiago Leifer nascido em 1980 e a atriz Sofhia 
Abrahão que faz 27  anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau costuma ser muito tolerante e 
compreensivo. Possui um senso comum refi nado e um ponto de vista 
liberal. É dotado de um corpo físico harmonioso e intelecto afi ado. Tende 
a considerar-se piloto de sua vida e gosta de coisas vistosas e objetos 
exóticos. É do tipo de pessoa que não sabe mentir e não aceita mentiras. 
É honesta e criativa. No lado negativo precisa evitar obstinação, pressa 
e a tendência de falar demais ou se envolver em discussões.

Dicionário dos sonhos
POÇO - Vê-lo, perigo inesperado. Tirar água, 
união com pessoa rica. Com água limpa, feli-
cidade. Com água suja, aborrecimento. Trans-
bordando, sorte no jogo durante a fase da Lua 
em que sonhou. Seco, evite o jogo. Cair nele, 
rompimento amoroso. Ver alguém vivo no poço, 
união amorosa. Sendo casado, nascimento em 
família. Números da sorte: 01, 11, 13, 22, 47 e 62

Simpatias que funcionam
Afastar doenças na família: Coloque dentro 
de um saquinho lilás: o papel com os nomes dos 
familiares, o alho, o carvão e a pipoca. Amarre o 
saquinho com a fi ta e amarre-o na vassourinha. 
Guarde no alto ou pendure atrás da porta e 
procure nunca mexer. Daqui um ano, despache 
este em um local verde e faça outro. Peça a De us 
muita saúde e proteção para a sua família.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Programa 
radiofônico
oficial do
Governo

Palavra
latina

posposta
a citações 

Estrutura
como o
ciático
(Anat.) 

Olivier
Anquier, 

apresenta-
dor de TV

Tássia
Camargo,

atriz
brasileira

Compulsão
do marido

mulhe-
rengo

(?)-stop: o
voo sem
escalas

Três vezes 
campeão

Sigla, em
inglês, 
da ONU

Motivo 
de des-
gaste de
objetos

Região do 
Descobri-

mento
(abrev.)

Cobalto
(símbolo)

Amido de
raízes e

tubérculos

Preparou 
medica-
mento

prescrito

Célula 
(?): é pro-

duzida
pelo timo

Adicional
sobre

produto
tabelado

Canídeo
similar ao

lobo

Hans
Geiger,
físico

alemão
Condição
de quem

concluiu o
mestrado

(?) e E: as
classes 
pobres
(Econ.)

Organiza
as Olim-
píadas
(sigla) 

Item da maquiagem
que define o desenho
dos lábios e facilita a
aplicação do batom

Unidade de venda de
tinta para impressoras

O único exclusiva-
mente brasileiro é a caatinga

Debochar, na gíria 
dos jovens

O dolo de quem trafega em alta
velocidade em frente a uma es-

cola (jur.)

Quaisquer
matérias 
caracteri-
zadas por
suas pro-
priedades
especí-
ficas

Cantor de
"Goiabada
Cascão"

"Quem (?),
consente"

(dito)
Regalia proporcio-

nada pelo
dinheiro
Lances

que cons-
tituem o

filme
Pousada,
em inglês

Exemplo de prepo-
sição essencial
Que gostam de 
criar confusão

Rega (o
jardim)

Não san-
cionada

Idem
(abrev.)
Tipo de
guerra

Variação
coloquial
de "estou"

Unidade de Pronto
Atendi-
mento
(sigla)

O (?) da vida: o co-
meço da velhice (fig.)

Fibra têxtil cul-
tivada na Amazônia

Entriste-
cer (fig.)
Quente, 

em inglês

Pó fino 
das flores
História

fantasiosa

3/hot — inn — non — sic. 4/juta. 8/eventual.
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Um encontro que apresenta 
ao público as múltiplas 
relações existentes entre a 
literatura e o rap, reunindo 
três importantes nomes de 
artistas do cenário nacional

A cantora Karina Buhr, o rapper 
Thaíde e o poeta multiartista 
Caco Pontes. Em resumo, esta é 

a proposta do Sarau Ritmo e Poesia. No 

Literatura
e rap

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Que todos os seres possam ser felizes, contentes e realizados.
Que todos os seres possam se sentir saudáveis e equilibrados.
Que todos possam ter aquilo que querem e precisam. Que 

todos estejam protegidos contra o mal e livres do medo.
Que todos os seres tenham paz interior e bem-estar. Que to-

dos estejam despertos, liberados, independentes e não tenham 
limitações.Que haja paz neste mundo e em todo o Universo.

Siddhartha Gautama

Cine

“Cinema Novo”, fi lme que faz  parte do acervo do Sesc,  
é um ensaio poético, um olhar aprofundado e um retrato 
íntimo sobre o Cinema Novo, movimento cinematográfi co 
brasileiro que colocou o Brasil no mapa do cinema mun-
dial, lançou grandes diretores e criou uma estética única, 
essencial e visceral que mudou a história do cinema e a 
história do Brasil para sempre . Estreou nacionalmente 
no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro  e premiado 
em Cannes, com o Olho de Ouro, na categoria melhor do-
cumentário, a produção, ecoa com uma memória que está 
visceralmente ligada ao Brasil de hoje. É um documentário 
político, sobre pessoas, sobre o Brasil. Iniciado na década 
de 1960, pré-regime militar, focado em produções de baixo 
custo e mais ligadas à realidade, com um olhar para o sub-
desenvolvimento do País. Foi um movimento que sofreu 
com a repressão e a censura da ditadura. O documentário 
desconstrói o didatismo, ele é um garimpo entre cenas 
de fi lmes do Cinema Novo, algumas raras, e entrevistas.  
Cinema Novo foi lançado nos cinemas brasileiros em 
2016, com direção de Eryk Rocha, fi lho do diretor Glauber 
Rocha, um dos principais ícones do movimento, o diretor 
percebeu que não existia uma produção que explorasse 
a grandeza do movimento do cinema e decidiu elaborar 
um ensaio-documentário sobre o período. 

Serviço: Cine Eldorado, R. Frei Ambrosio de Oliveria Luz, 55, Bairro Eldorado,  
Diadema, tel. 4056-1649. Sábado (26) às 16h. Entrada franca.
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Circo
Companhia Casa da Tia Siré prorrogou a temporada do es-

petáculo “Adoráveis Criaturas Repulsivas” até 30 de maio. O 
primeiro espetáculo juvenil tem texto e músicas de Juh Vieira, 
que também assina a direção musical e está em cena ao lado de 
Andressa Ferrarezi, Arthur Chacon, Breno Barros, Clara Kok, 
Felipe Pan Chacon e Glauber Pereira. A direção geral é de Rogério 
Tarifa. Dentro de um circo decadente as atrações são criadas e 
executadas por uma banda de insetos, um corvo e dois palhaços. 
O jogo entre os palhaços, o Sr. Realejo Amargus (Glauber Perei-
ra) e Tunico (Andressa Ferrarezi) são utilizados para defl agrar 
a opressão existente no mundo do trabalho. Na trama, o circo 
Pantaleon está decadente mas o show não pode parar. Os números 
passam a ser executados por um palhaço desempregado que se 
oferece para trabalhar no circo em condições precárias. Ele traz 
em suas confusas memórias as lembranças seu parceiro Sequela, 
um palhaço que se perdeu no mundo por não caber mais nele. 
Com cerca de 8 músicas compostas para o espetáculo a trilha 
sonora costura a dramaturgia fazendo a função de um narrador 
relacionando os temas abordados em cena.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 
3221-4704. Terças e quartas às 20h. Entrada franca. Até 30/5.

Cotidiano
Costurar, pintar e bordar o amor. Enfeitar e dar graça 

a desilusões, tropeços, desavenças. É assim que o artista 
plástico Jorge Fonseca concebe sua obra, criações que 
dão um novo significado a objetos do imaginário coletivo e 
apontam brechas de afeto em coisas simples do cotidiano. 
As mais de 30 obras da mostra (que pertencem a acervos 
de grandes instituições e colecionadores) Labirinto de 
Amor, de Jorge Fonseca, foram produzidas entre 1998 e 
2015 e contam um pouco da trajetória deste artista minei-
ro autodidata, que por mais de 15 anos foi maquinista de 
trem e marceneiro. Em criações singulares que misturam 
artesania, arte conceitual, pop, kitsch, há uma forte atitu-
de contemporânea, uma crítica contundente às relações 
humanas. Ele dá outra leitura a materiais comuns, tecidos, 
miudezas de armarinho ou objetos simples que habitam o 
imaginário de muita gente. 

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111, Centro. De terça a domingo 
das 9h às 19h. Entrada franca. Até 29/7.

A cantora Karina Buhr, o rapper Thaíde e o poeta multiartista Caco Pontes.

Nota
A cantora Solange Almeida lança seu mais 

novo single, “Cozido da Patroa”. Esse é mais 
um single de Solange após o lançamento, em 

2017, de “Sentimento de Mulher”. O álbum 
fi rmou sua carreira solo e trouxe participa-
ções especiais de nomes como Ivete Sangalo, 
Anitta, Joelma, Tiago Iorc, Gusttavo Lima, 
Claudia Leitte, Padre Fabio de Melo e o maes-

tro Eduardo Lages. Com sucessos como “Me 
Faça O Favor” e “Revoltada”, o DVD já soma 
mais de 75 milhões de visualizações de vídeos 
disponíveis no canal da cantora no Youtube. 
(https://SMB.lnk.to/CozidodaPatroa),

Cena do fi lme Cinema Novo.

Trailer: (https://www.youtube.com/watch?v=TY1TMPCnLOA).

Mariana Beda

sarau, que conta ainda com a participação 
especial de Mautari no beatbox, o trio mos-
tra narrativas e refl exões sócio-culturais 
da poesia e do rap, num bate-papo que 

também inclui leituras e intervenções. A 
atividade possui interpretação em libras.

Serviço: Sesc Avenida Paulista, Av. Paulista, 119, Bela 
Vista, tel.  3170-0800. Quinta (24) às 20h30. Entrada franca.

Duo
A cantora Lívia Nestrovski e o guitarrista Fred 

Ferreira se apresentam com as participações es-
peciais de Arthur Nestrovski (25/5) e José Miguel 
Wisnik (26/5). No palco, a dupla interpretará 
obras de nomes como Kurt Weill, José Miguel 
Wisnik, Luiz Tatit, Guinga e Milton Nascimento, 
fazendo com que compositores da nova geração 
e eruditos sejam colocados lado a lado, traçando 

narrativas inusitadas entre canções brasileiras 
e do mundo. O duo une sutileza, virtuosismo e 
expressividade, utilizando-se de guitarra e voz 
para dar lugar à experimentação timbrística e 
interpretativa, num vasto repertório, que vai 
do clássico ao contemporâneo e do popular ao 
erudito de maneira original e rebuscada.

Serviço: Sesc Avenida Paulista, Av. Paulista, 119, Bela Vista, tel.  
3170-0800. Sexta (25) e sábado (26) às 21h30. Ingressos: R$ 30 e 
R$ 15 (meia).Lívia Nestrovski e Fred Ferreira. 
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Defi nir a estratégia de 

uma empresa consiste 

em elaborar planos para 

garantir a geração de 

valor

As metodologias que au-
xiliam nesse processo, 
podem ser aplicadas 

a qualquer tipo ou tamanho 
de empresa. Se uma empresa 
quer ser  produtiva e alcançar 
o sucesso no mercado, é neces-
sário estabelecer claramente 
os objetivos que quer alcançar. 

O Planejamento Estratégico 
é uma metodologia de gestão 
utilizada pelos executivos 
para estabelecer a direção a 
ser seguida pela organização 
visando um maior grau de 
interação com o ambiente – 
conhecimento do negócio, 
direção e análise do ambiente. 
A estruturação de um Plano 
Estratégico contempla a ava-
liação do negócio, defi nição 
de estratégias e objetivos e o 
desenvolvimento dos planos de 
ação para atingir os objetivos. 

Metodologias que auxiliam 
nesse processo e podem ser 
aplicadas a qualquer tipo ou 
tamanho de empresa são: 
Planejamento Estratégico, 
BSC, Gestão pelas Diretrizes, 
OKR, entre outras. De certa 
maneira todas possuem o mes-
mo objetivo - garantir que as 
defi nições feitas no nível estra-
tégico sejam desdobradas até 
o nível operacional de forma 
que todos saibam os resultados 
que a empresa quer atingir e 
como cada um contribui para 
o alcance do resultado.

Ou seja, a chance de uma 
empresa atingir seus resulta-
dos aumenta, no momento em 
que cada um sabe qual a sua 
meta e como ela contribui para 
o resultado da empresa. São 
fatores críticos para o sucesso: 
 • Iniciar o processo com 

a refl exão a respeito do 
desempenho global da 
organização frente aos 
resultados esperados para 
defi nir as prioridades do 
trabalho;

 • Fazer o desdobramento de 
metas até o nível opera-
cional. É na operação que 
as ações são implantadas 
e é lá que se garante a 
qualidade do serviço e 
produto. Só é possível 
garantir a qualidade se 
houver indicadores com 
metas defi nidas; 

 • Utilizar de estruturas 
visuais (Gestão a Vista) 
para monitoramento e co-
municação dos resultados;

 • Estruturar rotinas de 
acompanhamento de re-
sultado. Elas devem existir 
no nível operacional, tático 
e estratégico. Do nível 

operacional ao estraté-
gico (baixo p/cima) são 
reportados os resultados. 
Do nível estratégico para 
o operacional (cima p/ 
baixo) são dadas diretrizes 
para melhorar o desem-
penho dos resultados não 
alcançados. 

Desdobramento de metas 
na prática - O Balanced Score 
Card (BSC) é um sistema de 
gestão estratégica desenvolvi-
do para aproximar a estratégia 
do nível operacional. O objetivo 
é traduzir a missão e a visão 
da empresa em objetivos que 
possam ser mensuráveis por 
indicadores.

E para ser bem sucedido na 
Gestão da Estratégia utilizando 
o BSC é necessário conduzir 
o ciclo completo de trabalho: 
traduzir a visão estratégica em 
metas, comunicar, organizar 
recursos chave, acompanhar 
resultados.

A partir da estratégia e dos 
objetivos estratégicos das áre-
as são defi nidos entre 20 e 25 
iniciativas, com metas e ações 
para atingir os resultados. As 
iniciativas defi nidas devem ser 
sufi cientes para responder à 
questão chave de cada um 
das dimensões - fi nanceira, 
clientes, processos internos, 
aprendizado e crescimento. 
Os mapas estratégicos são 
instrumentos do BSC para 
comunicar o caminho para 
atingir o objetivo e o ideal é que 
qualquer pessoa seja capaz de 
entender a estratégia por traz 
do objetivo apresentado

Para ter resultados é neces-
sário, relacionar as grandes 
metas estratégicas com a ope-
ração, avaliar o nível de corre-
lação do alinhamento e defi nir 
responsáveis pelo alcance da 
meta. O Desdobramento de 
Metas se inicia com a refl exão 
a respeito do desempenho 
global da organização frente 
aos resultados esperados 
para definir as prioridades 
do trabalho. Está organizado 
em: desdobrar metas, alinhar 
responsabilidades, defi nir pro-
jetos estruturais, ter sinergia 
com o programa de incentivos. 

A metodologia OKR (Objec-
tives and Key Results) tem por 
fi nalidade alinhar e engajar as 
pessoas em torno de metas 
mensuráveis - desenvolvida na 
Intel e amplamente utilizada 
em startups do Vale do Silício. 
O OKR é um processo simples, 
de cadência rápida que envolve 
a perspectiva e a criatividade 
de cada time. 

Ou seja, investir tempo 
definindo metas contribui 
para melhoria e inovação do 
negócio.

(*) - É Gerente da Peers Consulting 
(http://peers.com.br/). 

Metas corporativas: A 
estratégia é o segredo do 

sucesso das empresas
Denize Navarro (*) 

www.netjen.com.br

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

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

3043-4171

netjen@netjen.com.br
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Antonio Tuccílio (*) 

Essa decisão se deu poucos dias depois de quatro dos 
seus diretores serem afastados de seus cargos por sus-
peitas de irregularidades. Todos haviam sido indicados 

por partidos aliados do governo do presidente Michel Temer. 
A limitação é um avanço considerando que indicações políti-
cas para cargos em instituições públicas são grande fonte de 
corrupção. A história recente do nosso país nos oferece vários 
casos de irregularidades. 

 
Um dos mais conhecidos é o que envolve Paulo Roberto Costa, 

que foi indicado pelo PP em 2004 para a Diretoria de Abaste-
cimento da Petrobras. Costa chefi ou um esquema no qual 3% 
dos valores de contratos de empresas privadas eram destinados 
aos cofres do próprio PP e também do PMDB e do PT. A Polícia 
Federal descobriu sua ligação com o doleiro Alberto Youssef, 
desencadeando o que hoje é a Lava-Jato. Atualmente ele está 
em prisão domiciliar, enquanto a Petrobras vai aos poucos recu-
perando a sua reputação.

Quando questionado sobre as irregularidades, o presidente 
Temer disse que indicação não é um crime. Disso já sabemos, 
mas se as indicações políticas têm sido um problema nas estatais 
e promovido a corrupção, não seria a hora de mudarmos esse 
processo?  Além desse problema, as indicações políticas causam 
prejuízos fi nanceiros. Isso ocorre porque parte dos indicados não 
tem capacidade de gestão. 

Basta lembrar dos seis vice-presidentes dos Correios afastados 
em 2017 por falta de qualifi cação técnica, todos indicados pela 
Casa Civil de Temer. Também vale lembrar que foi nos Correios 
que nasceu o escândalo do mensalão em 2005, quando um ví-

Indicações políticas para estatais 
são grande fonte de corrupção

Recentemente, a Caixa Econômica Federal criou um novo estatuto no qual limita as indicações políticas 
para cargos de direção do banco

deo mostrou um dos seus executivos negociando propina com 
empresas e agindo em nome do deputado Roberto Jefferson.

O afastamento dos seis vice-presidentes foi possível devido a 
Lei das Estatais que entrou em vigor em 2016 para evitar que 
políticos benefi ciem seus amigos em troca de favores. O texto 
permite apenas a indicação de pessoas com reputação ilibada e 
comprovação de experiência profi ssional. Porém, a lei não tem sido 
sufi ciente porque não basta apenas criar regras a serem seguidas 
pelos membros dos partidos. Regras que, convenhamos, são óbvias. 

 
Para de fato acabar ou diminuir as irregularidades, cargos em 

estatais não podem fi car a mercê de políticos e seus interesses. 
Como se não bastassem os problemas de corrupção e gestão, 
os salários pagos aos presidentes e diretores de estatais são es-
candalosos. No Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), por exemplo, a remuneração de diretores e 
do presidente ultrapassa os R$ 80 mil. O auxilio-alimentação é 
superior aos R$ 1.500, valor que a maioria dos brasileiros sequer 
recebe como salário.

A mudança é necessária, mas difícil, considerando que nossos 
políticos não querem ‘largar esse osso’. Enquanto as indicações 
forem uma realidade, a imagem do Brasil lá fora continua a ser 
manchada por escândalos de corrupção, enquanto o trabalhador 
brasileiro, que é contra cabides de emprego, seguira injustiçado.

(*) - É presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP).

Marcos da Costa (*)

Em um país permeado por 
confl itos cada vez mais com-
plexos, envolvendo interesses 
individuais ou não, assumem 
crescente relevância as árduas 
tarefas da advocacia. 

Em meio à realidade inquie-
tante da quebra de leis, direi-
tos fundamentais ameaçados, 
onda de criminalidade, violên-
cia étnica, religiosa e civiliza-
cional, além do declínio na 
confi ança e na solidariedade 
social, o papel das advogadas 
e advogados fi ca cada vez mais 
importante para o exercício do 
direito de defesa e a busca de 
soluções justas. 

O código de ética da pro-
fi ssão está em consonância 
com os valores da República: 
o respeito à lei e à ordem, a 
harmonia social, a liberdade, a 
defesa de direitos inalienáveis 
dos cidadãos, o combate à 
corrupção e a defesa de nossa 
soberania. Diante de universo 
formado por cerca de 400 mil 
profissionais, mover-se em 
nome da incansável e cons-
tante defesa das prerrogativas 
da classe tem sido um papel 
fundamental da Ordem dos 
Advogados do Brasil de São 
Paulo. 

Temos de garantir que as 
autoridades respeitem os 
direitos do advogado e da 
advogada durante o exercí-
cio da profi ssão, visto que 
instrumentalizamos o direito 
de defesa no processo de re-
alização da Justiça. Por meio 
de sua incansável Comissão 

Prerrogativas da advocacia, 
o escudo do cidadão

de Direitos e Prerrogativas, 
sempre atuante, a Ordem al-
cançou recentemente vitórias 
importantes nessa seara. 

Para citar apenas algumas 
delas, a entidade conseguiu 
decisão que abriu precedente 
para a isenção de custas judi-
ciais na interposição de recurso 
ordinário em mandado de se-
gurança no Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região (TRF3), 
em processos criminais distin-
tos de ações penais privadas. O 
Tribunal vinha sendo infl exível 
nesse tipo de cobrança. 

Outra comemoração, do mês 
de abril, foi a garantia obtida 
para advogada que atua em duas 
ações penais distintas, quando 
estas tiveram audiências mar-
cadas no mesmo dia e horário. 
Mesmo pleiteando redesignação 
com duas semanas de antece-
dência, o pedido dela havia sido 
indeferido em ambas as Varas. 
Acionada, a OAB SP impetrou 
mandado de segurança, que foi 
então deferido.

Em outra frente, o fortale-
cimento da própria Comissão 
de Direitos e Prerrogativas 
é tema que está sempre na 
nossa agenda do dia. Por 
isso, como estratégia para 
obter resultados mais rápidos, 
descentralizamos o grupo de 
trabalho inaugurando núcleos 
regionais pelo estado de São 
Paulo. O corpo de advogados 
e advogadas voluntários que 
se empenham na defesa dos 
direitos dos colegas cresceu. 
Trata-se de iniciativa posta em 
prática nas últimas gestões e 
que vem sendo fortalecida. 

Se as prerrogativas pro-
fi ssionais surgem por razão 
de equilibrar forças entre 
Estado e cidadão – este que, 
diante do poderio estatal se 
vê muitas vezes apequenado 
–, disseminá-las e defendê-las 
é proteger não o profi ssional, 
mas o cidadão e o próprio Es-
tado Democrático de Direito. 

 
(*) - É Presidente da OAB SP.

Movimento 
do Comércio 
cresceu 0,2% 
abril

O Indicador Movimento do 
Comércio, que acompanha o 
desempenho das vendas no 
varejo em todo o Brasil, subiu 
0,2% em abril na avaliação men-
sal dessazonalizada, de acordo 
com os dados apurados pela Boa 
Vista SCPC. No acumulado em 
12 meses, o indicador avançou 
4,2% (maio de 2017 até abril de 
2018 frente ao mesmo período 
do ano anterior). Já na avaliação 
contra abril do ano anterior, 
houve aumento de 2,0%.

O resultado de abril aponta 
uma leve melhora após o baixo 
desempenho no início do ano. A 
atividade do varejo é impactada 
pelo mercado de trabalho ainda 
fragilizado, que reduz o impacto 
positivo de medidas como a 
queda na Selic. Mas com as 
expectativas de continuidade 
na redução de juros ao con-
sumidor, expansão do crédito 
e diminuição do desemprego, 
espera-se que ocorra a consol-
idação de um ritmo maior de 
recuperação em 2018.

Na análise mensal, dentre 
os principais setores, o de 
“Móveis e Eletrodomésticos” 
apresentou queda de 1,9% em 
abril, descontados os efeitos sa-
zonais. A categoria de “Tecidos, 
Vestuários e Calçados” cresceu 
1,3% no mês, expurgados os 
efeitos sazonais. A atividade 
do setor de “Supermercados, 
Alimentos e Bebidas” aumentou 
0,2% no mês na série dessazon-
alizada. Por fi m, o segmento de 
“Combustíveis e Lubrifi cantes” 
cresceu 0,7% considerando da-
dos dessazonalizados (SCPC).

Descomplicanfo o processo burocrático de 
contratação.

Depois de um período complicado para a 
economia nacional com a crise que se assolou 
nos últimos anos, 2018 é visto como o ano da 
virada e já apresenta diversas oportunidades nos 
mais variados setores. Porém, mesmo com as 
chances de aberturas de novas vagas, o mercado 
de trabalho está cada vez mais exigente e com-
petitivo. Hoje, para se conseguir uma posição, o 
profi ssional precisa estar muito bem preparado.

Em tempos de concorrência alta, veja o que os 
candidatos podem fazer para serem escolhidos 
para uma vaga de emprego?

1.  Seja objetivo - Mandar o currículo para toda 
e qualquer oportunidade que apareça, não é uma 
boa opção para quem busca entrar ou voltar ao 
mercado de trabalho. Ao fazer esse tipo de coisa, 

o concorrente tende a ignorar o descritivo da 
vaga, candidatando-se para posições as quais ele 
não possui as devidas competências técnicas e 
comportamentais. Assim, além de desperdiçar o 
seu tempo e o do entrevistador, ele ainda pode 
deixar passar alguma oportunidade válida para 
a mesma companhia;

2.   Atualize seu currículo - Esquecer de atua-
lizar o principal documento quando o candidato 
busca uma inserção no mercado de trabalho é 
um erro comum. Não incluir as informações de 
determinado curso logo após sua conclusão, ou 
não descrever as experiências mais recentes, 
faz com que o CV perca visibilidade perante os 
recrutadores. Portanto, é fundamental revisá-lo 
para otimizar suas características;

3.   Prepare-se para a entrevista - Dominar uma 
conversa fl uída com desconhecidos não é uma ca-

racterística muito comum das pessoas, tampouco 
em situações de estresse, como uma entrevista 
de emprego. É comum que o nervoso prejudique 
o desempenho do entrevistado, portanto, para 
evitar esse tipo de situação, é fundamental treinar 
o discurso e estudar sobre a empresa.

Assim, o profi ssional consegue vender melhor 
suas ideias, realizações e resultados obtidos duran-
te a carreira (seja ela profi ssional ou acadêmica). 
Além disso, um candidato bem preparado, pos-
sibilita que sua trajetória entre em tangibilidade 
entre suas expectativas e e a jornada da empresa.

(Fonte: A startup WallJobs foi criada ‘por universitários 
e para universitários’, busca descomplicar o processo 

burocrático de contratação de estagiários, dando 
suporte nos 3 pilares que fazem parte do processo: 

empresa, universidade e estudante).

3 passos para ser bem-sucedido na 
procura de um emprego

Com atletas brasileiros e 
muita polêmica, a Espanha 
anunciou ontem (21) seus 23 
convocados para a Copa do 
Mundo de 2018, na Rússia. O 
técnico Julen Lopetegui sur-
preendeu ao deixar de fora o 
lateral-esquerdo Marcos Alon-
so e o atacante Álvaro Morata, 
do Chelsea, e o zagueiro Marc 
Bartra, do Real Betis. Por 
outro lado, preferiu confiar 
nos brasileiros naturalizados 
Thiago Alcântara, do Bayern 
de Munique, Diego Costa, do 
Atlético de Madrid, e Rodrigo 
Moreno, do Valencia.

Uma das convocações mais 
contestadas pelos torcedores 
foi a do goleiro Pepe Reina, do 
Napoli, que venceu a concor-
rência de Sergio Asenjo, do 
Villarreal. Entre os convocados 
para a Copa também estão 
Andrés Iniesta e Gerard Piqué, 
do Barcelona, Sergio Ramos e 
Marco Asensio, do Real Madrid, 
e Saúl Níguez, do Atlético de 
Madrid.

Buscando o bicampeonato 
mundial e apagar o vexame 
da Copa de 2014, a Espanha 
iniciará sua trajetória na Rússia 
diante de Portugal, no dia 15 de 
junho, em Sóchi. Antes disso, 
fará amistosos contra Suíça e 
Tunísia, nos dias 3 e 8 de junho, 
respectivamente.

Veja todos os convocados por 
Lopetegui: Goleiros: De Gea 
(Manchester United), Reina 
(Napoli) e Kepa (Athletic de 
Bilbao). Defensores: Carvajal, 
Nacho e Sergio Ramos (Real 
Madrid), Jordi Alba e Pi-
qué (Barcelona), Azpilicueta 
(Chelsea), Monreal (Arsenal) 
e Odriozola (Real Sociedad).

Meio-campistas: Isco, Asen-
sio e Lucas Vázquez (Real Ma-
drid), Busquets e Iniesta (Bar-
celona), Koke e Saúl (Atlético 
de Madrid), Thiago Alcântara 
(Bayern de Munique) e David 
Silva (Manchester City). Ata-
cantes: Diego Costa (Atlético 
de Madrid), Rodrigo (Valencia) 
e Iago Aspas (Celta) (ANSA).

Com 3 brasileiros, 
Espanha anuncia 

convocados para Copa
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: DIEGO CARVALHO MARTINS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
assistente jurídico, nascido em São Paulo - SP, aos 21/01/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Oreste Alves Martins e de Cleide Aparecida de 
Carvalho Martins; A pretendente: CIRLEI MENDES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, corretora de imóveis, nascida em Nobres - MT, aos 25/04/1983, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvério Mendes da Silva e de Juvelaine 
Rodrigues da Silva.

O pretendente: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico 
em segurança do trabalho, nascido em São Paulo - SP, aos 10/01/1991, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Santos Oliveira e de Joselia 
da Silva Sousa; A pretendente: CHRISTIANE BRAGA, nacionalidade brasileira, solteira, 
enfermeira, nascida em São Paulo - SP, aos 22/06/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Rosimar Braga.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO DE FREITAS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
almoxarife, nascido em Teixeiras - MG, aos 04/06/1972, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Freitas e de Maria das Graças de Oliveira 
Freitas; A pretendente: ISABEL MARIA MATIAS, nacionalidade brasileira, solteiro, en-
fermeira, nascida em Viçosa - MG, aos 04/11/1960, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Matias e de Helena Donato Matias.

O pretendente: RAIK AZEVEDO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
atendente, nascido em Francisco Morato - SP, aos 31/12/1998, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Matos de Oliveira e de Sandra de 
Azevedo Dias da Silva; A pretendente: PRISCILA GOMES BASILIO, nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em Itapecerica da Serra - SP, aos 06/04/2001, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose de Medeiros Basilio e de Maria 
Cicera Gomes Basilio.

O pretendente: WELLINGTON DE SOUSA SAMPAIO, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 17/04/1991, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pereira Sampaio e de Maria 
José de Sousa Barros; A pretendente: SIMONE DE BARROS ASSIS, nacionalidade 
brasileira, divorciada, assistente administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 11/01/1991, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Almir Pereira de Assis e 
de Dalma Alves de Barros Assis.

O pretendente: VICTOR HUGO CORNELIO DE JESUS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 20/02/1999, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Rogerio Oliveira de Jesus e de Suzana 
Cornelio de Jesus; A pretendente: KAROLINE RODRIGUES ALMEIDA, nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 27/12/1999, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Geova Souza Almeida e de 
Keila do Remedio Rodrigues.

O pretendente: ROGERIO AUGUSTO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 28/03/1976, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Hermes Augusto dos Santos e de 
Maria de Lourdes dos Santos; A pretendente: MICHELLE BARROS DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, nascida em São Paulo - SP, aos 
26/10/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Maciel 
dos Santos e de Maria de Lourdes Barros dos Santos.

O pretendente: JOSÉ AMAURI FERREIRA DE SOUSA, nacionalidade brasiliero, 
solteiro, promotor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 31/10/1990, residente e 
domiciliado neste distrito São Paulo - SP, fi lho de Manoel da Rocha de Sousa e de Maria 
Luiza Marques Ferreira; A pretendente: GABRIELA DE SOUZA FREITAS, nacionali-
dade brasileira, solteira, copeira, nascida em São Paulo - SP, aos 28/02/1992, residente 
e domiciliada neste distrito São Paulo - SP, fi lha de Amarildo Marcelino de Freitas e de 
Wanderlea de Souza Freitas.

O pretendente: ANTONIO MIRANDA, nacionalidade italiano, divorciado, aposentado, 
nascido em Maschito (PZ) - Itália, aos 12/11/1949, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ettore Miranda e de Annina Montrone; A pretendente: SANDRA 
HELENA CORNÉLIO DE PAIVA, nacionalidade brasileira, viúva, pedagoga, nascida em 
São Paulo - SP, aos 09/12/1962, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Cornelio e de Eliodoria da Silva Cornelio.

O pretendente: JEFFERSON JOSE DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, socor-
rista mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 29/11/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Cicero da Silva e de Valdilene Maria de Santana; A 
pretendente: LAIS MARIANO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, consultora 
de negócios, nascida em São Paulo - SP, aos 26/08/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edilson Oliveira de Souza e de Silvana Mariano da Costa.

O pretendente: WESLEY GONÇALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 06/01/1994, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Graciano Sergio dos Santos e de 
Gislene Bozzi Gonçalves dos Santos; A pretendente: MELISSA GREGORIO GOMES, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Itapecerica da Serra - SP, aos 
08/01/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Matuzalem 
de Paula Gomes e de Tereza de Jesus Gregorio.

O pretendente: WILLIAM ROGÉRIO GANGÁ, nacionalidade brasileiro, solteiro, pedreiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/07/1984, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Dermeval Rodrigues Gangá e de Ermantina Aparecida Gangá; A 
pretendente: ELIZANGELA MARIA FERNANDES, nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de caixa, nascida em Caraúbas - RN, aos 12/06/1978, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Juarez Antônio Sobrinho e de Maria Jose Fernandes.

O pretendente: PAULO ROBERTO TEIXEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, segu-
rança, nascido em São Paulo - SP, aos 05/09/1970, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sideval Teixeira e de Mercedes Teixeira da Silva; A pretendente: 
GENUSIA CAMPOS DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 15/12/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Genival Alves de Araujo e de Maria de Fatima Campos de Araujo.

O pretendente: ALLEF SOUZA GOMES, nacionalidade brasileiro, solteiro, atendente, 
nascido em São Paulo - SP, aos 01/06/1996, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Epifanio Gomes e de Jacqueline Conceição de Souza; A pretendente: 
INGRID BATISTA GOMES, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida 
em São Paulo - SP, aos 03/10/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Augusto Batista Gomes e de Sirlei de Oliveira Gomes.

O pretendente: LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Pão de Açucar - AL, aos 28/04/1992, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adilmo da Silva e de Josefi na Barros 
Pereira; A pretendente: LARISSA RODRIGUES VIEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Pão de Açucar - AL, aos 11/05/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josevaldo Vieira e de Edilma Rodrigues Vieira.

O pretendente: JÔNATAS LOPES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 15/09/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jose Alves da Silva e de Eliane Lopes Pereira da Silva; A pretendente: 
JESSIKA DOS SANTOS SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, agente de organização 
escolar, nascida em São Paulo - SP, aos 08/04/1991, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Francisco de Souza e de Marilice dos Santos Souza.

O pretendente: IGOR LIMA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, gerente de 
área, nascido em Itapecerica da Serra - SP, aos 07/03/1999, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fabio Apolinario da Silva e de Fabiana Silva Lima; 
A pretendente: CIBELE CARDOSO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 30/05/1997, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Cardoso dos Santos e de Maria 
das Graças de Oliveira Santos.

O pretendente: RAMON DA SILVA BELA, nacionalidade brasileiro, solteiro, repositor, 
nascido em Feira de Santana - BA, aos 05/02/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Pereira Bela Filho e de Jociene Coelho da Silva; A preten-
dente: LILIANE CAMILA DA SILVA NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de caixa, nascida em Bonito - PE, aos 11/03/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Claudio do Nascimento e de Luciana Maria da Silva.

O pretendente: DONALD EUGENE NEWLAND, nacionalidade norte americano, divor-
ciado, aposentado, nascido em Omaha - NE, Estados Unidos da América, aos 06/08/1953, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Doris Irene Newland; A 
pretendente: APARECIDA SABINO DA ROCHA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
pedagoga, nascida em Cantagalo - MG, aos 30/11/1966, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Sabino da Rocha e de Maria Teresa da Silva.

O pretendente: RICARDO VIEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, eletricista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 05/04/1967, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Vieira da Silva e de Severina Vieira da Silva; A pretendente: 
ANTONIA VANÉSIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida em 
Pereiro - CE, aos 25/08/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Expedito Barbosa da Silva e de Cosma Lopes.

O pretendente: VITOR DOS SANTOS RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
balconista, nascido em São Paulo - SP, aos 15/11/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim dos Santos Ribeiro e de Elisabet Machado 
Rocha Ribeiro; A pretendente: VICTÓRIA CRISTINA MOURA SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de telecomunicações, nascida em Taboão da Serra - SP, aos 
09/12/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Silva 
dos Santos e de Maria Cristina de Moura Santos.

O pretendente: ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante 
de pedreiro, nascido em São Paulo - SP, aos 09/04/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Zenilda Felix de Oliveira; A pretendente: MARIA DALVA 
RUAS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Bertópolis 
- MG, aos 08/02/1956, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Nelcino José dos Santos e de Belonízia Pereira Ruas.

O pretendente: JOSÉ MAURICIO DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de hospedagem, nascido em Santa Helena - MA, aos 07/11/1979, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eunice de Lima; A pretendente: SILVIA PEREIRA 
SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em Monção - MA, 
aos 07/07/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eziquiel 
Martins Silva e de Maria do Carmo Pereira.

O pretendente: ANTONIO BELO DOS SANTOS NETO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
repositor, nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, aos 13/07/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlando Belo dos Santos e de Marinalva Pereira 
dos Santos Belo; A pretendente: LORENA ÂNGELA ARAÚJO DE SOUZA, nacional-
idade brasileira, solteira, do lar, nascida em Juazeiro - BA, aos 17/10/1999, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antogildo Alves de Souza e de Ângela 
Anelina de Araújo.

O pretendente: UELINTON RIBEIRO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, vigilante, nascido em Ilhéus - BA, aos 29/11/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ribeiro dos Santos e de Maria de Lourdes 
Santos; A pretendente: KARINA FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 28/11/1996, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Gomes da Silva e de Valeria Aparecida 
Ferreira da Costa.

O pretendente: GILMAR SANTANA SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, operador 
de máquinas, nascido em Diadema - SP, aos 03/12/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Crispim Santana Souza e de Maria Aparecida Souza; A 
pretendente: LUANA DE SENA DE MAGALHÃES, nacionalidade brasileira, divorciada, 
gerente de contas, nascida em São Paulo - SP, aos 01/09/1985, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edir Luiz de Magalhães e de Maria Creuza de Sena.

O pretendente: FILIPE DOS SANTOS MAGELA RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, conferente, nascido em Diadema - SP, aos 19/11/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Magela Ribeiro Filho e de Sueli Rosa dos 
Santos Ribeiro; A pretendente: AMANDA BELTRODO DO NASCIMENTO, nacionalidade 
brasileira, solteira, técnica de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 16/03/1992, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adão Ribeiro do Nascimento 
e de Maria de Fatima Beltrodo Brandão.

O pretendente: UBIRATÃ NOGUEIRA MARINHO, nacionalidade brasilerio, solteiro, 
porteiro, nascido em Taboão da Serra - SP, aos 29/08/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio de Jesus Marinho e de Carmen Amelia 
Nogueira da Silva; A pretendente: MICHELE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, porteira, nascida em São Paulo - SP, aos 03/04/1988, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Hilda Maria dos Santos.

O pretendente: ALESSANDRO MAGNO BARBOSA COSTA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 30/11/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dermeval de Souza Costa e de Geralda Ferreira 
Barbosa Costa; A pretendente: BÁRBARA GOMES DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, enfermeira, nascida em Diadema - SP, aos 23/06/1992, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joselidio dos Santos e de Maria 
Nicodema Fernandes Gomes.

O pretendente: VINÍCIUS AUGUSTO MARTINS DE ARAUJO PASCHOA, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 21/05/1991, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Henrique Nelson de Araujo Paschoa 
e de Roselene de Paula Nunes da Silva Martins; A pretendente: NATHALIA IANNUZZI 
VAZ, nacionalidade brasileira, solteiro, nutricionista, nascida em São Paulo - SP, aos 
21/11/1994, residente e domiciliada e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Daniel Navarro Vaz e de Angela Cecilia Iannuzzi Vaz.

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 - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MARCELO ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (30/11/1974), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Bernardo da Silva e de Maria de Nilda Alves. A pretendente: 
SILVANA APARECIDA MATIAS, estado civil divorciada, profi ssão camareira, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (23/01/1971), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Esmeralda Alaide Matias.

O pretendente: UILLER SANTOS EVANGELISTA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Capim Grosso, BA, no dia (08/10/1991), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ivo de Jesus Evangelista e de Elena Santos Evangelista. A pre-
tendente: DIANA ALMEIDA NEVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cadastro, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (11/03/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Erundino Moreira Neves e de Zulmira Almeida Neves.

O pretendente: RODRIGO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão cabelereiro, nas-
cido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (01/06/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosimeire de Oliveira. A pretendente: TATIANA 
AMANDA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, 
Perus, SP, no dia (14/03/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Geraldo de Jesus e de Ivaneide Barbosa de Oliveira Jesus.

O pretendente: JORGE EDUARDO RAMOS, estado civil divorciado, profi ssão segurança, 
nascido em Campina Grande, PB, no dia (26/03/1967), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otacilio Ramos e de Francisca da Fonseca Ramos. A 
pretendente: COSMIRA BRAGA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão encarregada 
de cozinha, nascida em Barro Preto, BA, no dia (20/01/1978), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Braga Santos e de Maria do Carmo de Souza.

O pretendente: YURI FIGUEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (09/05/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vicente da Silva e de Márcia Alves Figueira da 
Silva. A pretendente: ESTHER CRISTINA VALERIO VALGAS, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida nesta Capital, SP, no dia (27/05/2000), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Fernandes Valgas e de Sandra Aparecida Valerio.

O pretendente: DANILO NASCIMENTO DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão micro 
empresário, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (17/05/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tarley Marcio de Assis e de Maria Jose do Nascimento 
Assis. A pretendente: ANA GLAUCIA SILVA JACINTO, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida nesta Capital, SP, no dia (29/04/1998), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Jacinto e de Maria Nazaré da Silva Jacinto.

O pretendente: RICARDO JULIO SEVERINO, estado civil divorciado, profi ssão policial 
militar, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (08/06/1974), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josefi no Ivo Severino e de Maria Aparecida Barbosa 
Severino. A pretendente: ADRIANA BATISTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Lapa, SP, no dia (17/03/1977), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Osorio Batista e de Neusa Maria Pedrotti.

O pretendente: EDILSON JOSÉ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Ibipitanga, BA, no dia (19/02/1973), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Judite Rosa de Jesus. A pretendente: MARIA JOSÉ GONÇALVES 
DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão ajudante de confeiteiro, nascida em 
Chorrochó, BA, no dia (13/08/1984), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Daniel Gonçalves do Nascimento e de Maria Santa de Jesus Nascimento.

O pretendente: JEFFERSON DIAS LOURENÇO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (05/03/1989), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Benedito Cesar Lourenço e de Geane Rodrigues Dias Lourenço. 
A pretendente: STEFANI DOS SANTOS NOVAES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Jequié, BA, no dia (25/06/1993), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcio Nascimento Novaes e de Ednelia Marinho dos Santos.

O pretendente: SILAS COSTA MARCIANO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (22/02/1988), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Marciano e de Alzira Nascimento Costa Marciano. A pretendente: 
ANA KATIELE SAMPAIO SILVA, estado civil divorciada, profi ssão porteira, nascida em 
Osasco, SP, no dia (15/08/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Inacio da Silva e de Maria de Nazare Sampaio.

O pretendente: NATANAEL DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão faxineiro, 
nascido em João Alfredo, PE, no dia (22/05/1997), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Vicente Campos de Oliveira e de Lucia Maria da Silva Oliveira. 
A pretendente: SUELI JOSEFA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em João Alfredo, PE, no dia (07/08/1991), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Severino Manoel dos Santos e de Josefa da Conceição Ferreira.

O pretendente: LUCÍLIO DE JESUS VIEIRA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em Tremedal, BA, no dia (25/02/1986), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Cordeiro Vieira e de Izabel de Jesus Vieira. A pretendente: 
JENIFFER ROBERT RODRIGUES SOARES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Osasco, SP, no dia (25/04/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Maria Rodrigues Soares e de Maria Sousa Rodrigues Soares.

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

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

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

O pretendente: ALEXANDRE PAULO BARBOSA ROCHA, profi ssão: estagiário, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/02/1998, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdemar Paulo da Rocha e de Marlene 
Barbosa dos Santos. A pretendente: AMANDA AMORIM SILVA, profi ssão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/05/1999, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Rosevaldo Amorim Silva e de 
Cleonice Amorim Silva. R$ 12,58

O pretendente: EDUARDO PASSETO, profi ssão: servidor público, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/03/1972, residente e domiciliado 
em Brasília, Distrito Federal, fi lho de Wilson Passeto e de Pia Gerda Passeto. A preten-
dente: SANDRA ANGÉLICA DE JESUS, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 04/12/1968, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Osvaldo Alexandrino de Jesus e de Geny Maria de 
Jesus. R$ 12,58 

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

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

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

O pretendente: LUCAS COSTA ESTEVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
estoquista, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 27/06/1994, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Decio Esteves e de Marinalva 
Rodrigues Esteves. A pretendente: TASSIA PAJEU DE QUEIROZ, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 06/06/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aparecido Gomes de 
Queiroz e de Maria Teane Pajeu de Queiroz.

O pretendente: RODRIGO PEDROSO SAMPAIO, estado civil solteiro, profi ssão profi ssional 
de ecommerce, nascido nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 19/04/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Altair de Almeida Sampaio e de 
Andrea Pedroso dos Santos. A pretendente: BRUNA KAROLINE DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão logistica, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 07/09/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Rogério de 
Oliveira e de Maria Izabel Pereira de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL LIMA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão encarrega-
do civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/02/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jioneto Lima da Silva e de Antonia Deocleciana 
dos Anjos. A pretendente: TAÍSE PAJEU DE QUEIRÓZ, estado civil solteira, profi ssão 
coordenadora de logística, nascida em Marília - SP, no dia 09/09/1986, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aparecido Gomes de Queiróz e de 
Maria Teane Pajeu de Queiróz.

O pretendente: CAIO RAFAEL PEPPE, estado civil divorciado, profi ssão diretor academico, 
nascido em João Pessoa - PB, no dia 06/05/1979, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Clovis Peppe e de Valeria Bonifacio Peppe. A pretendente: 
PRISCÍLA SALVADOR, estado civil solteira, profi ssão representante comercial, nascida 
em Caxias do Sul - RS, no dia 09/04/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Moacir Rizzon Salvador e de Claudina Maria Salvador.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ PEREIRA DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão psicologo, 
nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 15/09/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Ramiro Luiz de Melo Neto e de Marielza Grigório Pereira de Melo. 
A pretendente: THAÍS DOS SANTOS LEITE, estado civil solteira, profi ssão psicologa, 
nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 16/07/1992, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Davi Leite e de Alessandra Florencio Santos Leite.

O pretendente: DAVID JONNES ALVES RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
em segurança do trabalho, nascido em Olinda - PE (Reg. 1º Subdistrito Guarulhos - SP), 
no dia 16/08/1993, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Elio Ribeiro e de 
Marta Alves Ribeiro. A pretendente: CAROLINE SOARES DA FONSECA NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profi ssão dentista, nascida nesta Capital, Hermelindo Matarazzo - 
SP, no dia 11/12/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
João Espedito Nascimento e de Joelma Soares da Fonseca.

O pretendente: MOHAMAD MAMOUN MAZLOUM, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido na Siria, no dia 16/11/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Abdulatif Mazloum e de Yusra Abdallah. A pretendente: WENDOLYN 
OROZCO VELASCO, estado civil solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida 
no México, no dia 22/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José de Jesús Orozco e de Blanca Araceli Velasco.

A publicação da norma padroniza o 
atendimento em Cartórios de todo o 
Estado, uma vez que até então, em 

razão da ausência de ato normativo sobre 
os procedimentos a serem adotados pelas 
unidades, cabia a cada titular realizar ou 
não o procedimento, assim como a indica-
ção dos documentos a serem solicitados 
ao cidadão. Com a publicação, São Paulo 
passa a ser o terceiro estado da Federação 
a normatizar a atuação dos cartórios diante 
da decisão do STF, de março deste ano, e 
a permitir a alteração independentemente 
de autorização judicial.

“A publicação desse provimento é muito 
importante, pois vamos conseguir recep-
cionar os pedidos sem a necessidade de 
uma apreciação judicial. A regulamenta-

ção da matéria, por meio do provimento 
estadual dará mais credibilidade e segu-
rança tanto para usuário quanto para o 
próprio cartório dar andamento a essa 
alteração”, afi rma o presidente da Arpen/
SP, Gustavo Renato Fiscarelli.

De acordo com o Provimento, podem 
realizar a alteração diretamente em Car-
tórios pessoas maiores de 18 anos que 
tenham capacidade de expressar sua 
vontade de forma inequívoca e livre. O 
interessado deve se dirigir a qualquer um 
dos Cartórios de Registro Civil do Estado, 
preencher pessoalmente o requerimento 
de alteração (o modelo está previsto no 
Provimento) e apresentar os seguintes 
documentos: RG; CPF; Titulo de Eleitor; 
certidões de casamento e de nascimento 

dos fi lhos, se existirem; e comprovante 
de residência. 

Além destes documentos, também de-
vem ser apresentadas certidões dos Dis-
tribuidores Cíveis e Criminais da Justiça 
Estadual e da Justiça Federal, e Certidão 
de Distribuição da Justiça do Trabalho, 
dos domicílios da parte requerente, pelo 
período de dez anos, ou pelo período em 
que tiver completado a maioridade civil 
se for inferior a dez anos.  

Feita a alteração na certidão de nasci-
mento, o cidadão deverá providenciar a 
mudança do nome e gênero nos demais 
documentos junto aos respectivos órgãos 
emissores. Uma nova alteração do nome e/
ou sexo somente será possível via judicial 
(Arpen/SP).

Cartórios já podem alterar 
nome e sexo de transgêneros
Os Cartórios de Registro Civil do Estado de São Paulo já estão autorizados a realizar a alteração de nome e 
sexo no registro de nascimento de transgêneros e transexuais. Publicado no Diário Ofi cial de ontem (21), 
o Provimento nº 16/2018 da Corregedoria Geral da Justiça padroniza os procedimentos em unidades do 
Estado, dando efetividade à decisão do STF com relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.275/DF
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