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BOLSAS
O Ibovespa: +1,76% Pontos: 
78.596,06 Máxima de +1,81% 
: 78.637 pontos Mínima de 
+0,01% : 77.244 pontos Volu-
me: 16,64 bilhões Variação em 
2018: 2,87% Variação no mês: 
2,4% Dow Jones: +0,72% Pon-
tos: 24.813,69 Nasdaq: +0,69% 
Pontos: 7.606,46 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7404 Venda: R$ 3,7409 
Variação: -0,53% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,81 Venda: R$ 3,91 
Variação: -0,76% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7418 Venda: R$ 
3,7424 Variação: +0,03% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6730 
Venda: R$ 3,8830 Variação: 
-0,87% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,81% ao ano. 
- Hot money, 1,04% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.297,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,15% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,100 
Variação: -0,26%.

Cotação: R$ 3,7525 Variação: 
-0,6% - Euro Compra: US$ 1,1696 
(às 17h32) Venda: US$ 1,1697 (às 
17h32) Variação: +0,33% - Euro 
comercial Compra: R$ 4,3740 
Venda: R$ 4,3760 Variação: 
-0,16% - Euro turismo Compra: 
R$ 4,3170 Venda: R$ 4,5570 
Variação: -0,28%.

Futuro: +1,11% Pontos: 78.580 
Máxima (pontos): 78.760 Míni-
ma (pontos): 77.930. Global 40 
Cotação: 773,290 centavos de 
dólar Variação: estável.

“O matrimônio 
é um mar, 
para o qual até 
agora ainda não 
se encontrou 
nenhuma bússola”.
Heinrich Heine (1797/1856)
Poeta alemão

e torre de eletricidade, as 
investigações e o processo 
continuam, e o governo em-
penhará seus meios para que 
essas pessoas sejam levadas 
à Justiça” (ABr).

O ministro-chefe do Ga-
binete de Segurança 
Institucional, Sergio 

Etchegoyen, disse ontem (4) 
que estão superadas as ques-
tões relativas à segurança, 
defesa e ao abastecimento 
provocadas pela paralisa-
ção dos caminhoneiros. O 
foco do governo, a partir 
de agora, será a fi scalização 
para garantir a implementa-
ção das medidas acordadas 
com a categoria, como o 
desconto no preço do óleo 
diesel. O governo agora vai 
dar prioridade às conversas 
com o Congresso, em busca 
de fazer avançar no Parla-
mento as medidas acertadas 
com os caminhoneiros que 

 Governo: abastecimento 
está normalizado e foco 
agora é na fi scalização

dependem de aprovação do 
Legislativo. 

“Concluímos que as questões 
pelas quais o grupo trabalhava, 
abastecimento e temas relati-
vos à defesa e segurança estão 
superadas. Já temos o abaste-
cimento normalizado em todo 
o país e não há mais ameaça 
à segurança institucional, às 
estradas. A partir de agora, o 
grupo se reorganiza para dar 
o protagonismo à fi scalização 
do que foi acordado, às ques-
tões de preço de petróleo, de 
diesel, fretes. E o trato polí-
tico junto ao Congresso para 
fazer avançar as decisões que 
dependem do Parlamento”, 
afi rmou, em entrevista, após 
a reunião do Grupo de Acom-

panhamento da Normalização 
do Abastecimento .

Etchegoyen acrescentou 
que a fi scalização será feita 
com “toda a energia que a 
situação exige”. Confi rmou 
que o governo não vai pror-
rogar o emprego das Forças 
Armadas, que atuaram para 
liberar estradas durante a pa-
ralisação dos caminhoneiros, 
no contexto da Garantia da 
Lei e da Ordem (GLO). Ontem 
foi encerrada a vigência do 
decreto que autorizou o uso 
das Forças Armadas.

Sobre o desconto no diesel, 
Sergio Etchegoyen informou 
que a BR Distribuidora, subsi-
diária da Petrobras que atual 
atua principalmente na distri-

Ministro Sérgio Etchegoyen, em entrevista no Palácio do Planalto: “Já temos o abastecimento 

normalizado em todo o país e não há mais ameaça à segurança institucional, às estradas”.

buição e comercialização de 
combustíveis, se antecipou e 
já aplicou o desconto em todo 
o seu estoque. Disse ainda que 
será dado prosseguimento aos 
processos já iniciados, rela-

cionados à violência contra 
caminhoneiros e às sabota-
gens. “Os processos de vio-
lência contra caminhoneiros, 
pessoas em geral, as ações de 
sabotagem contra linha férrea 

Preço da gasolina 
O preço da gasolina nas refi na-

rias da Petrobras passará a ser R$ 
1,9976 a partir de hoje (5) – uma 
redução de 0,68% em relação aos 
R$ 2,0113 vigente desde o último 
dia 2. A redução é registrada de-
pois de duas altas consecutivas do 
produto. No sábado, a estatal tinha 
elevado o preço da gasolina em 
2,25%, após um aumento de 0,74% 
anunciado na quarta-feira (30).

Estados Unidos 
pedem suspensão da 
Venezuela da OEA

O secretário de Estado dos 
Estados Unidos, Mike Pompeo, 
pediu ontem (4) a suspensão da 
Venezuela da Organização dos 
Estados Americanos (OEA). 
“Essa suspensão não seria um 
objetivo em si mesmo. Mas iria 
mostrar que a OEA sustenta suas 
palavras com ação e iria mandar 
um sinal poderoso ao regime de 
[Nicolás] Maduro: só eleições 
reais vão permitir que seu go-
verno seja incluído na família 
das nações”, disse Pompeo, ao 
participar da assembleia geral 
anual da organização, realizada 
neste ano em Washington.

Pompeo lembrou que o vice-
-presidente norte-americano 
Mike Pence, já havia pedido a 
suspensão da Venezuela da OEA 
no mês passado com base no 
descumprimento da Carta Demo-
crática Interamericana. Além da 
suspensão, o secretário de Estado 
pediu que os países membros da 
OEA apliquem pressão adicional 
ao regime do presidente Nicolás 
Maduro, incluindo sanções e mais 
isolamento diplomático (ABr).

Esraa Albuti, diretora executiva 

da Ernst & Young, mostra sua 

carteira de habilitação em Riad.

A Arábia Saudita começou a 
entregar as primeiras carteiras 
de motorista para mulheres, 
que, a partir do próximo dia 24, 
terão permissão para dirigir no 
país. As entregas acontecem 
dias após a princesa Hayfa Bint 
Abdullah Al Saud, no volante de 
um automóvel, ilustrar a capa da 
revista feminina “Vogue Arabia”. 

A fotografi a gerou diversas 
reações no reino. Alguns apoia-
ram a representação, enquanto 
outros denunciaram a prisão de 
diversas ativistas pelos direi-
tos das mulheres nas últimas 
semanas. A autorização para 
dirigir faz parte de uma série 
de aberturas promovidas pelo 
príncipe herdeiro Mohammad 
bin Salman, que adota uma 
política diferente da de seu pai, 
o rei Salman. 

Além da possibilidade de 
ter habilitação, as mulheres 
poderão se alistar no Exército 

O faturamento da indústria 
aumentou 1,5% em abril na 
comparação com março, infor-
mou a Confederação Nacional da 
Indústria ontem (4), por meio do 
relatório Indicadores Industriais. 
O dado é referente à série livre 
de infl uências sazonais. Com 
esse resultado, o indicador de 
faturamento industrial fechou 
o quadrimenstre (de janeiro a 
abril) com alta de 6,9% na com-
paração com o mesmo período 
do ano passado. Em termos reais, 
o faturamento atual é 12,2% su-
perior ao registrado há 12 meses.

“Os Indicadores Industriais de 
abril indicam que a indústria re-
tomou sua recuperação, embora 
esse processo seja lento e ainda 
esteja longe de ser concluído”, 
diz um trecho do relatório. As 
horas trabalhadas na produção 
também aumentaram 2,2% em 
abril, após uma sequência de 
duas quedas consecutivas, em 
fevereiro e março. A utilização 
da capacidade instalada fi cou 
praticamente estável em 78%, 
com leve recuo de 0,1 ponto per-
centual em abril na comparação 
com março. Conforme a CNI, a 
utilização média da capacidade 
instalada no primeiro quadri-
mestre é 1,2 ponto percentual 

O faturamento atual é 12,2% 

superior ao registrado

há 12 meses.

A produção de petróleo 
da camada pré-sal avançou 
novamente no mês de abril, 
registrando recorde de 1,785 
milhão de barris de óleo equi-
valente por dia (MMboe/d). O 
crescimento foi de 2,3% em 
relação a março, que foi de 
1,745 (Mmboe/d) e também 
sobre fevereiro, que havia 
registrado o recorde anterior, 
de 1,763 (Mmboe/d). Barris de 
óleo equivalente representam a 
produção conjunta de petróleo 
e gás natural.

As informações foram divul-
gadas ontem (4) pela assessoria 
da ANP. Segundo a nota, foram 
produzidos 1,423 milhão de 
barris de petróleo por dia e 
58 milhões de metros cúbicos 
diários de gás natural por meio 
de 86 poços. A produção no 
pré-sal correspondeu a 54,4% 
do total produzido no Brasil.

Em abril, a produção de petró-
leo e gás do país – nas camadas 
pré-sal, pós-sal e em terra – fi cou 
em 3,281 milhões de barris de 
óleo equivalente por dia. 

Foram produzidos 2,597 
milhões de barris de petróleo 
por dia (bbl/d), um aumento 
de 1,5% na comparação com 
o mês de março e de 2,3%, se 
comparada com abril de 2017. 
A produção de gás natural to-

Foram produzidos 1,423 milhão 

de barris de petróleo por dia.

Belo Horizonte - A disputa 
pelas duas vagas mineiras no 
Senado na eleição deste ano, 
poderá ser uma reedição do 
segundo turno da campanha 
presidencial de 2014 e colocar, 
quatro anos depois, a presiden-
te cassada Dilma Rousseff e o 
senador Aécio Neves novamen-
te em campos opostos de uma 
disputa eleitoral. Nenhum dos 
dois, nem seus partidos e in-
terlocutores, entretanto, bate 
o martelo sobre uma eventual 
candidatura.

A situação de Aécio é mais 
complicada. Réu no STF por 
corrupção passiva e obstrução 
de Justiça, e alvo de outros 
sete inquéritos na Corte, o 
senador enfrenta difi culda-
de para encontrar apoio de 
aliados. No PSDB mineiro, 
há quem defenda que Aécio 
tente uma vaga na Câmara 
ou, numa situação extrema, 
deixe de concorrer a um cargo 
eletivo este ano.

Aécio e Dilma podem reeditar disputa,

agora por vaga no Senado.

A empresa italiana Enel 
comprou mais de 70% da distri-
buidora de energia Eletropaulo, 
em oferta pública de aquisição 
de ações (OPA) realizada 
ontem (4), na B3, a bolsa de 
valores de São Paulo. O leilão 
encerra uma disputa de quase 
três meses com a Neoenergia, 
da espanhola Iberdrola, na qual 
estava em jogo a liderança do 
mercado de distribuição de 
energia no Brasil.

Em uma OPA, uma deter-
minada empresa apresenta 
uma proposta por ações de 
uma companhia listada na 
bolsa, mas os acionistas não 
são obrigados a aceitá-la - a 
conclusão da operação estava 
condicionada ao fato de que a 
Enel garantisse o controle da 
Eletropaulo (mais de 50%).

Durante o leilão, o grupo 
italiano conseguiu uma fatia 
de aproximadamente 73% da 
empresa brasileira, com uma 
oferta de R$ 45,22 por ação (a 
da Neoenergia era de R$ 39,53). 

O custo total da negociação 
chega a R$ 5,55 bilhões, e a 
Enel ainda terá de fazer um 
aumento de capital de R$ 1,5 
bilhão. A proposta dos italianos 
já havia sido recomendada pelo 

A proposta dos italianos já 

havia sido recomendada pelo 

conselho de administração

da Eletropaulo.

Antônio Cruz/ABr
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Eleição para o Senado em MG pode 
reeditar disputa presidencial

Assim como Aécio, o outro 
senador por Minas que termi-
na o mandato neste ano, Zezé 
Perrella (MDB), não deverá 
concorrer à reeleição. De 
acordo com uma fonte ouvida 
pela reportagem, a entrada 
de Perrella no MDB não teria 
agradado a algumas alas do 
partido, e seu nome nem sequer 
foi cogitado para integrar as 
candidaturas próprias da sigla.

Já o PT diz que Dilma poderá 
se candidatar ao Senado mas 

faz a ressalva de que cabe ex-
clusivamente à ex-presidente 
confi rmar qual seria sua partici-
pação nas eleições de outubro. 
Com Dilma na campanha, de 
acordo com o cientista polí-
tico Rudá Ricci, do Instituto 
Cultiva, o embate direto entre 
a ex-presidente e o senador 
Antonio Anastasia é esperado, 
já que o pré-candidato tucano 
ao governo foi o relator do 
processo de impeachment da 
petista (AE).

Mulheres começam a receber 
habilitação na Arábia Saudita

e abrir negócios próprios sem 
a permissão do “guardião” da 
família. A abertura mais recen-
te é a adoção de uma lei que 
criminaliza o assédio sexual 
na Arábia Saudita, com penas 
de até cinco anos de prisão e 
pagamento de multa de até 300 
mil riyals (cerca de R$ 300 mil) 
(ANSA).

Produção de petróleo do 
pré-sal bate novo recorde

talizou 109 milhões de metros 
cúbicos por dia, um aumento de 
1,7% em comparação ao mês de 
março e de 6%, se comparado 
com abril de 2017.

A produção ocorreu em 7.519 
poços, sendo 727 marítimos e 
6.792 terrestres. Os campos 
operados pela Petrobras pro-
duziram 94,1% do petróleo e 
gás natural. Os três principais 
estados produtores de petró-
leo são o Rio de Janeiro, com 
1,837 milhão barris por dia, 
seguido por Espírito Santo, 
com 363.975 mil barris por dia, 
e São Paulo, com 277.655 barris 
por dia (ABr).

Faturamento da indústria 
cresce 1,5% em abril

superior à do mesmo período 
de 2017.

Já o emprego na indústria 
cresceu 0,1% em abril na com-
paração com março, na série 
dessazonalizada. Foi o oitavo 
mês consecutivo de crescimen-
to do emprego, que registra uma 
expansão de 0,7% no primeiro 
quadrimestre na comparação 
com o mesmo período de 2017. 

A massa real de salários caiu 
0,4% e o rendimento médio 
real dos trabalhadores também 
diminuiu 0,4% em abril frente 
a março, na série dessazonali-
zada (ABr).

Enel compra 70% da 
Eletropaulo e vira líder

conselho de administração 
da Eletropaulo, empresa que 
colocará a Enel na liderança 
do mercado de distribuição de 
energia no Brasil, desbancando 
a CPFL, da estatal chinesa State 
Grid of China.

Quase metade das ações da 
Eletropaulo estava nas mãos 
de pequenos investidores, mas 
o braço de participações do 
BndesPar e o grupo AES tam-
bém tinham fatias relevantes, 
de pouco menos de 20% cada 
um (ANSA).
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Luiz Flávio Borges D´Urso

Eu não nasci
para falar
em público

O poder da 

comunicação é 

incontestável, pois 

por ele, pessoas 

comuns se projetaram, 

encantaram multidões 

e entraram para a 

história. 

Ninguém fi ca imune a um 
bom orador, que além 
de atrair a atenção, 

por vezes seduz e convence. 
Desde muito jovem ficava 
fascinado pelos grandes ora-
dores, quer na política, nas 
artes, na fi losofi a, na religião 
ou no Direito. Decidi estudar 
a arte da oratória e tentar 
aprender um pouco sobre 
essa forma de interagir com 
o semelhante.

Superando a timidez e 
criando coragem, resolvi fa-
lar em público pela primeira 
vez e foi frustrante. Naquele 
dia tive a certeza que eu não 
nasci para falar em público. 
Aos poucos pude aprender, 
sepultando alguns mitos, que 
falar em público não é dádiva, 
mas um eterno aprendizado 
de técnicas que precisam ser 
conhecidas e dominadas. Erra 
quem ainda acredita que o 
orador já nasce vocacionado, 
pois ninguém nasce pronto 
para nada e a jornada da vida é 
que nos conduz a realizar algo 
pelo qual nos interessamos.

Evidente que para algumas 
profi ssões, a oratória mostra-
-se indispensável, e o grau de 
seu desenvolvimento depende 
de cada um. Meu interesse 
impulsionou-me ao contato 
com os livros de oratória e o 
salutar convívio com alguns 
professores dessa arte, o que 
me valeu a certeza de que para 
falar bem, é preciso ter 10% de 
inspiração e 90% de transpira-
ção, vale dizer, o treinamento 
incansável, defi nirá quem será 
um bom orador.

A comprovação disso reside 
no fato de que alguns ícones 
do esporte, treinam muito 
mais que seus pares, o que 
os leva a se destacar, mercê 
do empenho e dedicação 
desigual, obstinados que são, 
incansáveis na busca de seu 
aperfeiçoamento. Podemos 
citar dentre tantos, Pelé (rei 
de futebol), Oscar (mão san-
ta), Ayrton Senna (campeão 
automobilístico), isso para 
fi car só na área esportiva, 
demonstrando que o treina-
mento faz toda diferença. Na 
oratória não é diferente.

Sabendo que o fator de-
terminante não é a heredita-
riedade, assim, para ser um 
bom orador é preciso treinar 
muito, todavia, o domínio 
de técnicas seculares, são 
decisivos para os resultados 
esperados. Essas técnicas são 
de fácil absorção, até porque, 
muitas delas são óbvias e de 
conhecimento geral e preci-
sam de permanente atenção 
do orador.

Por tais motivos, outros 
atributos não são decisivos 
para que alguém se torne um 
orador. O tipo de voz pouco 
importa, desde que se saiba 
empostá-la e dela se utilizan-
do com técnica. Também a 
expressão corporal é obtida 
mediante dicas que alteram 
a imagem que o público faz 
do orador. 

Diante disso, vê-se que a 
mensagem ganha maior im-
portância e outro caminho 
não há, senão dominar o tema 
sobre o qual irá falar. Dominar 
o idioma e ampliar o universo 
de palavras, depende de muita 
leitura, pois só assim alguém 
obterá a riqueza de vocabulá-
rio, para transmitir uma men-
sagem clara e compreensível.

Mas creio que o segredo 
maior, reside no aspecto de 
como o orador profere suas 
palavras e a qual parte do 
corpo do ouvinte elas são di-
rigidas. Explico. Se o orador 
falar com a boca, dirigindo 
sua mensagem aos ouvidos 
do semelhante, até poderá se 
comunicar, mas jamais con-
vencerá ou encantará. Dessa 
forma, a magia reside em falar 
com o coração, dirigindo-se ao 
coração do ouvinte.

Assim, além de dominar o 
tema, há que se acreditar no 
que diz, pois dessa forma a 
emoção naturalmente decor-
rerá, com reais possibilidades 
de convencer e encantar. Após 
estas breves ponderações fi ca 
a certeza de que qualquer 
pessoa poderá se tornar um 
bom orador, tudo dependerá, 
exclusivamente, dela mesma, 
quando descobrir que a comu-
nicação é uma coisa e a ora-
tória é outra bem mais efi caz, 
talvez, o maior exercício de 
poder já experimentado pelo 
ser humano.

(*) - Advogado Criminalista, 
presidente de Honra da Associação 

Brasileira dos Advogados 
Criminalistas e da Academia 

Brasileira de Direito Criminal; é  
Mestre e Doutor em Direito Penal 

pela USP, presidente do Lide Justiça, 
Conselheiro Federal da OAB, tendo 
sido presidente da OAB/SP por três 

gestões.

Ator de Sherlock 
Holmes evita assalto

O ator britânico Benedict 
Cumberbatch, que interpreta 
“Sherlock Holmes” em uma 
série televisiva, evitou um 
roubou no centro de Londres, 
próximo à famosa Baker Street, 
endereço do lendário persona-
gem de Arthur Conan Doyle.  
De acordo com a imprensa 
local, o ator de 41 anos estava 
dentro de um carro do serviço 
“Uber” com sua mulher, Sophie 
Hunter, quando viu um assalto 
e desceu do veículo para ajudar 
a vítima, um ciclista funcionário 
da empresa Deliveroo.

Quatro assaltantes aborda-
ram o entregador de comida 
para roubar sua bicicleta, mas 
o ator saiu do carro gritando 
e afastando os criminosos, 
que fugiram. Ninguém fi cou 
ferido.”As coisas fi caram meio 
surreais. Ali estava ‘Sherlock 
Holmes’ lutando contra quatro 
assaltantes, bem do lado da 
Baker Street”, disse o motorista 
do Uber, Manuel Dias, que pre-
senciou a cena na Marylebone 
High Street (ANSA).

O prefeito da Congregação 
para a Doutrina da Fé do Va-
ticano, Luis Ladaria, recém-
-indicado como cardeal, disse 
que a Igreja Católica exclui a 
possibilidade de ter mulheres 
sacerdotisas. “Cristo quis 
entregar o sacramento aos 12 
apóstolos, todos homens, que, 
por sua vez, o comunicaram a 
outros homens”, escreveu o 
espanhol em um artigo para 
o jornal ofi cial do Vaticano, 
“L’Osservatore Romano”.

“A Igreja sempre se viu vincu-
lada a essa decisão do Senhor, 
a qual exclui que o sacerdócio 
ministerial possa ser valida-
mente conferido às mulheres”, 
acrescentou no texto, cujo 
título é ‘O caráter defi nitivo da 
doutrina do Ordinatio sacerdo-
talis’. “Trata-se de uma verdade 
que pertence ao patrimônio da 
fé”, ressaltou Ladaria.

Ainda de acordo com ele, a 
Igreja se “preocupa quando vê 
surgir em alguns países vozes 

Freiras se reúnem na Piazza San Pietro, no Vaticano.

A árvore mais antiga da Eu-
ropa é italiana, segundo um 
estudo publicado na revista 
norte-americana “Ecology”, da 
“Ecological Society of America”.

Trata-se de um pinus heldrei-
chii (pinheiro) de 1.230 anos 
de idade e que fi ca no Parque 
Nacional Pollino, entre as regiões 
da Calábria e Basilicata, no sul 
da Itália. A árvore foi batizada 
de “Italus”.

A pesquisa foi realizada “com 
um método inovador, que com-
bina a dendrocronologia [estudo 
que determina a idade das árvores 
a partir dos círculos de seus tron-
cos] e a datação com radiocarbono 
de mostras de troncos e raízes”, 
diz um comunicado do Parque 
Pollino. Além disso, o parque 
também informou que, “nos úl-
timos cinco anos, conduziu uma 
série de estudos sobre o pinheiro 
para melhorar o conhecimento da 
espécie” (ANSA).

Rodovias federais policiadas 
matam mais de 20 pessoas por 
dia. Estudo indica que os aci-
dentes estão relacionados com a 
qualidade das rodovias e traz os 
100 trechos que concentram o 
maior número de mortes.

Entre 2007 e 2017, apenas 
em rodovias federais policiadas 
foram registrados 1,65 milhão 
de acidentes, média de 411,3 por 
dia. No mesmo período, 83.481 
pessoas morreram nessas, o que 
corresponde a mais de 20 mor-
tes por dia.  Essas estatísticas 
indicam que o Brasil apresenta 
um atraso de 35 anos em relação 
aos países desenvolvidos onde 
quantidade semelhante de mor-
tes e de acidentes rodoviários era 
um problema do início da década 
de 1980.

Estes são alguns dos resultados 
do estudo Transporte rodoviário: 
acidentes rodoviários e a infra-
estrutura divulgado hoje pela 
CNT (Confederação Nacional 
do Transporte). O documento 

apresenta os principais fatores 
que contribuem para a ocorrência 
dos acidentes e faz uma relação 
entre eles as características da in-
fraestrutura rodoviária existente 
nos locais das ocorrências. 

O estudo é baseado no registro 
de acidentes com vítimas ocorri-
dos em rodovias federais de todo o 
país realizados Polícia Rodoviária 
Federal e nos resultados da Pes-
quisa CNT de Rodovias 2017. O 
trabalho da CNT também aponta 
a frequência e a gravidade dos 
acidentes segundo o tipo infra-
estrutura existente, mapeando, 
ainda, os 100 trechos rodoviários 
onde se concentram o maior 
número de mortes. 

“Este estudo comprova que há 
uma forte relação entre os aciden-
tes e a qualidade das rodovias. São 
dados consistentes que, ais uma 
vez, comprovam a necessidade de 
realização de fortes investimentos 
em infraestrutura de transporte”, 
afi rma o presidente da CNT, Clé-
sio Andrade (Ag.CNT). 

Uma pesquisa do Serviço 
de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e da Confe-

deração Nacional de Diretores 
Lojistas (CNDL) aponta que 
um em cada cinco usuários de 
cartão de crédito (20%) utili-
zam o meio de pagamento como 
extensão da própria renda. Ou 
seja, acabam recorrendo a esse 
tipo de crédito para continuar 
comprando quando o salário 
do mês acaba e, assim, adiar o 
pagamento.

Para a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
o grande perigo de achar que 
o cartão de crédito funciona 
como renda complementar é o 
endividamento, porque muitos 
perdem controle dos gastos e 
compram além do que conse-
guem pagar quando a fatura 
chega. “É preciso cuidado. Se o 
dinheiro que o consumidor dis-

O grande perigo de achar que o cartão de crédito funciona como 

renda complementar é o endividamento.

O atacante do Tottenham e 
da seleção inglesa Harry Kane 
é o jogador mais valioso do 
mundo, segundo um estudo 
revelado pelo o Observatório 
Internacional de Estudos do 
Esporte (Cies). A entidade 
usa um algoritmo para calcu-
lar o potencial monetário dos 
atletas em uma próxima janela 
de transferências.

De acordo com a lista, Kane 
está custando atualmente 
201,2 milhões de euros, o 
dobro do astro português 
Cristiano Ronaldo, que está 
em 24º, com 103,4 milhões 
de euros. O jogador inglês de 
24 anos é seguido no ranking 
por Neymar, do Paris Saint-
-Germain (PSG), com 195,7 
milhões de euros, e por Kylian 
Mbappé, também do PSG, que 
está valendo 186,5 milhões 
de euros. O craque argentino 
Lionel Messi, do Barcelona, 
aparece em quarto lugar, com 
184,2 milhões de euros.

Entre os jogadores italianos, 
o mais bem posicionado é o 
atacante Lorenzo Insigne, do 
Napoli, que está na 23ª posição 
com 104,2 milhões de euros. 
No top 100 ainda estão elen-
cados Ciro Immobile (40º), da 
Lazio, Gianluigi Donnarumma 
(73º), do Milan, Federico 
Chiesa (78º), da Fiorentina, 
Andrea Belotti (99º), do Tori-

Atacante inglês superou Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.
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Cartão de crédito é extensão de 
renda para 20% de seus usuários
Embora o cartão de crédito seja a modalidade de crédito mais popular entre os brasileiros, ele vem se 
tornando um problema para uma parcela dos consumidores

compras e 34% para facilitar o 
pagamento na internet. “Se bem 
empregado, o cartão é uma ma-
neira inteligente de concentrar 
as compras realizadas durante o 
mês em uma única conta, pos-
sibilitando um melhor controle 
dos gastos”, observa o educador 
fi nanceiro do portal ‘Meu Bolso 
Feliz’, José Vignoli.

O levantamento mostra ain-
da que quatro em cada dez 
consumidores (41%) usuários 
de cartão já deixaram de fazer 
compras em estabelecimentos 
por não aceitarem essa forma de 
pagamento, sendo que destes 
41% deixaram de ir a bares, 
restaurantes e lanchonetes, 
35% não compraram com am-
bulantes e 19% desistiram de 
abastecer em postos de com-
bustível. Outros 27% acabaram 
pagando suas compras de outra 
forma (SPC/CNDL).

põe já não está sendo sufi ciente 
para cobrir os atuais gastos, 
certamente não será o bastante 
para pagar as despesas do mês 
seguinte, quando terá de arcar 
com a fatura do cartão de cré-
dito e também quitar as contas 

do mês”, alerta a economista.
Por outro lado, 44% dos en-

trevistados que utilizam o car-
tão afi rmaram usá-lo apenas em 
casos de necessidades pontuais 
ou imprevistos, ao passo que 
38% o fazem para parcelar as 

Harry Kane, do Tottenham, é o 
jogador mais caro do mundo

no, e por fi m, Lorenzo Pellegrini 
(100º), da Roma.

Considerado um dos atacan-
tes mais efetivos do mundo, 
Kane foi revelado pelo próprio 
Tottenham, mas tem passagens 
por Leyton Orient, Millwall, 
Norwich City e Leicester City. 
O jogador de 24 anos será o 
capitão da seleção inglesa na 
Copa do Mundo de 2018, na 
Rússia. Confi ra o top 10:

1 - Harry Kane, Tottenham 
(ING) - 201,2 milhões de euros

2 - Neymar, PSG (FRA) - 
195,7 milhões de euros

3 - Kylian Mbappé, PSG 
(FRA) - 186,5 milhões de euros

4 - Lionel Messi, Barcelona 
(ESP) - 184,2 milhões de euros

5 - Mohammed Salah, Li-
verpool (ING) - 171,3 milhões 
de euros

6 - Dele Alli, Tottenham 
(ING) - 171 milhões de euros

7 - Kevin de Bruyne, Man-
chester City (ING) - 167,2 
milhões de euros

8 - Antoine Griezmann, Atlé-
tico de Madrid (ESP) - 164,5 
milhões de euros

9 - Paulo Dybala, Juventus 
(ITA) - 164,2 milhões de euros

10 - Romelu Lukaku, Man-
chester United (ING) - 163,4 
milhões de euros (ANSA).

Igreja exclui possibilidade de 
ter mulheres sacerdotisasAcidentes rodoviários 

mostram atraso de 35 anos

que colocam em dúvida o caráter 
permanente dessa doutrina”. No 
entanto, o prefeito da Congre-
gação para a Doutrina da Fé re-
conhece que tal solidez poderia 
ser alterada por algum papa ou 
“anulada” por algum concílio, 
mas que isso seria uma tarefa 
difícil, pois é algo que “não foi 
determinado por Deus”.

Em 2016, Francisco criou uma 
Comissão de Estudos sobre Dia-
conisas, abrindo a possibilidade 
de as mulheres aumentarem suas 
funções na Igreja. No entanto, 
as análises ainda não foram con-

cluídas. “De qualquer maneira, 
a diferença de funções entre o 
homem e a mulher não comporta 
consigo nenhuma subordinação, 
mas um enriquecimento mútuo. 
Lembrem-se que a fi gura con-
sumada da Igreja é Maria, mãe 
do Senhor, a qual não recebeu 
o ministério apostólico”, disse 
Ladaria.

“Com isso, vê-se que o mas-
culino e o feminino, linguagem 
original que o Criador registrou 
no corpo humano, estão ambos 
assumidos na obra da nossa 
redenção”, concluiu (ANSA).

Árvore mais 
antiga da Europa 

‘é italiana’



Mocinho agora
é bandido
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A - Mercado e Carreira
No próximo dia 12, Carlos Sardenberg e Carlos Alberto Julio fazem pa-
lestra sobre mercado de trabalho e carreira, no Maksoud Plaza, a partir 
das 9h. O Fórum chega a sua 13ª. edição como referencia no mercado, 
a cada edição novos áreas são exploradas e a enfase agora está voltada 
para o ‘Empenho e Talento’ de cada profi ssional. O evento já conta com 
mais de 2.000 pessoas inscritas, entre jovens, estudantes, profi ssionais 
de RH e gestores. Também esta voltado para atender empresas que 
precisam de profi ssionais, bem como para jovens que buscam vagas para 
entrar no universo corporativo. Um mercado ainda carente e que esta 
sendo acolhido. Mais informações: (http://viadeacesso.org/empenho-
-e-talento-13/).

B - Investir nos EUA e Europa
A Nutty Bavarian, rede que comercializa castanhas torradas e glaceadas 
amplia seu campo de expansão e busca por investidores nos Estados 
Unidos e Europa. A opção pode interessar a brasileiros que vivem fora 
do país ou aqueles que planejam se mudar. Sucesso em shoppings e 
aeroportos no Brasil, a empresa conta com três unidades nos Estados 
Unidos operando desde 2016 e pretende ampliar sua atuação chegan-
do a mais 20 novos postos até 2019. Uma opção de investimento para 
brasileiros que já moram nos Estados Unidos e querem um negócio que 
fale a sua língua, o modelo também facilita a ida defi nitiva de brasileiros 
para o país. Saiba mais: (https://www.nuttybavarian.com.br/).

C - Feira de Cachaça
Começa nesta quinta-feira (7) e vai até domingo (10), em Belo Horizonte, 
a maior e mais importante feira de cachaça do mundo: a Expocachaça. 
O evento recebe produtores de 21 estados, que diversas marcas da 
bebida para comercialização, totalizando 150 expositores. A feira tem 
um papel de protagonista na visibilidade e no status de destilado nobre 
atingidos pela cachaça, retirando a bebida do gueto a que esteve relega-
da por muitos anos, promovendo sua divulgação nos mercados interno 
e externo. Um dos destaques desta edição são os 75 anos da cachaça 
Havana, que lançará uma garrafa comemorativa durante a feira. Mais 
informações: (www.expocachaca.com.br).

D - Casamentos aos Domingos 
Os casais têm começado a optar pelo dia de domingo para celebrar seu 
grande dia, e são muitas as razões: disponibilidade de datas, preços mais 

atrativos, e a possibilidade de realizar uma festa mais íntima e romântica. 
Isso tem despertado o interesse de muitos casais que preferem algo mais 
personalizado com elegância. Com isso em mente, está sendo lançado o 
‘Casamentos aos Domingos by Hilton’. É possível planejar com facilidade 
contando com a estrutura do hotel para realizar um casamento ines-
quecível. São três pacotes que foram planejados para entregar a melhor 
experiência aos noivos e seus convidados, com espaços de acordo com 
o número de convidados. Para saber mais, contate a equipe de eventos 
em (events.morumbi@hilton.com).

E - Rótulos Cattier 
A Domno Importadora, traz ao Brasil rótulos de uma das vinícolas mais 
tradicionais e renomadas da França, a Cattier. Dirigida pelo enólogo 
chefe Alexandre Cattier (13º da família), a empresa concentra seu 
know-how na elaboração de alguns dos melhores champagnes Premier 
Cru. O vinhedo de 33 hectares da vinícola fi ca entre as 42 propriedades 
classifi cadas Premier Cru, atestando a alta qualidade das suas uvas. 
Esta qualidade também é o resultado do cuidado que a família usa para 
cultivar sua vinha. Cattier está na vanguarda da viticultura sustentável e 
recentemente recebeu o mais alto nível de certifi cação pelas autoridades 
francesas. O estilo Cattier se mantém ao longo das gerações, com um 
equilíbrio perfeito entre a fruta e processo de elaboração. Disponíveis 
para compra por meio do e-commerce (www.famigliavalduga.com.br).

F - Ciência & Tecnologia
A Fundação Péter Murányi lança a 18º edição de seu prêmio, que será 
focada em Ciência & Tecnologia. O vencedor receberá R$ 200 mil e um 
troféu, o segundo e o terceiro colocados ganharão R$ 30 mil e R$ 20 mil, 
respectivamente. Os interessados devem enviar seus projetos até 31 de 
agosto. Para se inscrever, é necessário que a iniciativa seja indicada por uma 
instituição cadastrada na entidade e atenda a três critérios fundamentais: 
a inovação da proposta; as possibilidades de aplicação prática; e como o 
trabalho impacta e benefi cia populações em desenvolvimento. Aberto para 
toda a América Latina, o Prêmio Péter Murányi realiza-se anualmente, 
alternando os temas “Alimentação”, “Educação”, “Saúde” e Ciência & 
Tecnologia”. Mais informações: (www.fundacaopetermuranyi.org.br). 

G - Programa de Trainee
O SAS Plataforma de Educação está com inscrições abertas para a 
8ª edição do seu programa de trainee. Com candidatos interessados 

residentes em várias partes do país, a empresa oferece aos aprovados 
benefícios como hotel no primeiro mês de trabalho e auxílio-mudança, 
além de remuneração compatível com o mercado. O programa tem a 
duração de um ano e a expectativa é de que sejam contratados doze 
trainees. Durante esse período, o trainee passará por uma imersão em 
diferentes áreas da companhia até alocar-se em um setor específi co. 
Para participar, é preciso estar no último ano de qualquer curso univer-
sitário ou ser graduado há no máximo dois anos. Os interessados devem 
se cadastrar no site (www.traineesas.com.br) até o próximo dia 11. 

H - Fórum de Turismo
Entre os próximos dias 20 e 22, no Rafain Palace Hotel & Convention, 
acontece em Foz do Iguaçu, acontece o Festival das Cataratas, com a 
edição o Fórum Internacional de Turismo do Iguassu. O registrou 309 
trabalhos submetidos, número 14% superior a 2017, provenientes de 
universidades e institutos federais de 17 estados brasileiros. Entre 
os 11 eixos temáticos disponíveis para inscrição, o destaque fi cou 
por conta de “Turismo e Desenvolvimento Local”, com 36 trabalhos. 
Os números demonstram o crescimento do Fórum e representa uma 
oportunidade importante para a interação entre academia e o mercado 
do turismo. Outras informações: (http://festivaldeturismodascataratas.
com/programacao-forum-2018/).

I - Convenção de Tatuagem 
A 2 ª edição da Tattoo Experience, convenção de tatuagem organizada 
pela empresa Tattoo Week, acontece de 22 a 24 de junho, no Centro de 
Convenções Frei Caneca. Segunda maior convenção de tatuagem reali-
zada na cidade, depois da Tattoo Week, reúne durante 3 dias tatuadores, 
admiradores e as mais conceituadas marcas do segmento tattoo no país 
em 120 estandes. Conta com a participação de diversos DJs, concurso 
da melhor tatuagem, exposições de arte e a campanha ‘Uma tatuagem 
pode salvar vidas’, que doa na forma de tatuagem o logo do diabetes para 
diabéticos. São esperadas mais de 10 mil pessoas entre admiradores, 
profi ssionais e empresas do mercado da tatuagem, body piercing e afi ns 
(https://tattoo2me.com/evento/brtattooexp/2018/).

J - Artigos Científi cos
A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados está com inscrições 
abertas para o ll Concurso de Artigos Científi cos. A iniciativa visa 
estimular a pesquisa acadêmica sobre temas do esporte nacional, 
identifi cando trabalhos de qualidade e que visem ao fortalecimento do 
Sistema Desportivo Nacional. Devem ter caráter inédito e ser basea-
dos em trabalhos de conclusão de curso nas modalidades monografi a 
(graduação - bacharelado ou licenciatura - e especialização), disser-
tação (mestrado acadêmico ou profi ssional) e tese (doutorado). Os 
candidatos deverão apresentar apenas um artigo sobre um dos três 
temas propostos: Esporte Educacional e Inclusão Social, Esporte de 
Rendimento e Políticas do Esporte. Para mais informações e-mail 
(concurso.cespo@camara.leg.br).

A - Mercado e Carreira
No próximo dia 12, Carlos Sardenberg e Carlos Alberto Julio fazem pa-

atrativos, e a possibilidade de realizar uma festa mais íntima e romântica. 
Isso tem despertado o interesse de muitos casais que preferem algo mais 
personalizado com elegância Com isso em mente está sendo lançado o

Vamos diretamente ao 

ponto: Pedro Parente foi 

derrubado. Não saiu por 

vontade própria

Fez uma densa carta de 
demissão ao cargo, mas 
naquela escrita lê-se um 

desabafo do tamanho do mapa 
do Brasil. Foi vencido pela 
visão populista daqueles que 
acham que o preço dos com-
bustíveis não pode e não deve 
ter como espelho aumento ou 
diminuição do barril de petró-
leo no mercado internacional. 
Essa foi a visão que balizou a 
era Dilma, com sua decisão de 
represar artifi cialmente preços 
e, desse modo, deixar nossa 
maior empresa no buraco.

Nos tempos de dona Rousse-
ff, que se arvorava como exímia 
conhecedora de questões de 
petróleo e energia, o país vivia 
a artifi cial situação de alto con-
sumo e certo conforto, graças 
à mistifi cação adotada para 
esconder a péssima planilha 
de contas. Como lembra o bom 
economista Adriano Pires, ele 
mesmo profundo conhece-
dor do mercado de petróleo, 
países onde os preços dos 
combustíveis seguem regras 
do mercado “são democracias 
consolidadas, e a sociedade 
tem um alto nível de bem-estar, 
como a Noruega e os Estados 
Unidos”. 

Outros que se ancoram no 
populismo para defi nir preços 
dos combustíveis são pouco 
democráticos e não atendem 
à população em suas necessi-
dades básicas, como segurança 
pública, saúde e educação. 
Assistimos, nos últimos dias, a 
um espetáculo canhestro. Ato-
res com o intuito de chamar a 
atenção passaram a expressar 
um discurso populista, onde o 
apoio aos caminhoneiros era 
seguido de apelos por inter-
venção militar. 

Oportunistas e interesseiros 
de toda a espécie – inclusive 
empresários malandros – 

quiseram tirar proveito do 
movimento paredista. O can-
didato da extrema direita, Jair 
Bolsonaro, posando de herói, 
foi o alvo maior das Hosanas 
por encarnar a força militar, a 
ordem, a segurança nesse ciclo 
de tensões e perturbações. 
Felizmente, a cúpula militar 
reagiu negativamente ao apelo 
doidivanas de aventureiros.

Essa nossa claudicante 
democracia abriga coisas ab-
surdas, algo como um pacto 
secreto reunindo abutres de 
direita com os falcões extre-
mados da esquerda, cada qual 
apostando na ideia central de 
“virar a mesa”, de “entornar 
o caldo”, de colocar o país de 
ponta-cabeça, sob a escondida 
estratégia de apostar no pior 
para a elevação de seus qua-
dros no pleito de 7 de outubro. 
É incrível como as coisas por 
estas nossas plagas estão in-
vertidas. 

O Brasil acaba de sair da 
maior recessão econômica de 
sua história. A desconfi ança 
internacional chegou aos 
picos. O rombo nas contas 
públicas inviabilizava qualquer 
gestão. Mas o país conseguiu 
atravessar o furacão. Refor-
mas importantes foram feitas. 
Infelizmente, o governo, ele 
mesmo sob o bombardeio de 
denúncias, não conseguiu 
carrear para sua imagem o rol 
de coisas boas que fez.

E assim, de crise em crise, o 
país padece sob a pressão de 
protagonistas políticos, com 
sua atenção voltada para o plei-
to de outubro. Os horizontes 
são sombrios. O perfi l que tirou 
a Petrobras do buraco agora é 
crucifi cado. Só faltam os coroi-
nhas dessa missa macabra que 
se celebra  colocarem sobre 
a cabeça de Pedro Parente a 
coroa de Mau Gestor. 

É o fi m da picada. O moci-
nho? Ah, é bandido. Inacre-
ditável.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

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

Gaudêncio Torquato (*)

 

Oferecer condições para a atualização 
constante dos profissionais da contabilidade e o 
cumprimento da Educação Profissional Continuada 
(EPC) são prioridades para o CRCSP. Por este 
motivo, são realizados palestras, seminários e 
workshops em todas as regiões do Estado de São 
Paulo, sobre os principais temas contábeis da 
atualidade.  

E para que os profissionais já possam 
reservar o horário na agenda, o CRCSP está com a 
programação das atividades dos meses de junho e 
julho disponível no portal (www.crcsp.org.br).  

Para participar, basta acessar o cronograma 
de atividades no nosso portal, escolher os temas de 
sua preferência e fazer sua inscrição. 

Para atender ao maior número possível de 
profissionais, são organizados também eventos 
como a Maratona Contábil, o Circuito PMEs e 
fóruns especiais, sobre temas como Contabilidade 
Pública, Terceiro Setor, Perícia Contábil, para a 
área acadêmica e muito mais! 

As atividades são gratuitas e realizadas com 
o apoio dos nossos conselheiros e delegados e em 
parceria com instituições de ensino e entidades 
contábeis da região.  

Além de serem oportunidades para a 
aquisição de conhecimento, as atividades são 
pontuadas para o Programa de Educação 
Profissional Continuada (PEPC), obrigatório para 
públicos descritos na NBC PG 12 (R3). 

PARA TODOS OS PÚBLICOS E REGIÕES: 
ATIVIDADES DO CRCSP DE JUNHO E 

JULHO JÁ ESTÃO NO PORTAL 

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 

A crise no abastecimento de 
combustíveis provocada pela 
greve dos caminhoneiros tam-
bém afetou o setor de locação 
de veículos. Segundo estimativa 
da ABLA (Associação Brasileira 
das Locadoras de Automóveis), 
cerca de 30% da frota disponível 
para o aluguel diário (aproxima-
damente 85 mil veículos) esteve 
temporariamente impedida de 
ser alugada.

“Entram nessa conta tanto os 
veículos que saíram das locado-
ras com tanque cheio e que não 
puderam ser devolvidos dessa 
forma pelos clientes, quanto 
os veículos que inclusive foram 
devolvidos antecipadamente, 
em função da difi culdade de 
abastecimento encontrada pe-

los usuários para continuarem 
rodando”, explica Paulo Miguel 
Junior, presidente da ABLA.

A frota total do setor de 
locação de veículos no Brasil 
é de 709 mil veículos, sendo 
que aproximadamente 280 mil 
são destinados para o aluguel 
diário. A maior parte da frota 
das locadoras (aproximada-
mente 430 mil veículos) está 
atualmente voltada para o 
aluguel de longa duração, 
que inclui o atendimento de 
clientes corporativos, ou seja, 
terceirização de frotas intei-
ras para pequenas, médias e 
grandes empresas públicas 
e privadas, além de órgãos 
públicos federais, estaduais e 
municipais (ABLA). 

Pelo quarto mês consecutivo, o 
número de empresas inadimplentes 
permaneceu estável. Em abril, foram 
registrados 5,4 milhões de CNPJs nega-
tivados – patamar que repetiu de janeiro 
a março. A alta foi de 8% frente às 5,0 
milhões de empresas que estavam no 
vermelho em abril de 2017. Em relação 
ao montante das dívidas, houve queda 
de 10,23% em relação ao mesmo período 
do ano passado.

O setor de serviços continuou a fi gurar 
com o único segmento a aumentar sua 
participação entre as empresas em situa-
ção de inadimplência: fi cou com 47,8% do 
total e avançou 1,3 ponto percentual na 
comparação com abril/2017. O comércio 
representou 42,8% dos CNPJs negativa-
dos, uma redução de 1,1 ponto percentual 
na comparação ano a ano. Já a indústria 
registrou queda de 0,2 ponto em relação 
ao mesmo mês do ano passado:

Na avaliação dos economistas da Serasa, 
mesmo com a decisão de 22 de maio do 
Banco Central pela manutenção da taxa de 
juros em 6,5%, após sucessivas reduções, 
a expectativa é de que esse cenário possa 
contribuir para a estabilização do nível de 
inadimplência das empresas nos próximos 
meses, ao estimular a renegociação por 
meio do acesso facilitado a opções de 
acordos para quitação de suas dívidas 
(Serasa Experian).

A estimativa para o IPCA subiu de 3,60% para 3,65%,

no terceiro aumento seguido.

De acordo com o Boletim Focus, publicação divulgada na 
internet todas as semanas pelo Banco Central (BC), a 
projeção para a expansão do PIB passou de 2,37% para 

2,18%. Essa foi a quinta redução seguida. Para 2019, a previsão 
permanece em 3% há 18 semanas consecutivas.

A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) subiu de 3,60% para 3,65% neste ano no terceiro 
aumento seguido. Para 2019, a projeção foi ajustada de 4% para 
4,01%. Mesmo assim, a expectativa para a infl ação permanece 
abaixo da meta, que é 4,5%, 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%.

Para alcançar a meta, o BC usa como principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 6,50% ao ano. Quando 
o Copom do BC aumenta a Selic, o objetivo é conter a demanda 
aquecida, e isso causa refl exos nos preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Quando o 
Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o crédito fi que 
mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo 
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Mercado prevê menor crescimento 
do PIB e infl ação maior

O mercado fi nanceiro continua reduzindo a projeção para o crescimento da economia e aumentando a 
estimativa de infl ação

o controle da infl ação.
Para cortar a Selic, o BC precisa estar seguro de que os preços 

estão sob controle e não correm risco de subir. A manutenção 
da Selic, como prevê o mercado fi nanceiro este ano, indica que 
o Copom considera que alterações anteriores foram sufi cientes 
para chegar à meta. Para o mercado, a Selic deve permanecer 
em 6,50% ao ano até o fi m de 2018 e subir ao longo de 2019, 
encerrando o período em 8% ao ano.

A previsão para a cotação do dólar no fi m do ano subiu de R$ 
3,48 para R$ 3,50. Para o fi m de 2019, passou de R$ 3,47 para R$ 
3,50. A projeção para o superávit comercial subiu de US$ 57,15 
bilhões para US$ 57 bilhões neste ano, e de US$ 49,80 bilhões 
para US$ 49,30 em 2019 (ABr).

Greve afetou 85 mil veículos 
das locadoras de automóveis

Inadimplência das empresas permanece estável
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Haja luz sobre o Brasil

A estrutura econômico-

fi nanceira global foi 

calcada na amarração 

com o dólar e as taxas 

de juros

Em grande parte, isso 
se deve à inépcia dos 
governantes da parte 

de baixo da América, incapa-
zes de formular uma política 
própria dentro das normas dos 
mercados, propiciando ações 
especulativas e o surgimento 
de uma ala descontente se 
autodenominando reformista 
e que sempre torceu para que 
o circo pegasse fogo. 

Agora vivemos o grande pa-
radoxo da economia: um país 
com falta de tudo, inclusive de 
preparo para a vida, mas com 
uma grande parcela da popula-
ção que não encontra trabalho. 
Formou-se o grande castelo 
de areia das valorizações dos 
ativos; o mercado fi nanceiro 
global opera com volume 3,5 
vezes acima da economia 
real. O dinheiro de papel, as 
atividades especulativas, as 
guerras pelo poder, tudo se 
sobrepondo às reais necessi-
dades humanas. O que dirão 
os economistas do futuro?

No Brasil, o atraso tem várias 
causas: a valorização do Real 
incentivou a importação de 
tudo; fábricas fecharam por ter 
custo de produção equivalente 
ao preço do importado; a taxa 
de juros Selic também convi-
dava a deixar o dinheiro em 
dólares e na ciranda fi nanceira 
em vez de na fábrica. O analfa-
betismo e a falta de raciocínio 
lúcido aumentaram. O ensino 
fundamental não foi assimilado 
de forma efi ciente, afetando o 
ensino superior. 

Após a crise fi nanceira global 
de 2008, as decisões atabalhoa-
das, visando a próxima eleição, 
favoreceram o aumento da 
dívida e quando o real se des-
valorizou, foram evidenciadas 
todas as fragilidades. Quando 
se contrai uma dívida é preciso 
olhar o fl uxo de caixa e planejar 
o futuro, a menos que se esteja 
numa situação anormal como 
crises e guerras. Vale a pena 
examinar atentamente esse 
capítulo da gestão fi nanceira 
para não cair no buraco das dí-
vidas externas sob o tormento 
das desvalorizações cambiais. 

O câmbio é sempre enig-
mático no jogo financeiro, 
pois quem sabe sempre leva 
vantagem. Fora isso, se refl ete 
diretamente na economia. O 
Japão cresceu com iene desva-

lorizado, assim como a China, 
enquanto o Brasil combatia a 
infl ação com real valorizado 
artifi cialmente. Um fator de 
vital importância é o balanço 
das contas externas. No Brasil, 
essas contas têm permanecido 
em défi cit. Quanto montou nos 
últimos 50 anos? Entre 2012 e 
2017 o Brasil teve défi cit total 
em suas contas externas em 
torno de US$ 332 bilhões. Nada 
mal como contribuição de um 
país atrasado com falta de tudo 
para o mundo. 

Espera-se encontrar um 
ponto de equilíbrio para não 
cairmos em situação análoga 
à da Argentina que elevou a 
taxa de juros para 40% para 
conter a fuga de dólares. O que 
faltou aqui sobrou em outro 
lugar. Esse desequilíbrio e a 
falta de bom preparo das novas 
gerações contribuem para o 
aumento da desigualdade. 

Sem compreender o por-
quê, desalentado, o mundo 
assiste ao crescente suicídio 
de jovens. Temos dado a eles 
apenas a visão do mundo ma-
terial e suas incoerências. As 
novas gerações precisam ser 
motivadas para compreender a 
fi nalidade da vida e aprimorar-
-se. De longa data, o Brasil tem 
permanecido desatento à vida 
e ao aprendizado das novas ge-
rações. É necessário adquirir 
noções sobre a Criação e suas 
leis, sem lacunas, sobre todos 
os tempos, desde o começo da 
humanidade até agora. 

O ano de 2018 se apresenta 
como ponto de transição glo-
bal. Há uma guerra comercial 
em andamento, que no fundo 
é confronto geopolítico de 
poder. Há agravamento nos 
confl itos do Oriente Médio. 
Eleições no Brasil, uma região 
de grande importância estra-
tégica. Evidentemente é um 
momento crítico onde forças 
em confronto buscam defi nir 
correntes de comando. 

Obscuramente, os aprovei-
tantes só pensam em si e não 
na pátria diante do confronto 
dos interesses americanos, 
chineses, europeus e russos. 
O lamentável é constatar a 
falta de maturidade não só da 
classe política, mas da própria 
população despreparada. Haja 
Luz sobre o Brasil.
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Twitter: @bidutra7.
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O ministro das Relações 
Exteriores, Aloysio Nunes 
Ferreira, disse ontem (4) que 
a Venezuela pode ser suspensa 
da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), se des-
cumprir os princípios baseados 
no respeito à democracia e à 
liberdade. Tais princípios estão 
na carta democrática da organi-
zação. “A Venezuela subscreveu 
esse compromisso. Ela tem um 
engajamento. E subscreveu 
livremente, assim como o Bra-
sil. Então, isso não pode fi car 
letra morta. Na medida em que 
a Venezuela descumpre esse 
compromisso, que é fundamen-
tal, não há alternativa a não ser 
a suspensão”, afi rmou.

O chanceler participa da 48ª 
Assembleia Geral da OEA, em 
Washington. A suspensão da 
Venezuela é tema de discussão 
na sessão que começou ontem 
e termina hoje (5). Para o 
ministro, a libertação dos 79 
presos políticos da Venezuela 
diminui a pressão sobre o país 
na organização, mas não pode 
ser uma “porta giratória”, ou 
seja, “um sai da cadeia e outro 
entra”. Ele se referiu a uma es-
pécie de substituição de nomes 
entre presos.

O chanceler disse que é ne-
cessário acompanhar a evolu-
ção d o processo na Venezuela. 
“Que este seja um movimento 
que possa indicar realmente 
uma disposição para o diálogo, 
e a oposição deve estar atenta 

Ministro Aloysio Nunes

na abertura da

Assembleia Geral da OEA.

Vinte municípios de nove estados voltaram 
às urnas no domingo (3) para eleger um novo 
prefeito, depois que os primeiros colocados 
nas eleições de 2016 perderam seus mandatos 
em decorrência de decisões do TSE. Todos os 
candidatos eleitos devem fi car no cargo até o 
fi m de 2020. No Ceará, foi eleito para prefeito de 
Santana do Cariri o candidato Pedro Henrique 
(MDB), com 50,08% dos votos (5.004), apenas 
15 à frente de Vicente Brilhante (PDT), com 
49,92% (4.989). A cidade tem menos de 200 mil 
eleitores e por isso não haverá segundo turno. 

Já em Frecheirinha, Helton Luís (PDT) foi eleito 
com 100% dos votos válidos (4.934). Isso ocorreu 
porque a segunda colocada, Silvia Lúcia Aguiar 
Araújo, teve o registro de candidatura indeferido, 
razão pela qual seus votos foram considerados, por 
ora, nulos. Em Tinguá, venceu Dr. Jaydson (PTB), 
com 53,23% dos votos (22.203). Em segundo lugar 
fi cou Dr. Luiz (PSD), com 45,82% (19.114); no 
município de Umari, foi eleita Neide (PSD), com 
59,9% (2.739), à frente de Paula Viana (PHS), que 
obteve 43,10% dos votos válidos (2.075).

Em São Paulo, três municípios elegeram no-
vos prefeitos. Em Bariri, Neto Leoni foi eleito 
com 56% dos votos (8.576), à frente de Airton 
Pegoraro (MDB), que recebeu 44% (6.739). Em 
Pirapora do Bom Jesus, o candidato Gregório 
(MDB) venceu com 42,22% (3.861). Em se-
gundo lugar fi cou Andrea Bueno (PSDB), com 
39,49% (3.611). No município de Turmalina, 
Alex Ribeiro foi o vencedor com 51,22% dos 
votos (838). O segundo colocado foi Aparecido 
de Souza (PSDB), com 48,78% (798).

Em Ipatinga, Minas Gerais, cidade que fi ca na 
região conhecida como Vale do Aço, foi eleito 
como novo prefeito o candidato Nardyello Rocha 
(MDB), com 36,33% dos votos (34.697). O se-
gundo colocado, Daniel Cristiano (PCB), obteve 
20,22% (19.316). Na região do Valo do Rio Doce, 
Guanhães elegeu Dorinha da Farmácia (PDT), 
com 40,54% dos votos (5.926). Guidinho (PHS) 
fi cou em segundo lugar, com 23,26% (3.400). 
Em Pocrane, foi eleito Eduardo José Macedo 
(PTB), com 55,61% (2.896), à frente de Ederson 
Domingos Dionis (PSB), com 44,39% (2.312).

No Rio Grande do Norte, na cidade de Gali-
nhos, Irmão Naldo (PR) foi o vencedor, obtendo 

Vinte municípios de nove estados voltaram às 

urnas no último domingo (4).

A proposta, de autoria da 
deputada Christiane de 
Souza Yared (PR-PR), 

conta com um substitutivo do 
deputado Nelson Marquezelli 
(PTB-SP) aprovado pela co-
missão especial sobre o tema. 

No texto, são estabelecidas 
as formas de contratação dos 
transportadores (autônomos, 
de cooperativa ou empresa), 
regras para a segurança nas 
estradas e normas para a con-
tratação de seguros em caso 
de acidentes, perda de merca-
doria e até furtos e assaltos. O 
substitutivo cria o vale-pedágio, 
mecanismo de pagamento 
automatizado que será obriga-
tório. Torna ainda obrigatória a 
inspeção de segurança veicular 
de todos os veículos de carga, 
com maior frequência quanto 
mais velho o veículo.

Outro projeto em pauta é o do 
deputado Celso Russomanno 
(PRB-SP), que fi xa em 10% o 
percentual que a incorporadora 
poderá reter de valores pagos 
por imóvel na planta quando 
houver desistência do compra-
dor. Um substitutivo pendente 
de votação na comissão espe-
cial, de autoria do deputado 
Jose Stédile (PSB-RS), permite 

A pauta também inclui proposta sobre desistência da compra de imóvel, regras sobre emissão de 

duplicatas eletrônicas e cadastro positivo.

Em análise o aumento 
da validade da 
primeira fase do 
exame da OAB 

A ampliação da validade do 
exame da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) é um dos 
17 itens da pauta da próxima 
reunião da Comissão de As-
suntos Econômicos da Câmara 
(CAE), marcada para hoje (5). 
De autoria do senador Eduardo 
Amorim (PSDB-SE), o projeto 
permite que o candidato apro-
vado na primeira fase da prova, 
mas reprovado na seguinte, seja 
habilitado a participar somente 
da segunda etapa nas duas próxi-
mas edições do exame. Hoje, ele 
precisa reiniciar o processo caso 
seja reprovado na fase fi nal.  O 
relator na CAE, senador Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES), endossou 
esse entendimento.

Também está na pauta o pro-
jeto do senador Roberto Rocha 
(PSDB-MA), que modifi ca as 
faixas de consumo e percentu-
ais de desconto aplicados aos 
benefi ciários da Tarifa Social 
de Energia Elétrica (TSEE). É 
um programa que dá descontos 
na conta de luz para famílias de 
baixa renda. Atualmente, quem 
consome até 30kwh tem 65% de 
redução no preço. A proposta de 
Roberto prevê 70% de desconto 
para quem consome 50kwh. O 
senador Otto Alencar (PSD-BA) 
apresentou relatório favorável à 
iniciativa, sem emendas. 

Os parlamentares também 
analisarão o projeto do senador 
Ciro Nogueira (PP-PI), que inclui 
a câmera de marcha à ré como 
equipamento obrigatório dos veí-
culos. A relatora Rose de Freitas 
(Pode-ES) votou favoravelmente 
à proposta, mas apresentou uma 
mudança importante: adiou o 
início da obrigatoriedade de 
2020 para 2022, de modo que a 
indústria automobilística tenha 
mais tempo para se adaptar (Ag.
Senado).

A possibilidade de ampliar a 
validade de receitas médicas 
será analisada pela Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado 
amanhã (6). Está na pauta da 
comissão o Substitutivo da Câ-
mara que defi ne que a receita 
tem validade em todo o terri-
tório nacional, independente-
mente da unidade federada em 
que tenha sido emitida.

Na Câmara, o texto foi al-
terado para dar nova redação 
ao parágrafo que trata do con-
trole sanitário do comércio de 
medicamentos. Além disso, 
os deputados estenderam a 
permissão aos medicamentos 
sujeitos ao controle sanitário 
especial. No entendimento 
da Câmara, a explicitação dos 
medicamentos sob controle es-
pecial se fez necessária uma vez 
que, na prática, são os únicos 
medicamentos cujas receitas 
não podem ser aviadas fora do 

Reunião da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado.
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Câmara deve votar projeto que 
regulamenta transporte rodoviário

O Plenário da Câmara dos Deputados pode votar, a partir de hoje (5), o projeto que regulamenta o 
transporte rodoviário de cargas no País

a retenção de até 25% dos va-
lores pela desistência do com-
prador, mas fi xa multa de 1% 
ao mês de atraso na entrega do 
imóvel após 180 dias do prazo 
previsto, facultando ao com-
prador optar pela devolução de 
todos os valores pagos e multa 
contratual em até 60 dias.

Entretanto, o primeiro item 
da pauta é a MP que disciplina 
ações de assistência emer-
gencial para acolhimento de 
estrangeiros que se refugiam 
no Brasil em razão de crises 
humanitárias em seus países de 

origem. É voltada, inicialmente, 
para atendimento dos venezue-
lanos que estão migrando em 
massa para Roraima. Segundo 
o projeto do deputado Jhonatan 
de Jesus (PRB-RR), a medida 
alcança também migrantes 
nacionais e prevê a ampliação 
das políticas de proteção social 
e atenção à saúde, além da ofer-
ta de atividades educacionais, 
cursos de profi ssionalização, 
abrigo e saneamento.

Também na pauta, o proje-
to do deputado Julio Lopes 
(PP-RJ), que regulamenta a 

emissão de duplicatas eletrô-
nicas. Duplicata é um título 
de crédito que, por ter força 
equivalente a uma sentença 
judicial transitada em julga-
do, pode ser executado para 
cobrar débitos decorrentes de 
operações de compra e venda 
a prazo, o que não ocorre com 
boletos e notas promissórias, 
que precisam ser contestados 
judicialmente. Segundo o tex-
to, será dispensado o protesto 
dessas duplicatas, inclusive 
para a prova da inadimplência 
(Ag.Câmara).

Vinte cidades têm novos prefeitos; 
no Ceará, eleito ganha por 15 votos

62% dos votos (1.302). Em Parazinho, Carlinho 
de Veri (PMN) ganhou a disputa com 58,3% 
(2.208). No município de João Câmara, Ma-
noel (DEM) vai comandar a prefeitura, após 
obter 56,3% (10.390) dos votos. Já em São 
José do Campestre, Nenem Borges (MDB) 
foi eleito com 50,7% dos votos (3.949). Em 
Pedro Avelino, Alexandre Sobrinho (MDB) 
foi o vencedor, com 52,58% (2.888).

Em Goiás, os eleitores de Niquelândia ele-
gerem Fernando Carneiro (PSD) como pre-
feito. Ele recebeu 71,31% dos votos (12.598), 
contra 17,89% (3.161) do segundo colocado, 
Denguinho (PSDC). Na Bahia, em 

Jeremoabo, cidade próxima a Paulo Afonso, 
o candidato Deri do Paloma (PP) foi eleito com 
55,23% do votos (11.411). O segundo colocado, 
Antônio Chaves (PSD), recebeu 44,77% (9.275).

Já no Rio Grande do Sul, os eleitores de Bom 
Jesus escolheram Diogo Grazziotin (PP) como 
prefeito, dando a ele 49,32% dos votos (3146). 
O segundo colocado foi Diogo Kramer (PDT), 
com 43,69% (2.787). Em Vilhena, Rondônia, 
o candidato eleito foi Eduardo Japonês (PV), 
com 100% dos votos válidos (21.520), já que 
os 15.933 dados à segunda colocada, Rosani 
Donadon (MDB), foram computados como 
nulos depois de ela ter o registro de candi-
datura indeferido. Rosani recorre da decisão.

No Rio de Janeiro, a cidade de Teresópolis 
realizou eleição suplementar. O novo prefeito, 
Vinicius Claussen (PPS), foi eleito com 36,58% 
dos votos (23.500), apenas 22 votos à frente 
do segundo colocado, Dr. Luiz Ribeiro (MDB), 
que recebeu 36,55% (23.478) (ABr).

Aloysio Nunes diz que 
Venezuela ‘pode ser’ 

suspensa da OEA

a isso”, disse. A expectativa é 
que a “decisão do governo Ma-
duro seja a indicação de uma 
tendência permanente no rumo 
da descompressão politica e de 
um estabelecimento de uma 
proposta efetiva de boa fé de 
entendimento para o restabe-
lecimento da democracia”.

Aloysio Nunes também criti-
cou a perseguição à oposição no 
país. “O regime autoritário cria 
enormes restrições à atuação da 
oposição, se não fosse isso não 
seria um regime autoritário”. 
Para ele, as características 
atuais da gestão de Maduro são 
de um governo que não é demo-
crático. “Os atributos essenciais 
da democracia como nós enten-
demos, como é entendido aqui 
nesta organização, não estão 
presentes na Venezuela, então 
esse gesto de libertação é claro 
que tem que ser interpretado 
basicamente pelas forças polí-
ticas venezuelanas” (ABr)

Validade de receitas médicas por todo o país
Alves (DEM-SE) como relatora, 
favorável à sua aprovação. Para 
a senadora, a elaboração de uma 
identidade visual para o Suas 
facilitaria o acesso do cidadão 
a toda a rede de serviços, pro-
gramas, projetos e benefícios 
de assistência social.

Ainda na pauta está o projeto 
que veda a cobrança a aposen-
tados e pensionistas de taxas de 
custos fi nanceiros superiores aos 
menores custos pagos por traba-
lhadores da ativa, nas operações 
de crédito com desconto em fo-
lha. A proposta, do senador Paulo 
Paim (PT-RS), recebeu parecer 
favorável, com uma emenda de 
redação, da relatora, senadora 
Rose de Freitas (MDB-ES). Para 
Paim, a cobrança de taxas de 
juros mais altas para aposentados 
e pensionistas caracteriza discri-
minação contra os idosos, o que 
é infração prevista no Estatuto 
do Idoso (Ag.Senado).

estado em que tenham sido 
emitidas. A proposta recebeu 
parecer favorável da senadora 
Ana Amélia (PP-RS) e, se for 
aprovada, segue para análise 
do Plenário.

Também prevista a discussão 
do projeto que estabelece a 

normatização e a padronização 
da identidade visual do Sistema 
Único de Assistência Social 
(Suas), que deverá prevalecer 
na estrutura administrativa e 
nas ações inerentes ao refe-
rido sistema. A matéria teve 
a senadora Maria do Carmo 
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PROMOÇÃO PARA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA
Empresa quer alterar/promover um funcionário para uma função 
administrativa, sem marcação de ponto e sem cargo de confiança, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O FUNCIONÁRIO RECEBE VALE COMBUSTÍVEL, É VEDADO 
O DESCONTO DE 6% DO SALÁRIO?

É vedado ao empregador substituir o Vale-Transporte (VT) por ante-
cipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento. Não 
existe possibilidade da concessão do “Vale Combustível” por ausência 
de previsão legal e risco de configurar salário indireto tendo em vista 
o art. 5° do Decreto 95.247/1987.

ESTABILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO
funcionário que teve um acidente de trabalho na empresa e tem 
estabilidade de 1 ano, pode efetuar a rescisão por acordo? Saiba mais 
acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARCELAMENTO MENSAL DA GUIA DA GPS
Empresa pretende parcelar o valor da guia da GPS referente a folha 
pagamento, pagando em três parcelas, todas dentro do mês de seu 
vencimento, facilitando assim seu fluxo de caixa diário. Isso é permi-
tido? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO DE COMPARECIMENTO EM CONSULTA MÉDICA, ABONA FALTAS?
Esclarecemos que a legislação é omissa, porém, entende-se que 
pelo fato de não se tratar de falta de dia inteiro, é um atestado 
justificável, porém não abonável. Contudo, não há impedimento 
em a empresa abonar por liberalidade. Outrossim, orientamos que 
também verifique junto ao sindicato da categoria.

PAGAMENTO DE HORAS DOBRADAS
Qual a correta interpretação da súmula 146 do TST, que trata do 
pagamento em dobro por trabalho no domingo. Devo pagar as horas 
em dobro (3 horas trabalhadas) ou o dia todo? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

2ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO Nº 1004115-10.2015.8.26.0007. A Exma. Sra. Doutora Sueli Juarez Alonso, MM. Juiza de 
Direito da 02ª Vara Cível do Foro Regional VII Itaquera da Comarca de São Paulo do Estado de São 
Paulo na forma da Lei, etc... Faz Saber ao Sr. STPHEN C. PETERSON de RNE: W-351.797-0 e de 
CPF/MF 077.563.308-97 e a Sra. JANICE ANN PETERSON: RNE W-298.598, que perante este 
Juízo lhes fora proposta uma ação de Procedimento Comum pelo autor e que busca a rescisão do 
contrato de compra e venda do imóvel e seu terreno situado na Rua Abadiânia, n. 502/506, de lote 
34 da quadra 26 em Vila Guilhermina/SP, tendo o mesmo 500mts2 e com cadastro de contribuinte 
na Prefeitura de SP sob n. 58.107.0014-4 e registro no 7º Cartório de Imóveis de SP sob matrícula n. 
15.764, adquirido dos réus JONAS ELIAS DE OLIVEIRA e NILZA QUARESMA OLIVEIRA e na 
devolução do valor pago pelo autor aqueles incluindo-se os acréscimos, encargos e multas 
estipulados contratualmente, e buscando na ação a condenação dos corréus STPHEN C 
PETERSON e JANICE ANN PETERSON ao pagamento dos valores condenatórios, até o limite da 
avaliação do imóvel de sua propriedade dado garantia pelos corréus ao referido negócio e que é 
localizado na Alameda Rubi, Estância Palavra da Vida, Atibaia/SP, sob matrícula n. 56.243 e 
56.244, denominado área “B” e área “C” do “lote 123”, da quadra “J” do parque das Colinas, com 
área de 5.015,75 mt2, em caso de inadimplemento pelos réus dos valores condenatórios, e a ser 
acrescido do pagamento das despesas e custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tudo corrigido, acrescido de juros legais e 
atualizado monetariamente até seu efetivo pagamento. E encontrando-se os réus em lugar incerto e 
não sabido, fora determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que no prazo de 15 dias úteis, em que fluirá após o decurso do prazo de 30 (trinta) 
dias da publicação do presente edital e com ADVERTÊNCIA/PRAZO PARA DEFESA nos termos do 
artigo 344 do Código de Processo Civil. Em que não sendo contestada a ação no prazo de 15 dias 
úteis, presumir-se-ão aceitos pelos réus, como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei neste Fórum VII Itaquera localizado na 
Av. Pires do Rio, n. 3915, Itaquera, São Paulo/SP, CEP: 08240-005. São Paulo, 03/04/2018. 

LEILANE AGUIAR DE LIMA ALMEIDA ME. torna público que requereu à SEMA a Licença
Unificada para Fabricação de Equipamentos e Acessórios para Segurança Pessoal e
Profissional, sito à Rua Jutai, nº 1.209. Cidade Parque Alvorada. Cep: 07242-225. Através
do Processo Administrativo 25926/2018.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ/MF n° 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27.04.2018
Data, Hora e Local - Em 27 de abril de 2018, às 9:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Paulista, n° 
854, 12° andar, Bela Vista, São Paulo/SP. Presenças - Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme 
assinaturas lançadas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Convocação - Convocação dispensada diante da presença 
da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Composição da Mesa
- Presidente - Sr. Tadaaki Kurakake, Diretor Presidente da Companhia - Secretário - Sr. Takayuki Yoshida. Ordem do
dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: 1) o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; 2) a destinação do Lucro Líquido do referido exercício;
3) a ratificação dos pedidos de renúncia dos Srs. Hirotaka Miyagi, Naotake Tsubura e Mamoru Kikuchi aos cargos de
membros da diretoria e 4) ampliar os poderes do diretor Sr. Hiroshi Tsuji; 5) outros assuntos de interesse da Companhia. 
Deliberações: Tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes, restou aprovado, sem ressalvas: 1. O Relatório da 
Diretoria, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2017, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo na edição de 25 de abril de 2018, página 124 e no 
Jornal Empresas & Negócios na edição de 25 de abril de 2018, página 5. 2. Do lucro líquido verificado no exercício findo em
31 de dezembro de 2017, no montante de R$ 10.728.218,93 (dez milhões, setecentos e vinte e oito mil duzentos e dezoito reais 
e noventa e três centavos): 2.1. A ratificação do pagamento aos acionistas dos Juros sobre o Capital Próprio, no montante total 
de R$ 4.862.630,08 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil seiscentos e trinta reais e oito centavos), reconhecidos no
exercício de 2017, conforme previamente autorizado por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de dezembro
de 2017, arquivada na JUCESP sob o n° 577.178/17-9, em sessão de 22/12/2017, ressaltando-se que referidos valores foram 
imputados ao valor dos dividendos mínimos obrigatórios, conforme previsto no parágrafo 3° do artigo 347 do Decreto n° 3.000 
de 26 de março de 1999; 2.2. A destinação do montante de R$ 293.279,44 (duzentos e noventa e três mil duzentos e setenta 
e nove reais e quarenta e quatro centavos) à conta de Reserva Legal; 2.3. A distribuição aos Acionistas de parte dos lucros do
exercício, no valor de R$ 5.569.777,27 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e nove mil setecentos e setenta e sete reais e vinte 
e sete centavos), na proporção de suas respectivas participações na Companhia, sendo pago o valor de R$ 0,0701 por ação; e
2.4. A destinação do saldo do referido lucro, no montante de R$ 2.532,14 (dois mil e quinhentos e trinta e dois reais e quatorze 
centavos), à conta de Reserva para a Retenção de Lucros da Companhia. 3. ratificar os pedidos de renúncia apresentados
pelos diretores, Hirotaka Miyagi, japonês, casado, do comércio, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE/
DELEMIG/SP G365955-P e inscrito no CPF/MF sob o n° 239.797.588-26, Naotake Tsubura, japonês, casado, do comércio,
RNE/DELEMIG/RJ V154310-D e CPF/MF 011.777.856-76 e Mamoru Kikuchi, japonês, casado, do comércio, RNE/DELEMIG/
SP G031422-8 e CPF/MF 237.168.098-29, que se desligaram da Companhia respectivamente em 25/03/2018, 27/03/2018 e
11/04/2018. 4. Ampliar os poderes do diretor Sr. Hiroshi Tsuji, japonês, casado, do comércio, RNE/DELEMIG/RJ V121472-K 
e CPF 062.365.117-30, eleito pela Assembleia Geral Ordinária de 30 de maio de 2016, arquivada na JUCESP sob o no
324.517/16-6, em sessão de 19/07/2016, para que o mesmo exerça suas funções também nas áreas administrativa, financeira, 
contábil e comercial da empresa junto as filiais do Rio de Janeiro/RJ e Salvador/BA. 5. A fixação, para o exercício de 2018,
da remuneração dos Diretores na verba global de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) mensais, que será distribuída 
entre os seus membros, conforme a responsabilidade de cada um perante a sociedade. Encerramento - Nada mais havendo 
a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida,
aprovada, e assinada por todos os presentes. Mesa: Tadaaki Kurakake - Presidente; Takayuki Yoshida - Secretário.
Acionistas: Marubeni Corporation - p/p Tadaaki Kurakake; Tadaaki Kurakake. JUCESP sob n° 253.529/18-9 em 25.05.18

Salamanca Agropecuária e Participações S/A
CNPJ 08.450.409/0001-11 - NIRE 35.300.336.500

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 12 de abril de 2018
Data, Hora e Local: Aos 12/04/2018, as 10 horas, na sede social da Companhia, localizada no Município de Be-
bedouro/SP, na Avenida Raul Furquim nº 181, Centro, CEP 14701-300. Convocação e Publicação: Anúncio de 
convocação entregue a todos os acionistas contra recibo. Por estarem presentes os acionistas representantes da 
totalidade do Capital Social da Companhia, conforme a assinatura do Livro de Presença de Acionistas. Todos os 
documentos pertinentes às Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social/2017, bem como o relatório 
da administração já foram prévia e regularmente apresentados aos acionistas e publicados nos jornais DOE e 
Empresas & Negócios, edição de 05/04/2018, arquivados na JUCESP nº 184.168/18-1 e 184.169/18-5, respec-
tivamente. Mesa: Assumiu a Presidência dos trabalhos o Diretor, Sr. Luiz Aparecido de Andrade, que convidou 
para secretariá-lo o acionista Sr. José Luiz de Andrade Neto. Ordem do Dia: O Sr. Presidente declarou instalada 
a assembleia, esclarecendo que , como já era do conhecimento de todos os presentes, seriam apreciadas as 
seguintes matérias: AGO: a) 
Companhia, relativas ao exercício social/2017; b) Destinação do resultado do exercício, de conformidade com 
os Artigos 26,27,28 e 29 do Estatuto Social; Preliminarmente foi informado pela mesa aos acionistas que, a Ata 
será lavrada na forma de sumário, segundo o disposto no §1º do artigo 130, da Lei 6.404/76. Deliberações: 
O Presidente da Assembleia colocou em discussão as matérias objeto da Ordem do Dia, que os acionistas 
presentes representando a totalidade do capital social da sociedade, por unanimidade, deliberaram da seguinte 
forma: a)
31/12/2017, cujos documentos já haviam sido regularmente apresentados pela Administração aos acionistas e 
também publicados, encontrando-se os mesmos sobre a mesa e à disposição dos acionistas. b) Aprovaram, 
de acordo com o artigo 26 do Estatuto Social, que o resultado apresentado será registrado na conta de “lucros 
acumulados”, tendo sido apurado o valor total de R$ 199.564,54. b-1) De acordo com o Artigo 27 do Estatuto 
Social, em 31/12/2017, foi destinado a Reserva Legal, o valor de R$ 9.978,28. b-2) Aprovam os acionistas, ainda 
de acordo com o Artigo 27 do Estatuto Social, nesta data, destinar o valor de R$ 9.878,28 à conta de “lucros e 

participação de cada um no Capital Social da Companhia. AGE: c) Aprovam, nos termos do artigo 19 do Estatuto 
Social, a concessão de garantia ao Banco Bradesco S/A, em Cédula de Crédito Bancário, Conta Garantida, Pes-

Andrade, RG 3.557.131-SSP-SP e inscrito no CPF/MF 406.096.008-00, pelo prazo de 12 meses. d) Aprovam, nos 
termos do artigo 19 do Estatuto Social, a concessão de garantia junto à Cooperativa de Crédito Credicitrus, CNPJ 
54.037.916/0001-45, Contrato nº 453717-4 no valor de R$ 4.200.000,00, tendo como garantia a Penhora em 1º 
grau da Fazenda Brumado, localizada no município de Barretos-SP, NIRF 8.175.213-0 – INCRA 950181221538-0 
e Contrato nº 453710-3 no valor de R$ 5.000.000,00 tendo como garantia a Penhora em 2º grau da Fazenda 
Brumado, localizada no município de Barretos/SP, NIRF 8.175.213-0 – INCRA 950181221538-0, tendo como 

e) 
Não foram apresentados outros assuntos. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar e tendo 
todas as deliberações sido tomadas por unanimidade de votos, foi a seção suspensa pelo tempo necessário à 
lavratura da presente Ata que, após lida e conferida foi assinada por todos os presentes. Assinam: Luiz Aparecido 
de Andrade(acionista e diretor) José Luiz de Andrade Neto (acionista e diretor) e Carlos Augusto de Andrade 
(acionista). Bebedouro, 12/04/2018. Jucesp nº 245.411/18-5 em sessão de 22/05/2018. Flávia Regina Britto 
Gonçalves – Secretária Geral.

Codrasa Construtora S/A
CNPJ 07.353.851/0001-67 - NIRE 35.300.321.456

Extrato da Ata de AGO Realizada em 11/05/2018
Data, Hora e Local: 11/05/18, às 10hs, na sede, na Rua Cardeal Arcoverde, 1749, 5º Andar, conjunto 55,
sala “C”, CEP 05407-002, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Convocação e Publicações Prévias: Dis-
pensada. Composição da Mesa: Sr. Edwin Rodriguez Flores, Presidente, Sr. Edwin Rodriguez Flores
Junior - Secretário. Deliberações Aprovadas por unanimidade: (i) As contas dos administradores assim
compreendidos o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultados e o relatório de administração, todos
eles referentes ao exercício social encerrado em 31.12.17, e publicado nos Jornais DOESP e Jornal Empre-
sas & Negócios no dia 11.05.18. Encerramento: Nada mais, foi lavrada a presente Ata que lida e achada
conforme, é assinada por todos os presentes. Acionistas: Edwin Rodriguez Flores, Edwin Rodriguez
Flores Junior. Edwin Rodriguez Flores-Presidente da Mesa. Edwin Rodriguez Flores Junior -
Secretário da Mesa. JUCESP nº 256.551/18-2 em 30/05/18. Flavia R Britto Gonçalves-Secretária Geral.

JOSÉ HACHIRO YAMAOKA INDÚSTRIA - ME, torna publico que requereu junto a Prefei-
tura de Itaquaquecetuba - Secretaria do Meio Ambiente a Renovação da Licença de
Operação, p/ a atividade de fabricação de máquinas e equipamentos p/ uso industrial,
sito Rua da Felicidade, 13 B- Pque. Novo Horizonte, Itaquaquecetuba/SP.

Edital de Citação: Prazo 30 dias Proc.nº 0000198-38.2015.8.26.0543. expedido nos autos da Ação da
Indenizatória por Dano Material. A Dra. Patrícia Cotrim Valério, Juíza de Direito da 1ª VC do Foro de
Santa Isabel - SP, na forma da lei. Faz saber a Max Deivid Lima Dos Santos inscrito no CPF Nº
129.156.417-90, réu ausente, incerto, que Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A move
contra sí, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu em
dia Ocorre que no dia 23/08/2013, por volta das 20h30min, o Requerido estava trafegando pela
Rodovia Presidente Dutra, com o veículo marca Ford/Cargo, tipo caminhão, cor branca, ano 2006,
placa MTW-9009, Renavam 0088623837, Chassi 9BFYCEJX86BB73192, quando na altura do
quilômetro 223,2, sentido norte, segundo o Boletim de Ocorrência e relatório da Concessionária, o
condutor perdeu o controle do veículo, devido a um problema no sistema de freio, vindo a colidir
contra as defensas metálicas, causando engavetamento e danificando o patrimônio publico sob
concessão da rodovia. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência
8305513 (doc. 04),, descrevendo as circunstâncias do mesmo. O referido acidente gerou diversos
prejuízos ao patrimônio público administrado pela Requerente, sendo necessária a mobilização
regional de empregados, bem como a instalação de novo material em substituição ao danificado. A
Requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da
obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que
realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na
data da ocorrência, a quantia de R$ 3.674,83 (Três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e
três centavos), conforme demonstrativo anexo (doc. 05). Estando em termos, expede-se o presente
edital para CITAÇÃO do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 25 de abril de 2018.              (05 e 06)

Edital de Citação: Prazo 30 dias, Proc Nº 0014106-64.2010.8.26.0309. Expedido nos autos da Ação da
Indenizatória por dano material. A Dra. Daniela Martins Filippini, Juíza de Direito da 3ª VC do Foro da
Comarca de Jundiaí-SP, na forma da lei.Faz saber a, Dario Cesar de Assis inscrito no RG
Nº195.240,71, réu ausente incerto, que Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S.A
Autoban move contra sí, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que
ocorreu em dia 14 de fevereiro de 2009, por volta das 23h20min, o Requerido estava trafegando com o
veiculo marca Fiat, modelo Siena Fire, cor cinza, ano 2007, placa EBA-1511, de sua propriedade,
quando, na altura do quilôme tro 69 + 800 metros, sentido Norte da Rodovia SP-348, perdeu o controle
do refe rido veículo, vindo em seguida atingir e danificar patrimônio público sob concessão da
Requerente. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência 00106432
(doc. 04), descrevendo as circunstâncias do mesmo. O refe rido acidente gerou diversos prejuízos ao
patrimônio público administrado pela Requerente, sendo necessária a mobilização regional de
empregados, bem como a instalação de novo material em substituição ao danificado. A Requerente
também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e
resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam
os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da
ocorrência, a quantia de R$ 8.591,36 (oito mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos),
conforme demonstrativo anexo (doc. 05). Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do
réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.               (05 e 06)

Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0018448-77.2017.8.26.0405.  O Dr. Paulo Campos Filho, Juíza de
Direito da 4º VC do Foro de Osasco – S/P, Faz Saber a Adriana Carlos de Campos  RG Nº
331425579, CPF/MF Nº 263.589.768-93, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 7.407,78, que deverá
ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer
impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São
Paulo, 13 de Abril de 2018.                                                                                                             (05 e 06)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0043857-33.2009.8.26.0309 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro de Jundiaí, Estado de SP, Dr(a). Marcio Estevan Fernandes, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Alberto Teixeira Filho, CPF 283.251.128-75, R Barao de Paranapiacaba, 216,
Encruzilhada, CEP 11050-251, Santos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário
por parte de Concessionaria do Sistema Anhanguera Bandeirantes S A Autoban, alegando em síntese:
por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente ocorrido no dia 12 de Maio
de 2007, por volta das 02h20min, o segundo Requerido, Sr. Silas Elias Pereira, estava trafegando com
o veiculo marca Mercedes Benz, modelo LS 1630, cor branca, ano 1994, placa BXF-1747, de
propriedade do primeiro Requerido, Sr. Alberto Teixeira Filho, quando, na altura do quilômetro 82 +
700 metros, sentido Sul da Rodovia SP-348, perdeu o controle do referido veículo, vindo em seguida
atingir e danificar patrimônio público sob concessão da Requerente. Mediante o acidente ocorrido foi
lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência n.º 1344414 (doc. 04), descrevendo as circunstâncias do
mesmo. O referido acidente gerou diversos prejuízos ao patrimônio público administrado pela
Requerente, sendo necessária a mobilização regional de empregados, bem como a instalação de novo
material em substituição ao danificado. A Requerente também alocou pessoal capacitado e
equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que
trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 7.261,12.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jundiaí, aos 27 de março de 2018.                 (05 e 06)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001019-59.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro Regional III- Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues
Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Lucimara Cristina Vidal Braga, Brasileiro, RG
33250629-0, CPF 324.534.948-30, Rua Serra de Botucatu, 2627, apto. 24 C, Chacara California, CEP
03417-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social
Camiliana, objetivando o recebimento da quantia de R$ 11.018,16 referente a contrato de prestação de
serviços educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 12 de janeiro de 2018.                                                                           (05 e 06)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1001133-37.2017.8.26.0011. O Dr. Théo Assuar Gragnano, Juiz
de direito da 3ª VC do Foro Regional de Pinheiros/SP. Faz Saber a Thiago Queiroz Borjanhe, RG Nº
44.453.366-7, CPF Nº 347.585.458-98, que lhes foi proposta ação Monitória requerida por Instituição
Educacional Prof. Pasquale Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.632,42, referente
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que o
requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os
termos e atos da ação proposta ficando Advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia
reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 08 de Maio de 2018.                                                            (05 e 06)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001383-45.2015.8.26.0624 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro de Tatuí, Estado de SP, Dr(a). Fernando José Alguz Da Silveira, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Osmar de Moraes Rosa, Brasileiro, Divorciado, Comerciante, RG 12804925,
CPF 021.258.088-46, Avenida Pascoal Spaluto, 157, Centro, CEP 18290-000, Buri - SP, Valter
Aparecido Moraes Rosa, CPF 063.852.188-21, rua Uirapuru, 80, cj. São João, CEP 18290000, Buri -
SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Rodovias Integradas do
Oeste S.a. - Sp Vias, alegando em síntese: que em virtude carga mal acondicionada e rompimento e
queda na rodovia, em veiculo conduzido pelo 2º requerido, no dia 19/06/2012, houveram danos no
patrimônio da concessio naria, que precisou realizar reparos na pista, deslocando funcionários e
equipamen tos. As tentativas de realizar acordo com o requerido foram infrutíferas e há
responsabilidade solidária por parte do proprietário do veiculo. Encontrando-se os réus em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Tatuí, aos 23/04/2018.                                            (05 e 06)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1003003-29.2014.8.26.0624 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro de Tatuí, Estado de SP, Dr(a). Fernando José Alguz da Silveira, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Benedito Osvaldo Ferreira, Brasileiro, RG 21.300.593-1, CPF 107.778.028-13,
Rua Antonio Carlos Monteiro Nogueira, 34, Montanhao, CEP 09791-773, São Bernardo do Campo -
SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Rodovias Integradas do
Oeste S/A Spvias, alegando em síntese: que detém a concessão da rodovia e que o requerido dirigindo
de maneira imprudente causou acidente que danificou o patrimônio da concessionária, gerando
prejuízos, devidamente comprovados nos autos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de Tatuí, aos 07 de maio de 2018.                                                                                       (05 e 06)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004482-46.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silva e Souza,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Fabiana Bossolani Agostini RG Nº 33.751.592-X, CPF/MF Nº
301.958.168-03 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 6.636,47,
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi
cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação, ficando advertida de que será
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de março de 2018.                            (05 e 06)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1098615-43.2016.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a)de
Direito da 27ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Bruna Acosta Alvarez, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Damaris Nascimento Barbosa, RG Nº 45916367-X,CPF Nº 401.982.038-45 que lhes
foi proposta ação Monitória requerida por União Social Camiliana, objetivando o recebimento da
quantia de R$ 13.529,52, referente contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as
partes. Considerando que o requerente, encontram-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do
presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertidos de que terão o
prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 13 de abril de 2018.                                                                                               (05 e 06)

O volume, no entanto, 
dificilmente é alcançado 
– antes do início da greve 

dos caminhoneiros, o banco 
chegou a apenas 30% da sua 
capacidade. A campanha 'Ju-
nho Vermelho' quer atrair mais 
doadores, porque, de acordo 
com a assessoria de imprensa 
da fundação, níveis baixos como 
o registrado na semana passa-
da são comuns, em especial, 
durante os dias frios.

Entre os tipos sanguíneos, 
o O+ encontra-se em nível 
crítico, em condições de abas-
tecer os hospitais por um dia. 
Estão em estado de alerta os 
tipos A+, B- e O-, ou seja, em 
condições de abastecimento 
por dois dias. A Pró-Sangue é 
responsável pelo fornecimento 
para mais de 100 instituições 
de saúde da Grande São Paulo. 
A campanha para estimular 

O Reino Unido estaria se prepa-
rando para um cenário "apocalíptico" 
após sua saída da União Europeia, 
caso não entre em um acordo com o 
bloco até 29 de março, data prevista 
para a conclusão do "divórcio". Segun-
do os jornais locais, o país corre o risco 
de ficar sem alimentos, remédios e 
combustível apenas poucas semanas 
após a separação. De acordo com o 
"Sunday Times", o governo britânico 
tem, inclusive, planos de emergência 
arquitetados para desde o primeiro 
dia após o "Brexit".

No mês passado, segundo revelou 
o veículo, o ministro britânico para a 
Saída da União Europeia, David Davis, 
junto a colegas da pasta de Saúde e 
Transportes, preparou três cenários 

para uma ruptura sem acordos. O pri-
meiro seria uma situação considerada 
"leve", o segundo cenário, "sério", e 
o terceiro seria o "apocalíptico" ou 
"Armageddon". 

"No segundo cenário, que nem é 
o pior, o porto de Dover entraria em 
colapso no primeiro dia. Os super-
mercados do condado de Cornualha 
e da Escócia não teriam estoque de 
comida após alguns dias, e os hospi-
tais ficariam sem remédios em duas 
semanas", disse uma fonte citada 
pelo jornal. Ainda de acordo com o 
diário, neste cenário, o governo se 
veria obrigado a usar aviões da Força 
Aérea para levar comida e remédios 
aos lugares mais remotos do Reino 
Unido (ANSA).

Reino Unido cogita cenário 
'apocalíptico' após BrexitBanco de sangue SP precisa de 

12 mil doadores por mês
A Fundação Pró-Sangue de São Paulo, um dos cinco maiores bancos de sangue da América Latina, 
precisa de 12 mil doadores por mês para manter os estoques em níveis adequados

Para ser doador, basta estar em boas condições de saúde, ter 

entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 kg.

D
iv

ul
ga

çã
o no mínimo 50 kg. Além disso, 

é preciso estar descansado (ter 
dormido pelo menos 6 horas nas 
últimas 24 horas) e alimentado 
(evitar alimentação gordurosa 
nas 4 horas que antecedem à 
doação). É necessário apre-
sentar documento original com 
foto recente.

As etapas da doação incluem 
um cadastro, um teste rápido 
de anemia, conferência do 
batimento cardíaco, pressão 
arterial, peso e temperatura. 
Depois, é feita uma entrevista 
confidencial para avaliar se 
a doação pode trazer riscos 
para o receptor. A coleta de 
sangue é totalmente segura. 
São coletados 450 mililitros de 
sangue por pessoa e amostras 
para a realização de exames 
obrigatórios por lei. Após a 
doação, o doador recebe um 
lanche e suco.

a doação regular de sangue 
terá diversos pontos no Brasil 
iluminados de vermelho. Em 
São Paulo, estão confirmadas a 
Fonte Elo, do Parque do Ibira-

puera, a Assembleia Legislativa 
e a Câmara Municipal.

Para ser doador, basta estar 
em boas condições de saúde, 
ter entre 16 e 69 anos e pesar 

A chamada vacinação em anel é 
uma ferramenta nova e vital para 
o controle do ebola no Congo, 
segundo o diretor-geral adjunto 
de Preparação e Resposta a Emer-
gências da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), Michael Ryan. 
A vacinação em anel consiste em 
rastrear e munizar todas as pesso-
as que tiveram contato direto com 
pelo menos um caso confirmado 
de ebola. Ela começou no país no 
último dia 21.

“Passei o dia acompanhando 
equipes de vacinação em meio 
à comunidade e, pela primeira 
vez em minha experiência, vi 
esperança na face do ebola e não 
medo. Este é um grande marco 
para a saúde pública global”, disse o diretor da entidade.

Entre 4 de abril e 17 de maio, 45 casos de ebola foram reportados 
na República Democrática do Congo, incluindo três profissionais de 
saúde. Foram notificadas ainda 25 mortes. Dos 14 casos confirmados 
laboratorialmente, a maioria foi identificada em áreas remotas de uma 
região de difícil acesso chamada Bikoro. 

A vacinação em anel é conduzida pelo Instituto Nacional de Pesquisa 
Biomédica e pelo Ministério da Saúde congolês, em parceria com a 
própria OMS, Médicos sem Fronteiras e Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef). Ao todo, 300 mil doses da vacina, considerada 

experimental, estão disponíveis 
para serem usadas em caso de 
surto.

Além de pessoas que tiveram 
contato direto com um caso 
confirmado de ebola, estão sendo 
imunizados também profissio-
nais de saúde, funcionários que 
trabalham na linha de frente de 
resposta ao surto e outras pessoas 
com perfil de potencial exposição 
ao ebola. É o caso, por exemplo, 
de técnicos capacitados para 
realizar funerais no país.

A vacinação na República De-
mocrática do Congo conta ainda 
com a ajuda de autoridades sa-
nitárias da Guiné, onde o mesmo 
processo de vacinação em anel 

foi conduzido em 2015. “Graças aos resultados desse ensaio, a dose 
contra o ebola, que ainda precisa ser licenciada, foi aprovada para 'uso 
compassivo' em meio a surtos”, informou a OMS.

“Isso significa que, ainda que a vacina não tenha sido formalmente 
aprovada por um processo regulatório completo, não há alternativa 
viável e a dose se mostrou suficientemente segura e efetiva para ser 
recomendada para uso”, concluiu a entidade. Ao longo das últimas duas 
semanas, mais de 420 pessoas foram imunizadas após a confirmação 
de quatro casos de ebola em Bandaka, cidade com cerca de 1,2 milhão 
de habitantes (ABr).

Vacinação é ferramenta nova e vital para o 
controle do ebola, diz OMS

Entre 4 de abril e 17 de maio, 45 casos de ebola foram reportados 

na República Democrática do Congo.
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Cintia Sasse/Ag. Senado/Especial Cidadania

Com esse diagnóstico, projeto que pode ser aprovado 
no Senado propõe incentivar as ações de reparação de 
danos e, com isso, engajar os brasileiros na defesa da 

maior competição entre as empresas, com resultados benéfi cos 
para o país.

A proposta apresentada pelo senador Aécio Neves (PSDB-
-MG) está na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) para 
decisão fi nal. E deve obter apoio do relator, senador Armando 
Monteiro (PTB-PE), que prevê entregar seu parecer nesta 
semana.

Segundo sua assessoria, Armando deu voto favorável ao rela-
tório de Antonio Anastasia (PSDB-MG) aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ). Armando entende que o PLS 
283/2016 faz parte da agenda de medidas microeconômicas que 
ele defende para melhorar a competitividade e a produtividade 
das empresas.

Proposta
O texto prevê o direito de pedir ressarcimento em dobro do 

prejuízo decorrente das infrações contra a ordem econômica, 
como o cartel, a mais conhecida entre elas. Anastasia, que fez 

Senado deve aprovar incentivo 
para combater cartéis

Ao contrário dos americanos, os 
consumidores brasileiros recorrem 
muito pouco à Justiça para exigir 
indenizações quando se sentem 
lesados pelas empresas que 
formam cartel ou praticam outros 
ilícitos contra a ordem econômica, 
prejudicando a livre concorrência no 
mercado

O Cade é responsável por julgar infrações contra a ordem econômica

algumas modifi cações no projeto original, explica que a possibi-
lidade de entrar com a ação de reparação de danos foi facilitada, 
já que o prazo de prescrição, ampliado de três para cinco anos, só 
começa a contar a partir da decisão do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade), premiado como a melhor agência 
antitruste das Américas.

Atualmente, um fator que desencoraja as ações reparató-
rias, além do custo elevado, é a dependência de documentos 
sigilosos para que o consumidor prove seus direitos. “Pelo 
projeto, aquele que se sentir prejudicado pode aguardar a 
conclusão do procedimento administrativo do Cade, ter aces-
so à decisão e ajuizar a ação antes que a prescrição ocorra”, 
explica Anastasia.

Leniência
O texto altera a Lei 12.529, de 2011, que modernizou o Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência, formado pela Secretaria de 
Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e pelo 
Cade — que teve suas atribuições reforçadas.

Outro ponto importante do projeto é que ele incentiva as em-
presas a procurarem o Cade para fechar acordos de leniência, 
explica o consultor legislativo do Senado Márcio de Oliveira, 
especialista no tema. Esse instrumento, que ganhou projeção 
nas investigações da Operação Lava Jato, pode ser aplicado para 
acelerar a apuração de ilícitos contra a concorrência, como os 
cartéis, há quase 18 anos.

A diferença é que as normas atuais asseguram a imunidade 
administrativa e a penal apenas para o primeiro que procurar o 
Cade para denunciar, segundo o coordenador-geral de análise 
antitruste da autarquia, Ravvi Madruga. Para os casos de cor-
rupção, uma ou mais empresas podem se benefi ciar do acordo.

Pela proposta de Aécio, o infrator que fechar acordo de 
leniência com o Cade ou assinar um termo de compromisso 
de cessação da prática ilícita, chamado de TCC, poderá fi car 
protegido durante as ações de reparação de danos. Ou seja, 
poderá se eximir de pagar indenizações que serão cobradas 
dos demais infratores.

Para outro especialista do Senado em defesa da concorrência, 
o consultor Francisco Mendes, os acordos de leniência poderiam 
benefi ciar mais de uma empresa investigada pelo Cade. Sua reco-
mendação faz parte do estudo Marco Legal da Política Brasileira 
de Combate a Cartéis: possibilidades de aprimoramento, editado 
pela Consultoria Legislativa.

Cartel
Esses instrumentos são necessários, segundo os especialistas, 

porque detectar e desmantelar cartéis exigem operações com-
plexas e demoradas. E diferentemente dos Estados Unidos, o 
primeiro país a adotar uma lei antitruste no fi nal do século 19, o 
Brasil só se empenhou no combate aos cartéis depois do fi m do 
tabelamento de preços, na década de 1990.

Apesar de ter sido instituído em 1962, o Cade só condenou 
empresas por combinação de preços e prejuízos ao mercado 
em 1999. O caso fi cou conhecido como cartel do aço, porque 
envolvia três grandes siderúrgicas: Companhia Siderúrgica Na-
cional (CSN), Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas) 
e Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa).

Durante muito tempo, segundo Mendes, os cartéis foram tra-
tados como forma legítima de atuação empresarial. Só em 1998, 
a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) recomendou aos seus 34 países integrantes que com-
batessem os cartéis, com punições a empresas e indivíduos que 
participam desses conluios, com elevados prejuízos às economias.

— Há um cálculo econômico, aceito internacionalmente, de 
que essa conduta anticompetitiva provoca um aumento médio 

de até 20% em relação aos preços que deveriam ser praticados. 
Esse sobrepreço é gravíssimo e precisa ser combatido — ressalta 
a professora da Universidade Federal de Minas Gerais Amanda 
Flávio de Oliveira, considerada uma das maiores especialistas 
em direito econômico do país.

Desconhecimento
Para Amanda, que preside o Instituto Brasileiro de Política 

e Direito do Consumidor (Brasilcon), o combate aos cartéis 
deveria estar no topo das prioridades dos órgãos de defesa do 
consumidor. Mas, acrescenta, o que existe é um desconheci-
mento por parte da maioria dos brasileiros sobre as condutas 
anticoncorrenciais e seus prejuízos.

De fato, organizações como o Instituto de Defesa do Consu-
midor (Idec) procuram pouco o Cade para enviar denúncias. 
Segundo Madruga, os Procons são os mais ativos encaminhando 
principalmente as queixas sobre os preços dos combustíveis, 
o setor mais denunciado não só pelos brasileiros, mas também 
pelos consumidores de outros países.

No entanto, é importante aprender a diferenciar: preços 
iguais em postos de gasolina nem sempre confi guram cartel. 
Segundo Amanda, essa é uma confusão frequente por parte 
dos consumidores. O cartel é muito mais do que o “paralelismo 
de preço”, no jargão dos especialistas. Pode ser uma divisão 
territorial entre empresas, acordos para participar de licita-
ções, acertos para restringir oferta e eliminar concorrentes.

Por essa razão, o maior engajamento do consumidor na 
defesa da concorrência é visto como fundamental para com-
bater os cartéis.



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br

T : 3106-4171

São Paulo, terça-feira, 05 de junho de 2018
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Automação e 
desemprego: como 

resolver essa questão?

Seu emprego está 

seguro? Provavelmente 

não. A automação e 

o desenvolvimento 

de novas tecnologias 

têm transformado o 

mundo do trabalho. 

E está difícil prever 

quem estará ou não 

empregado no futuro
 

De um lado, alguns espe-
cialistas defendem que 
novos empregos vão co-

meçar a surgir. Do outro, temos 
previsões nada amigáveis para 
os trabalhadores. Um estudo 
realizado pela Universidade 
de Oxford aponta que 63,9% 
dos empregos no mundo es-
tão ameaçados pelas novas 
tecnologias. Segundo a Orga-
nização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), esse número é 57%. 
De acordo com a consultoria 
McKinsey, até 2030, 15,7 mi-
lhões de trabalhadores serão 
afetados pela automação, e 
isso apenas no Brasil.

Países que tem a indústria 
como seu principal negócio 
serão os mais atingidos. Na 
Etiópia, 85% dos empregos 
correm o risco de desaparecer; 
na China, 77%. Em contrapar-
tida, no Reino Unido o número 
é de 35%. Os dados são da 
pesquisa da Universidade de 
Oxford. A explicação é simples: 
as indústrias já estão passando 
por um amplo processo de au-
tomação, com robôs operários 
dominando as linhas de pro-
dução. Desde 2010, o número 
de robôs industriais cresce 9% 
ao ano no mundo, segundo a 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT).

Frear a automação não é 
uma opção viável, pois ela gera 
economia para as organizações 
e, consequentemente, mais 
riqueza para os países. E qual 
empresa não sonha em dobrar 
sua produção sem aumentar 
o investimento? Os efeitos 
sociais, como o possível cres-
cimento do desemprego, não 
são vistos como um problema 
imediato.

Não podemos impedir a 
nossa sociedade de evoluir, 
mas qual o real custo da auto-
mação? Devemos tratá-la como 
algo inevitável - quase uma 
“seleção natural” - ou podemos 
interferir no seu curso?

O fundador da Microsoft Bill 
Gates, famoso por defender 
causas sociais, assustou mui-
tos empresários ao defender 
a criação de um imposto para 

robôs. A ideia era taxar a au-
tomação de forma diferenciada 
para criar um fundo social de 
ajuda para os trabalhadores 
que perderam suas funções 
para as máquinas.

Com uma visão mais pes-
simista, Martin Ford (autor 
do livro “Rise of the Robots”) 
acredita que o mundo está 
prestes a enfrentar um período 
de desemprego em massa, cau-
sando um colapso fi nanceiro. 
Uma solução possível seria a 
criação de um salário mínimo 
social, medida já estudada 
por países como Finlândia e 
Holanda.

As mudanças na forma como 
trabalhamos e produzimos 
nossas riquezas são irreversí-
veis. Nossa economia mudou 
e a sociedade deve passar por 
tempos complicados por causa 
disso. Não existe uma fórmula 
pronta para resolvermos essa 
equação, pois o momento ainda 
é novo. A tecnologia certa-
mente já alterou a forma como 
muitos empregos funcionam, 
chegando a eliminar algumas 
funções, mas medidas efetivas 
precisam ser tomadas por 
nossos governantes. A questão 
social afeta toda a população 
e infelizmente não vejo uma 
ação real sendo executada. É 
preciso tomar uma atitude ago-
ra para ao menos amenizar as 
preocupantes consequências 
dessa eliminação em massa de 
empregos.

Para se ter uma ideia da 
gravidade da situação, o MIT 
(Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts) lançou em 
março do ano passado um 
desafi o global para o desenvol-
vimento de ações de estímulo 
à criação de empregos. Quem 
conseguir desvendar essa cha-
rada leva para casa um prêmio 
de mais de US$ 1 milhão. Não 
vejo nossos governantes com 
este nível de preocupação.

Apesar do aumento da ri-
queza do país, como um todo, 
grande parcela da população 
corre o risco de aumentar os 
números da pobreza no Bra-
sil. Essa não é uma realidade 
exclusivamente verde e ama-
rela, mas precisamos enxergar 
nossa realidade e começar 
a cobrar medidas de nossos 
governantes. A automação é 
um avanço tecnológico extre-
mamente positivo, mas jamais 
podemos nos esquecer de suas 
sérias consequências sociais.

(*) É CEO da Indigosoft - startup 
que oferece soluções de automação 

digital, focadas em simplifi car o 
trabalho diário de empresas de todos 

os segmentos, além de consultoria 
especializada. Mais informações em: 

http://www.indigosoft.tech

Fabrício Vendichetis Martins (*)

News@TI
Vans se une com a Marvel 

@Compartilhando uma rica herança enraizada na expressão criativa 
e no empoderamento, a Vans e a Marvel novamente se unem para 

lançar a maior coleção colaborativa entre as duas marcas até então. 
Celebrando os super-heróis mais “Off The Wall” do Universo Marvel, 
a Vans apresenta uma ampla coleção de tênis, vestuário e acessórios 
com personagens icônicos incluindo os Vingadores, Pantera Negra, 
Deadpool, Homem de Ferro, Hulk e muito mais. A coleção Vans x 
Marvel é uma colaboração épica para todas as idades, entregando 
uma massiva seleção que ultrapassa 70 modelos diferentes para 
todos os tipos de fãs. A coleção Vans x Marvel chega no Brasil no 
mês de Julho, em revendedores autorizados e em vans.com.br. Visite 
vans.com.br/Marvel e participe da conversa nas redes sociais com a 
hashtag #VansxMarvel.

Projeto “BeCool” vence hackathon da Uber

@Poluição e engarrafamentos estão entre os problemas de uma 
megalópole como São Paulo. E foi projeto que visa resolver essas 

questões para melhorar a vida dos paulistanos que venceu a etapa 
do Uber Hack, o hackathon de mobilidade promovido pela Uber no 
último fi nal de semana, na capital paulista. O principal objetivo do 
evento era estimular a comunidade apaixonada por tecnologia a criar 
ou repensar projetos urbanos de mobilidade. Foi uma maratona de 
mais de 30 horas em que mais de 60 estudantes e profi ssionais locais 
buscaram soluções e desenvolveram projetos inovadores para melhorar 
a mobilidade urbana de São paulo. Esta foi a última das seis etapas do 
Uber Hack que foram realizadas em capitais pelo país, e contou com 
um total de 17 equipes (veja abaixo lista dos projetos apresentados). 

Dias dos Namorados está chegando e o Wishare 
tem desconto de 10% nas compras e frete grátis

@Ainda está em dúvida do que comprar para o seu amor neste Dia dos 
Namorados e não quer enfrentar lojas cheias? Faça como os mais de 10 

mil usuários do Wishare, baixe o aplicativo e escolha produtos das marcas 
incríveis disponíveis para atender diferentes perfi s. Além da facilidade em 
adquirir na primeira rede social de compras do país, o melhor é o desconto 
de 10% e frete grátis. "Minha expectativa é que 100 mil pessoas estejam 
no Wishare e que possamos crescer cerca de 400% até o fi nal de 2018", 
afi rma Juliana Maia Klein, fundadora do Wishare (www.wishare.com.br).

Angela Gheller Telles (*)

Falando dos equipamentos que já estão na sua planta, a 
ideia não é jogar tudo fora e começar do zero, há diversas 
alternativas para modernizá-los usando apenas sensores 

e softwares. Com o conceito de smart retrofi t, conseguimos 
melhorar a performance das máquinas antigas e, ainda, evoluir 
a sua função operacional, fazendo com que elas passem a gerar 
dados - a cereja da Indústria 4.0!

O próximo passo é adicionar uma camada de controle ao chão de 
fábrica, com um sistema de Manufacturing Execution System, o 
famoso MES. Ele vai garantir o monitoramento online da produção 
e coleta de informações do chão de fábrica, transformando-as em 
algo útil e preditivo para a produção (além de eliminar quaisquer 
anotações em pranchetas/ papel, o que é totalmente inadequado). 
Parece difícil? Mas e se isso estiver ao seu alcance, assim como 
a assinatura de Netfl ix na sua casa? Pois é, já é possível colocar 
um software especializado na sua empresa por meio de uma 
mensalidade. Ficou mais fácil e acessível do que pensava, não é?

A palavra-chave para a manufatura é produtividade.  Em um 
cenário em que a indústria consolidou um canal direto com os 
consumidores, os seus novos comportamentos e demandas por 
personalização e agilidade nas entregas também passaram a 
impactá-la diretamente. Dessa forma, potencializar a sua efi ciência 
é o caminho para garantir a sobrevivência dos negócios – e, para 
ajudar a acelerar este processo, surge um novo personagem, o 
robô colaborativo.

Talvez, neste momento, você, de pequeno ou médio porte, diga 
– categoricamente - que isso não é viável para a sua empresa. 
Mas, calma. Vou explicar de que forma isso é possível e como 
eles podem transformar a sua operação.

O fenômeno da robotização é antigo nas indústrias, teve início 
nos anos 1950, nos Estados Unidos e, atualmente os robôs cola-

PME – a Indústria 4.0 é para você!
Robôs colaborativos, sistemas, inteligência artifi cial, nuvem, automação. Se você é uma pequena ou 
média indústria e não se reconheceu nesses termos, vem comigo, que vou te mostrar como tudo 
isso é, sim, para você! E mesmo que o seu parque de máquinas seja mais antigo, este não será um 
impeditivo para você vivenciar os benefícios da Manufatura Avançada

borativos tem ganho espaço signifi cativos dentro da manufatura 
avançada. Deixaram de ser apenas ferramentas de automação para 
incorporarem novas tecnologias, otimizando processos, aumen-
tando produtividade, ajudando na transição para customização 
em massa e eliminando riscos ligados a saúde dos operadores.

Mas como colocar isso em uma pequena indústria, pensando 
que uma máquina dessas custa algumas dezenas de milhares de 
reais? Aluguel! É isso mesmo – locação de robôs colaborativos. 
Você paga uma mensalidade, que é rapidamente revertida em 
maior lucratividade. Existem pesquisas que confi rmam isso, como 
a do Boston Consulting Group (BCG), que diz que, até 2025, as 
novas gerações de robôs inteligentes irão permitir um aumento 
de 30% na produtividade global da indústria e uma redução de 
16% nos custos totais.

Além disso, no último dia 14 de março, o Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC), em parceria com a Agên-
cia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), lançou um 
conjunto de medidas para auxiliar o setor produtivo, em especial 
para as pequenas e médias indústrias. As iniciativas preveem um 
amplo suporte aos empresários que pretendem iniciar ou dar 
continuidade à sua transformação digital, rumo à Indústria 4.0, 
entre elas fi nanciamentos e investimentos de recursos públicos 
e privados.

A inteligência artifi cial vem para organizar todo este volume 
imenso de dados gerados por diferentes fontes (sensores de 
Internet das Coisas, softwares ou informações de mercado) e 
colocar uma análise poderosa em cima disso, capaz de prever 
cenários e dar insights para que o gestor tome decisões estra-
tégicas e assertivas. Parece impossível? De novo, é como usar o 
Spotify – uma assinatura e esta plataforma de IA passa a atuar 
a favor dos seus negócios.

Sim – a Indústria 4.0 é para você! Tudo está disponível e 
acessível, não importa o tamanho da sua operação. Só é preciso 
começar, ou vai me dizer que ainda faz os seus controles em 
pranchetas de papel?

(*) É diretora dos segmentos de Manufatura e Logística da TOTVS.

Em um setor em contínua 
expansão como o varejo 
eletrônico, que registrou um 
crescimento de 12% em 2017 
e uma projeção de 15% para 
2018, segundo a Associação 
Brasileira de Comércio Ele-
trônico (ABComm), é maior 
o número de empreendedores 
que apostam nessa área. Em 
contrapartida, é comum que 
ocorram erros no desenvolvi-
mento da loja e no cadastro de 
produtos, podendo impactar 
diretamente a performance 
do e-commerce.

Essas falhas podem ser acarretadas pela falta de um processo 
de vendas focado na experiência do usuário (UX), fazendo com 
que os lojistas sejam obrigados a utilizar estratégias comerciais 
que envolvem preço, cross-selling e upselling, deixando a 
qualidade das informações em segundo plano. Além disso, os 
fabricantes dos produtos comercializados também são omissos 
no que tange os mecanismos de gestão de catálogo, deixando 
o cadastro dos itens e seus descritivos por conta da equipe das 
lojas eletrônicas, que normalmente possuem outras atribuições, 
como a área comercial, o setor de vendas e o marketing. Somado 
ao grande volume de mercadorias que as equipes desses esta-
belecimentos precisam atender, é comum que registros sejam 
feitos com pouco critério de revisão e qualidade.

Como consequência, o e-commerce perde relevância e os 
usuários deixam de acessar a loja, havendo uma queda do 
faturamento da empresa. Confi ra quais são os principais erros 
e como mitigá-los.

Taxonomia confusa

A taxonomia no varejo eletrônico é a segmentação e classi-
fi cação dos produtos. Com a falta de organização no momento 
do cadastro dos itens entre categorias e subcategorias, a loja se 
boicota ao difi cultar a localização por parte do usuário.

Padronização do título

As nomenclaturas devem apresentar um padrão e ter uma 
lógica por trás para facilitar o seu entendimento. Essa estrutura 
deve ser dividida em nome funcional + marca + quantidade. 
Assim, o consumidor consegue saber detalhes, aumentando as 
chances de conversão.

SEO

É aplicado para as técnicas de marketing que consistem na 
melhora do posicionamento nos mecanismos de busca. No varejo 
eletrônico, existe uma falta de conhecimento sobre quais os ter-

mos utilizados pelo fabricante 
devem ser empregados para 
indexar a mercadoria nos bus-
cadores. Os lojistas pecam ao 
esquecer que os consumidores 
não são especialistas. Então, 
é comum que a procura seja 
feita por termos mais simples 
e genéricos.

Falta de detalhes

Explicações que não ajudam 
no entendimento do cliente e 
não sanam suas dúvidas não 

são viáveis. Anúncios sem informações como tamanho, peso, 
medidas, variantes de cor, material, modo de uso ou aplicação e 
principais diferenciais acabam por não vender. O conteúdo faz o 
mesmo papel de um vendedor na loja física, que deve esclarecer 
o consumidor para promover uma compra sem inseguranças.

Falhas no Português

Erros de gramática ou concordância demonstram falta de zelo 
com o fabricante e com o próprio usuário, além de tirar toda a 
autoridade e relevância da página.

Poucas imagens

Fotos com baixa qualidade e tiradas de poucos ângulos não 
ajudam na venda, muito menos na explicação dos atributos de 
uma mercadoria e nem a distância dos concorrentes. Portanto, 
aposte em imagens boas, autênticas e em posições para garantir 
o destaque na loja virtual.

Estratégia é a alma do negócio

Para mitigar problemas, é preciso que o gestor volte para a 
fase de estratégia e planejamento, produzindo um padrão que 
seja efi ciente para seus produtos ou loja. Ao desenvolver um 
novo método, o processo deve ser mais ágil e garantir a exce-
lência na elaboração dos conteúdos, que devem ser originais 
e atrativos, levando em conta quais são as palavras com maior 
relevância para os buscadores e os usuários, prestando atenção 
aos detalhes, curiosidades e especifi cações técnicas.

A tecnologia pode auxiliar nessa transação por meio do uso 
de soluções de catálogo ou sistemas de gestão de informações 
de produtos. Dessa forma, todos os dados e materiais do por-
tfólio passam a ser gerenciados em um canal único, facilitando 
a gestão e o desenvolvimento.

(Fonte: Flavio Salomão é CEO da ISEE E-CONTENT SOLUTIONS, empresa 
especialista em gestão e criação de conteúdos de produtos para e-commerce. 

http://isee.com.br/).

Erros no cadastro de produtos podem 
impactar seu e-commerce
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta terça é o vigésimo segundo dia da lunação. A Lua ingressa em Peixes às 07h55 da manhã desta terça-feira. 
A parte da manhã é de muita sensibilidade e habilidade, para usar a energia que a Lua Cheia em Peixes produz.  
 Ainda pode haver alguma dispersão e não é uma boa hora para tentar se organizar ou colocar as coisas em seus 
devidos lugares, como se deseja. À tarde, será bom pedir ajuda e colaboração, pois a tendência é que se consiga 
qualquer apoio desejado. À noite emoções ruins serão superadas e quaisquer ressentimentos devem fi car em 
segundo plano no fi nal desta terça.
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O Sol no signo de Gêmeos ajuda 
a reorganizar e dando movimento 
a sua vida. Dedique mais tempo 
as suas atividades e as conquistas 
pessoais evitando a dispersão. A 
inquietação leva a procurar soluções 
e gera tensões com a Lua em Peixes. 
65/465 - Verde.

Atenha-se a escolher os parceiros 
certos para os negócios que pretende. 
O momento é de habilidade na lida 
com coisas modernas e inovadoras.  
Uma situação nova pode surgir para 
ajudar a aumentar seus ganhos ma-
teriais com o Sol na casa da fortuna. 
99/699 - Azul.

A Lua em Peixes pode fazer enxer-
gar as coisas de forma a conduzir 
de forma diferente a rotina e os 
compromissos. A falta de paciência 
e a agressividade e um sentido pes-
soal de inferioridade podem surgir 
no comportamento. Precisará se 
adaptar a novos ambientes que farão 
parte de sua vida. 89/689 - Amarelo. 

A parte da manhã é de muita sen-
sibilidade e habilidade, para usar a 
energia que a Lua Cheia em Peixes 
produz. Há muita disposição para 
alcançar o que deseja, mas não 
exagere. Permaneça com a família, 
dando atenção a todos que estão 
próximos. 95/995 - Azul.

Marte em seu signo dá energia que 
leva ao poder, aumentando a força de 
vontade e criatividade. A capacidade 
de liderança pode ser confundida 
com autoritarismo. Tome todo o 
cuidado para não magoar pessoas 
queridas, procure agir de forma 
generosa. 96/396 - Branco.

A Lua em Peixes aconselha a ter 
cuidado no uso da palavra no fi nal do 
dia. Evite o individualismo aceitando 
os seus limites e respeitando opi-
niões. À tarde, será bom pedir ajuda 
e colaboração, pois a tendência é que 
se consiga qualquer apoio desejado. 
78/978 - Cinza.

À noite emoções ruins serão superadas 
e quaisquer ressentimentos devem 
fi car em segundo plano no fi nal desta 
terça. Curta a sua intimidade e trate 
daquilo que realmente importa e lhe 
dê satisfação. Terá elevação e reco-
nhecimento pessoal no ambiente em 
que vive. 14/314 - Verde.

Ainda pode haver alguma dispersão 
e não é uma boa hora para tentar 
se organizar ou colocar as coisas 
em seus devidos lugares, como 
se deseja. A falta de paciência e a 
agressividade surgem como reação a 
um sentido pessoal de inferioridade. 
59/759 - Cinza.

A parte da manhã é de muita sensibili-
dade e habilidade, para usar a energia 
que a Lua Cheia em Peixes produz.  
Momento é muito propício para trata-
mento de saúde e o restabelecimento 
das energias vitais. Calma diante das 
difi culdades agindo apenas se tiver 
certeza. 49/749 - Amarelo.

Controle a tendência a estar mais 
sonhador e vendo tudo de um 
prisma exageradamente positivo. 
O momento é de muita habilidade 
com equipamentos modernos e 
coisas avançadas. Aumento da 
sensibilidade com a Lua em Peixes. 
53/653 - Azul.

Cuidado na relação com as outras 
pessoas, pois o fi nal do dia pode 
acarretar desentendimentos. Há a 
necessidade de maior cuidado na 
condução da rotina. Sua sensibi-
lidade exagerada pode acabar lhe 
criando problemas no relaciona-
mento sentimental. 76 /576 - branco.

A parte da manhã é de muita sen-
sibilidade e habilidade para usar a 
energia que a Lua Cheia em Peixes 
produz. Uma nova forma de ver as 
coisas pode melhorar os relaciona-
mentos sentimentais. Algo novo que 
fi zer poderá ser muito favorável na 
vida social e sentimental. 02/902 
- Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 05 de Junho de 2018. Dia de São Bonifácio (apóstolo dos Germanos), 
São Fernando de Portugal, Santa Círia e Dia do Anjo Mahasiah, cuja virtude é a 
generosidade. Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia, Dia Inter-

nacional do Cacau e Dia Universal de Deus. Hoje aniversaria o cantor e 
compositor Erasmo Carlos que nasceu em 1940, a cantora Wanderléia que faz 
72  anos e o ator Mark Wahlberg, que nasceu em Boston em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau tem um caráter forte e deter-
minado, é independente, confi ante, refi nado e sociável. Pode ser uma 
pessoa dramática, mas realista, sabendo combinar negócios e prazer. 
Tem facilidade para aprender e gosta de comunicar aos demais seus 
conhecimentos. Possui um irresistível impulso para fugir à estagnação 
e mudar sempre, em todas as áreas da vida. O raciocínio lógico lhe 
será sempre produtivo, mas não deverá negar a tendência à percepção 
mágica das coisas que lhe inspira constantemente. No lado negativo 
deve evitar ser voluntarioso ou obstinado, pois poderá se tornar pouco 
comunicativo.

Dicionário dos sonhos
LUA - Nova, reconciliação. Crescente, muito amor 
na vida. Cheia, felicidade no jogo, fortuna e amores 
correspondidos. Minguante, separação e vitalidade 
física diminuída. Brilhante, casamento próximo. 
Avermelhada, doença. Ensanguentada, perigo de 
acidente. Números da sorte: 36, 49, 57, 61 e 80.

Simpatias que funcionam
Patuá do sucesso: Faça um saquinho vermelho 
e dentro dele coloque 3 dentes pequenos de alho 
e 2 folhinhas de louro. Junte um papel branco 
com o nome do santo de sua devoção e um outro 
com o Pai-Nosso e seu nome completo. Feche 
o saquinho com linha vermelha. Carregue-o 
sempre com você. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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SARARAMAN

SOASHND
ESPECTADOR

AEOILTE
ADUB

OCORES
EMCIUC
AVADUANA

CRIPTASON
ESTRADALU

A

ERREITOR
COLAMOGI

COLETEE
NIO

ARAND
ELAS

Sair do
(?), me-
lhorar de 

vida (pop.)

Círculo
brilhante

que envol-
ve o Sol

Diz-se de
cabelo
crespo

alourado

Aquele que
presencia
uma ocor-

rência

Sucesso 
da cantora
Ludmilla

Ulysses
Cruz, dire-
tor teatral
paulista 

Publica-
ção perió-
dica (pl.)

(?) Mirim, 
cidade (SP)
Prefixo de
"envolver"

Cinza, 
em inglês

Elétron
(símbolo)

(?) ortopédico:
corretor de postura
Luminária presa à

parede (pl.)

Caminho
(fig.)

Artifício 
fraudulento
que pode
eliminar o
aluno no

Enem

Dirigente
de univer-

sidade
Estudar

Io, para
Júpiter

Vasilha pa-
ra líquidos

1.101, em
romanos

Alfândega

Aparelho
que repro-
duzia o LP

Liame;
atilho

Espaço pú-
blico (pl.)

Amarelo e
vermelho
Queda-
d'água

Gruta;
caverna

O emprego
de restos
de comida
na fertili-
zação da

terra

Filho, em
inglês

Objetivo,
em inglês

Adepta da
religião

codificada 
pelo Corão

O continente da Itália
Volume atmosférico

responsável pelo
tempo aberto e firme

Homem,
em inglês
Neodímio
(símbolo)

Caracte-
rística da
pele bem
hidratada

Persona-
gem de

"Vila Sésa-
mo" (TV)

Folhas de (?), latas 
Estudo que abrange a
criação de materiais
em escala reduzida

3/aim — ash — bom — man — son. 4/ênio — halo. 9/arandelas.
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A São Paulo Companhia de 
Dança (SPCD), completa em 
2018 seu décimo aniversário, 
com trajetória marcada por 
17 prêmios nacionais e 
internacionais

Depois de uma bem-sucedida tur-
nê em países como Alemanha, 
Áustria, França e Luxemburgo, 

a Companhia volta ao Brasil  tazendo 
obras de seu repertório e três estreias: 
Petrichor (2018), de Thiago Bordin, 
Instante (2017), de Lucas Lima, e 
Melhor Único Dia (2018), de Henrique 
Rodovalho. Nos dias 21, 22, 23 e 24 de 
junho, o programa é um mergulho na 
linguagem de Marco Goecke com três 
obras: Peekaboo (2013), Pas de Deux 
de Pássaro de Fogo (2010) eSupernova 
(2009). Goecke é considerado um dos 
maiores nomes da dança contemporâ-

Comemorando

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn
Intenções.

Faça alguns planos.
Este é um momento de planejamento e ação. Avalie onde você está, 

e, então, decida em que direção deseja prosseguir. O questionamento 
é bom. Fazer uma pausa e se interiorizar é bom, mas não pare aí por 
muito tempo. Permita que surjam os insights e que o guiem, e confi e 
neste próximo passo.

Uma vez que tenha se comprometido com um processo, permita-lhe 
o tempo para se revelar e dê passos a cada dia em seu desdobramento. 
Você tem a capacidade de atrair o que precisa. Seu árduo trabalho 
valerá a pena, pois estes sonhos estão ancorados na realidade e o seu 
projeto será bem sucedido. Reivindique hoje a propriedade destas 
intenções e sorria enquanto estes objetivos começam a se manifestar 
diante dos seus olhos.

Pensamento para hoje: Tudo começa com um plano. Permita que os 
insights e a sua sabedoria interior lhe tragam a iluminação e, então, 
aja de acordo e observe enquanto a magia acontece.

E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias
Por favor, respeite os créditos ao compartilhar 

Regina Drumond

Estreia

No próximo dia 2 de junho estreia o espetáculo “O Planeta dos 
Esquecidos”, uma fi cção científi ca de Luccas Papp, que também 
está está em cena. Completam o elenco as atrizes Francis Helena 
Cozta e Raissa Chadad e o ator Wilson Gomes. A peça tem direção 
de Dan Rosseto marcando sua estreia no universo infanto-juvenil. 
A peça se passa no ano de 2087, o planeta Terra está devastado 
por um vírus que já dizimou parte da humanidade. Nessa época 
vive Cora Corada uma jovem sagaz, que está imune e mora em uma 
pequena construção em meio ao vazio. Suas únicas companhias 
são Malone, um misterioso senhor de personalidade infantil e Íris, 
uma inteligência artifi cial. Sua rotina muda quando uma miste-
riosa fi gura do espaço desembarca na Terra. É Hector, um clone 
vindo de Dynamo, planeta para onde foram levados na metade 
do século XXI os ricos, os líderes mundiais e o material genético 
dos “melhores” seres humanos da Terra.  A partir desse encontro 
no planeta esquecido, sua relação com Cora Corada e os rumos 
da existência humana mudarão para sempre, além do futuro dos 
dois mundos. A peça pretende questionar as ações do homem 
no presente para um melhor futuro usando um discurso realista, 
abordando temáticas como a relação entre homem e máquina, 
tecnologia, clonagem, traumas, perdas, alienação. 

Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés 1387, Sumaré, 270, tel. 3868- 2535 Sábados 
às 18h30. Ingresso: R$ 60. Até 28/7.

D
iv

ul
ga

çã
o

São Paulo Companhia de Dança estreia temporada no Teatro Sérgio Cardoso em junho.

“O Planeta dos Esquecidos”.

Reestreia
O espetáculo “Aqui Jaz Henry” estreia 

no próximo dia 9 e conta a estória de 
um homem que acabou de morrer e 
tenta explicar uma série de fatos sobre 
a existência humana. Nem ele mesmo 
sabe o que é verdade e nem teria como 
saber,  pois mente a respeito tudo, até 

sobre a própria mentira. Renato Wiemer 
traduziu a escrita polissêmica do autor 
canadense Daniel MacIvor (conhecido 
no Brasil pelas peças In On It, A Pri-
meira Vista e Cine Monstro). 

Serviço: Teatro Eva Herz (Conjunto Nacional), Av. 
Paulista, 2.073,  Bela Vista, tel.  3170-4059. Sábados às 
21h e aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 
(meia). Até 29/7.
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nea atual por sua linguagem particular do 
movimento, que traz para a cena imagens 
instigantes. Já foi coreógrafo residente no 
Nederlands Dans Theater e, desde 2005, 
tem atuado no Ballet de Stuttgart, mas 
sua trajetória muda de direção a partir de 
2019, quando o renomado coreógrafo, com 
cerca de 60 obras já exibidas ao redor do 
mundo, torna-se o novo Diretor de Balé 
do State Opera Hannover. Nos dias 28, 29, 
30 de junho e 1º de julho, teremos duas 
criações de coreógrafos brasileiros da 
nova geração, que fi zeram parte de suas 
carreira no exterior: Petrichor (2018), 
de Thiago Bordin (solista do Hamburg 
Ballet e do Nederlands Dans Theater), e 
Instante (2017), de Lucas Lima (solista e 

coreógrafo do Balé Nacional da Noruega 
em Oslo), além de duas obras canônicas 
do repertório internacional: 14?20? 
(2002), de Jirí Kylián, e Gnawa, (2005), 
de Nacho Duato. Na última semana da 
temporada, dias 5, 6, 7 e 8 de julho, 
estrearemos Melhor Único Dia(2018), 
de Henrique Rodovalho, consagrado 
diretor da Quasar Companhia de Dança, 
de Goiânia, e veremos dois sucessos da 
temporada de 2017: Suíte de Raymonda, 
de Guivalde de Almeida e Primavera Fria, 
de Clébio Oliveira.

 
Serviço: Teatro Sérgio Cardoso, R. Rui Barbosa, 153,  

Bela Vista. Quinta (23, 28 e 5/7) e sábado (23, 30 e 7/7), às 
21h, sexta (22, 29 e 6/7), às 21h30, domingo (24, 1/7 e 7/7) 
às 18h sextas (22 e 29) às 15h. Ingresso: R$ 50.

A investigação particular do que 
é ser homem, do homem diante 
de outro homem, e dançando para 
outro homem é o ponto de partida 
de [H3O]mens, espetáculo de dança 
que mescla teatro, performance e 
música. Montagem com direção 
de Carlos Canhameiro, da Cia Les 
Commediens Tropicales.  

Em [H3O]mens, os atores e baila-
rinos André D.O., Rafael Bougleux 
e Rafael Ravi levam à cena – com-
pletamente nus – as coreografi as de 
Morena Nascimento (bailarina que 
já integrou a Wuppertal Tanztheater 
da coreógrafa Pina Bausch), An-
dreia Yonashiro e Maristela Estrela. 
As coreografi as do espetáculo foram 

criadas e desenvolvidas a partir 
da pergunta/provocação: o que 
sou quando um homem está sobre 
mim e o que sinto quando vejo um 
homem, elaboradas pela Cia 4 pra 
Nada para as três coreógrafas con-
vidadas. Após a criação individual 
e sem restrições, as coreógrafas 
foram para a cidade de Ribeirão 
Preto (em diferentes datas) e 
ensinaram as coreografi as para os 
três atores e bailarinos integrantes 
do espetáculo.

 
Serviço: Teatro Cacilba Becker, R. Tito, 

295,  Lapa, tel.  3864-4513. Segunda (11), às 
20h. Teatro de Contêiner Mungunzá, R. dos 
Gusmões, 43, Luz. De segunda (8) a quarta 
(10) às 19h. Entrada franca.
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Cia. 4 pra Nada apresenta [H3O]mens.

Renato Wiemer
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Não, não me refi ro à palavra maldita, vocábulo que traduz 
a ideia de maldição, danação, imprecação, esconjuro, 

anátema etc.

Aqui o sentido é: palavra dita de má forma, forma incorreta, 
inoportuna, fora, enfi m, do objetivo contextual a que se des-
tinava...

Como pode ocorrer um descalabro desses?
Por diversos modos. Especialmente por se recorrer – sem 

muito cuidado ou atenção – a uma lei, que chamarei aqui de 
“Lei da Conservação da Comunicação”, formulada pelo famoso 
fi lósofo Abelardo Chacrinha Barbosa! Ela tem muito a ver com 
outra norma, criada pelo Pai da Química Moderna, Antoine 
Laurent de Lavoisier, e mundialmente conhecida como “Lei da 
Conservação da Matéria”. O enunciado desta última todos que 
estudaram química recordam: “Na natureza, nada se cria, nada 
se perde, tudo se transforma”...

A outra, bem tupiniquim, e repetida “n” vezes por Chacrinha, 
diz “Na comunicação, nada se cria, tudo se copia”!

Isto posto, vamos à origem da tal frase mal dita.
Aproximava-se o 15 de maio de 2018, quando o governo Temer 

completaria dois anos.
Era necessário criar um slogan – uma frase de efeito – para 

valorizar o convite a ser feito pelo cerimonial da Presidência. 
O especialista em marketing – o mesmo que sugeriu a visita 
o presidente Michel Temer ao edifício vitimado por incêndio 
no dia 1º de maio – talvez tenha entendido que seria oportuno 
inserir uma frase plena de euforia popular. Ora, sinônimo de 
euforia popular autêntica é futebol! Aí ela é tão autêntica e 
espontânea que até se canta o Hino Nacional! (coisa que nem 
nas escolas se faz mais...). 

E nesse campo – literalmente, campo de futebol –, quando um 
time está se fortalecendo, criando musculatura, seus torcedores 
se esgoelam cantando, a pleno pulmão: “Ô, o campeão voltou! 
O campeão voltou! O campeão voltou!”

Para completar, numa vista d’olhos nas páginas da história pá-
tria contemporânea, o que se vê? Um dos últimos líderes políticos 
de apelo popular, com fama e aura de governante realizador, de 
administração revolucionária e desenvolvimentista que, em sua 
campanha, prometia fazer “cinquenta anos em cinco”!

Pronto! Estava encontrada a receita perfeita para o bolo do 
segundo aniversário! Então, numa composição que parecia 
ideal, mas que se revelou “frankenstêmica”, assim fi cou a frase 
de efeito: “O Brasil voltou, 20 anos em 2”!

Logo, logo opositores, críticos e até correligionários suprimiram 
a vírgula, substituindo o sentido positivo, ufanista da frase tão 
burilada pelo negativo, indicativo de retroatividade:

“O Brasil voltou 20 anos em 2”!

Até “alguém” – que recebeu tantas críticas no passado recente 
também em razão de suas frases – e que estava à espera de uma 
chance dessas, não deixou por menos: “Agora, o governo golpista 
de Michel Temer lança com pompa e circunstância a farsa ‘O 
Brasil voltou 20 anos em 2’. Pelo ato falho a vírgula merece ser 
retirada”! Foi o que disse a ex-presidente Dilma Rousseff em 
seu perfi l na rede social Twitter. (Que retirou também a vírgula 
que seria de rigor em sua própria expressão “Pelo ato falho, a 
vírgula merece ser retirada”. Ocorre que temos aí uma oração 
indireta, isto é, não iniciada pelo sujeito...). 

A verdade é que o risco que 
corre uma frase de efeito, é que 
ela pode ter efeito...contrário!

Não foi exatamente o que 
aconteceu?!

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

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

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

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

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Uma frase 
mal...dita!
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Segundo a psicóloga Marina 
Simas de Lima, terapeuta 
de casal, família e cofun-

dadora do Instituto do Casal, 
quando duas pessoas decidem 
morar juntas são obrigadas a 
sair da zona de conforto. “Toda 
vez que você sai da sua zona de 
conforto, você cresce, amadu-
rece, desenvolve habilidades. 
Ao casar ou morar junto com 
alguém, você abandona a segu-
rança física e material da casa 
dos pais, por exemplo, e isso aju-
da a desenvolver a autonomia, 
a independência que será útil 
em todos os aspectos da vida, 
não só dentro do casamento”.

 
“Em seguida você precisa se 

adaptar ao outro, afi nal são duas 
pessoas criadas por famílias distintas, com valores e crenças que 
podem ser diferentes. O casal, principalmente nos anos iniciais do 
relacionamento, irá construir sua própria identidade, sua própria 
maneira de lidar com os revezes da vida. Portanto, o casamento é 
um excelente exercício de autodescoberta, de autoconhecimento 
e de resiliência. Um casamento focado no crescimento pessoal 
pode ser muito gratifi cante”, comenta Marina.

 
Além de sair da zona de conforto, outro aspecto que ajuda no 

crescimento pessoal é ter projetos em comum. Na pesquisa feita 
pelo Instituto do Casal, em 2016, sobre satisfação conjugal, 87% 
dos casais afi rmaram que têm projetos em comum. “Os projetos, 
os propósitos que o casal tem ajudam a fortalecer o vínculo e 
conectam o casal. Além disso, mostram a importância da união, 

Casamento é uma oportunidade 
única de crescimento pessoal, 

dizem especialistas
Você já parou para pensar por que as pessoas se casam? Por amor? Para serem felizes? Para formar 
uma família? Sim, todas essas respostas podem servir para explicar a união de duas pessoas. 
Entretanto, um dos objetivos essenciais do casamento passa despercebido da maioria dos casais: o 
casamento é uma das melhores formas de crescimento pessoal

do trabalho em equipe, do planejamento e da organização. Con-
ceitos que também ajudam no crescimento pessoal e podem ser 
levados para a vida profi ssional, por exemplo”, refl ete a psicóloga.

 
Casamento não é só sobre ser feliz. Embora alguns estudos 

sobre a felicidade revelaram que a maior fonte de satisfação com 
a vida está nos relacionamentos sociais, é preciso ter em mente 
que o casamento não é e nunca será uma fonte inesgotável de 
felicidade. “Não estamos falando que a felicidade não deve estar 
presente na vida a dois, mas é preciso lembrar que é um sentimento 
que muda de acordo com as circunstâncias da vida. Assim, não 
pode ser a única base para construir um relacionamento forte e 
estável e nem o único motivo para se casar ou para permanecer 
casado”, comenta a psicóloga Denise Miranda de Figueiredo, 
terapeuta de casal, família e cofundadora do Instituto do Casal.

 
Vida a dois: um desafi o diário. Segundo Denise, sair da zona 

de conforto leva a pessoa aos seus limites, expande suas capa-
cidades como ser humano. “Mas, não é um processo fácil, pelo 
contrário, pode ser doloroso e desafi ador. O casamento é um 
desafi o na medida em que revela as limitações, expõe fraquezas, 
falhas e vulnerabilidades dos parceiros. O casamento pode ser 
comparado a uma espécie de espelho em que você verá coisas a 
seu respeito que pode não gostar”.

 
As especialistas lembram ainda que o casamento desafi a o casal 

a lidar com a saúde e com a doença, com alegria e a tristeza, com 
a riqueza e pobreza, com os fi lhos, com a perda dos pais e outros 
membros da família, com o desemprego. “O casal que consegue 
lidar com tudo isso, apoiado no companheirismo, na amizade, 
na parceria e no amor, apresenta uma evolução importante e, 
certamente, não será o mesmo casal que fez o juramento na beira 
do altar. Será um casal ainda melhor”, concluem Marina e Denise. 

Fonte: Instituto do Casal. 

Leide Takahashi (*)

No início do século XX, 
John Muir, reconhecido como 
o “Pai dos Parques Nacionais 
dos EUA”, já dizia que todo 
ser humano necessita de ali-
mento, lugares para brincar e 
rezar, onde a natureza pode 
inspirar e curar, fortalecendo 
o corpo e a alma.

Os bens e serviços ofereci-
dos pela natureza são essen-
ciais para a vida e para a saúde 
das pessoas. A qualidade do 
ambiente em que vivemos – ou seja, o ar que respiramos, a água 
que bebemos, a comida que comemos, a regulação do clima e 
muitas outras características do ambiente natural – desempe-
nham um papel fundamental no nosso bem-estar.

A ausência do contato com a natureza debilita o bem-estar 
das pessoas, provocando uma ruptura desse vínculo e podendo 
resultar em inúmeros problemas. Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), 25% das doenças mundiais são atribuídas aos 
fatores ambientais (ambiente degradado), na qual a poluição do 
ar é responsável por aproximadamente 3,3 milhões de mortes/
ano em todo o mundo. 

Sem contar que, ainda, 1,1 bilhão de pessoas vive sem aces-
so à água limpa. Além disso, recentes pesquisas realizadas na 
Austrália destacam que a ausência do contato com a natureza 
resulta em grande incidência de sobrepeso ou obesidade, trans-
torno mental, aumento de diabetes, entre outras consequências.

O impacto do distanciamento do ambiente natural ainda 
pode ser mensurado em termos fi nanceiros. O Seguro de saúde 
Medibank Private estimou que, em 2008, a falta de atividade 
física na natureza custou 13,8 milhões de dólares. Atualmente, 
a depressão é um dos principais problemas na Austrália e seus 
custos associados somam mais de US$ 14,9 bilhões, anualmente. 

A vida urbana foi identifi cada como um fator-chave no estresse 
e na saúde mental, contribuindo para um estresse crônico e 

consequente diminuição da 
qualidade de vida. Por outro 
lado, pesquisadores destacam 
que 15 minutos de caminhada 
em um parque ou outra área 
verde natural podem amenizar 
esses eventos estressantes 
e melhorar a visão da vida, 
de acordo com o artigo “Por 
que a natureza é benéfi ca?”, 
publicado por pesquisadores 
da Universidade de Illinois e 
Oberlin College.

Outras pesquisas relatam di-
ferenças signifi cativas entre as 

populações clinicamente deprimidas que realizaram programas 
de recuperação em ambientes fechados e aqueles que usaram 
espaços abertos, considerados verdes. Os pacientes que par-
ticiparam de programas de recuperação ao ar livre relataram 
aumento da autoestima e condições emocionais mais estáveis 
em comparação com os outros.

Em 2014, durante a Convenção-quadro das Nações Unidas 
sobre Diversidade Biológica (CDB), a OMS reconheceu que a 
biodiversidade e a saúde humana estão fortemente interligadas. 
Portanto, conectar as prioridades globais da biodiversidade e 
da saúde não é apenas prudente, mas uma forma de assegurar 
no longo prazo a resiliência da sociedade e o bem-estar das 
gerações futuras.

Essas e outras evidências confi rmam que os seres humanos 
são totalmente dependentes da natureza, não só pelas suas 
necessidades materiais, mas também por suas necessidades 
psicológicas, emocionais e espirituais.

Para fi nalizar, vale destacar a beleza natural do Brasil, em 
especial dos parques nacionais, estaduais e municipais, e reco-
mendar uma visita a essas áreas como verdadeiro remédio - sem 
qualquer contraindicação!

 
(*) - É gerente de Conservação da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário 
de Proteção à Natureza, membro da Rede de Especialistas em Conservação da 

Natureza e doutora em Conservação da Natureza.

Natureza: uma questão de bem-estar 
e saúde pública

O senador Humberto Costa (PT-PE) 
disse que a política de preços da Petrobras 
deve ser radicalmente modifi cada. Para 
ele, a saída do presidente da estatal, Pedro 
Parente, dá a Michel Temer a oportunidade 
de sanar graves erros e mudar as práticas 
que levaram o país à beira do precipício. 
O parlamentar pernambucano também 

cobrou ação rápida do governo para nor-
malizar o abastecimento do gás de cozinha, 
cujos preços sofreram grande aumento. 

Ele informou que houve gente que se viu 
obrigada a voltar ao fogão a lenha. Costa 
criticou ainda os que aproveitaram a greve 
dos caminhoneiros para pregar a derrubada 
do regime democrático através de uma 

intervenção militar e pediu a punição dos 
que defendem tal posição.

“É um absurdo que não pode ser tolerado. 
Deve ser combatido com medidas duras, que 
responsabilizem direta e indiretamente todos 
os envolvidos. O governo, a polícia federal e o 
ministério público têm de agir de forma severa 
para coibir este tipo de abuso” (Ag.Senado).

Senador pede mudança na política de preços 
da Petrobras

O Nível de Atividade da 
indústria de transformação 
paulista subiu 0,4% em abril, 
com ajuste sazonal, na compa-
ração com março. O indicador 
foi divulgado ontem (4) pela 
Fiesp e Ciesp. Na série sem 
ajuste, o indicador teve alta de 
5,8% na variação acumulada 
no ano e de 9,1% em relação 
a abril de 2017. A variável de 
vendas reais recuou 2,5%. As 
horas trabalhadas na produ-
ção e o Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada subiram 
0,9% e 0,3 ponto percentual, 
respectivamente.

O Nível de Atividade do setor 
de máquinas, aparelhos e ma-
teriais elétricos avançou 2,6% 
no mês. As horas trabalhadas 
na produção, o total de vendas 
reais e o Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada subiram 
2,7%, 3,0% e 0,4 ponto percen-
tual, respectivamente. A Fiesp 
avalia que, com a greve de ca-
minhoneiros e a Copa do Mun-
do, é possível que o segundo 
trimestre seja de crescimento 
menor que o previsto.

A pesquisa Sensor de maio, 
que considera vendas, esto-
ques, emprego e condições 
de mercado, cedeu 1,3 ponto, 

Nível de atividade 
da indústria 

paulista subiu 0,4% 

atingindo 51,8 pontos. Apesar 
da queda, o Sensor fi cou acima 
dos 50 pontos pelo 16º mês 
consecutivo, o que sinaliza 
expectativa de aumento da 
atividade industrial paulista. A 
variável de vendas teve queda 
de 7,3 pontos e atingiu 54,5 
pontos em maio. O indicador de 
estoques subiu 3,7 pontos ante 
abril (43,4 pontos), marcando 
47,1 pontos. 

Com isso, os estoques es-
tão acima do nível desejado. 
Houve queda de 0,8 ponto no 
emprego, que registrou 52,5 
pontos. Resultados acima de 50 
pontos indicam expectativa de 
contratações. As condições de 
mercado apresentaram recuo 
de 1,1 ponto, passando de 55 
pontos em abril para os 53,9 
pontos no mês de maio.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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São Paulo, terça-feira, 05 de junho de 2018
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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: VALDECIR FERNANDES COSTA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
marceneiro, nascido em Paulistas - MG, aos 23/04/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Fernandes Costa e de Maria do Rosário Costa; A 
pretendente: NATALICIA BISPO DIAS, nacionalidade brasileira, solteira, cuidadora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 26/12/1990, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Dionisio Alves Dias e de Marivalda Bispo Dias.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 23/08/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Dantas Pereira e de Maria de Fatima Silva Pereira; 
A pretendente: KAMILLA SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, cuidadora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 16/10/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Simão Pereira e de Sandra Maria da Silva.

O pretendente: MACEL MARIANO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
copeiro, nascido em Serrita - PE, aos 03/05/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Pedro Mariano de Oliveira e de Maria Lúcia de Oliveira; A pretendente: 
JOSEFA NUNES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, 
nascida em Olindina - BA, aos 21/05/1972, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Nunes da Silva e de Laura Mauricia Conceição da Silva.

O pretendente: MICHAËL GALLOY, nacionalidade belgo, solteiro, escultor, nascido em 
Marche-en-Famenne - Bélgica, aos 19/06/1985, residente e domiciliado em Quarteira, 
Portugal, fi lho de Bruno Joseph Ghislain Galloy e de Marilyn Gisèle Suzanne Ghislaine 
Gruslin; A pretendente: AMIRALVA PASTOR BARRETO, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Araci - BA, aos 20/01/1991, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Julio Dantas Barreto e de Iracema Barreto Pastor.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, porteiro, nascido em Ribeira do Pombal - BA, aos 26/09/1966, residente e dom-
iciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Ferreira Sobrinho e de Rosália 
Viana dos Santos; A pretendente: REGIANE AMBROSIO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 14/09/1973, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Domingos da 
Silva e de Maria Elena Ambrosio.

O pretendente: ALEF HENRIQUE RODRIGUES CAITANO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 19/09/1993, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Emanuel Roberto Caitano e de 
Aparecida de Cassia Rodrigues Souto Caitano; A pretendente: JÉSSICA PEREIRA DA 
CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de estacionamento, nascida 
em São Paulo - SP, aos 26/07/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Aparecido Pereira da Conceição e de Maria José Pereira de Albuquerque.

O pretendente: DOUGLAS RODRIGUES DE CASTRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de departamento pessoal, nascido em São Paulo - SP, aos 08/03/1988, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Esmeralda Rodrigues de Castro; A 
pretendente: ELISABETH MARTINS MOTA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de loja, nascida em São Paulo - SP, aos 08/07/1987, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Elias Mota e de Maria Aparecida Martins Mota.

O pretendente: DAVI RIBEIRO JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
limpeza, nascido em São Paulo - SP, aos 28/09/1990, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Davi Ribeiro e de Veronica Aparecida Monticeli Ribeiro; A 
pretendente: ROSÂNGELA RIBEIRO MENEZES, nacionalidade brasileira, solteira, babá, 
nascida em Santo Estevão - BA, aos 01/04/1989, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Rocha Menezes e de Maria Crispina da Silva Ribeiro.

O pretendente: GUSTAVO MAGALHÃES DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
garçom, nascido em São Paulo - SP, aos 01/03/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Odair Silva de Souza e de Ilda de Souza Magalhães; A 
pretendente: ANDREZA CANDIDO MARTINS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de cobrança, nascida em São Paulo - SP, aos 11/12/1998, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Candido Barbosa e de Valnice Candido Martins.

O pretendente: VANDERLEI CUSTÓDIO DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
mecânico, nascido em Taboão da Serra - SP, aos 08/01/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Hélio Custódio de Sousa e de Maria Cecilia An-
tunes de Sousa; A pretendente: RENATA DA SILVA MAIA, nacionalidade brasileira, 
solteira, promotora de vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 19/11/1986, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Miranda Maia e de Maria 
Irene da Silva Maia.

O pretendente: RICARDO CARDOSO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
eletricista, nascido em São Paulo - SP, aos 05/06/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marili Cardoso da Silva; A pretendente: TAIRINE ES-
TEVAM SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo - SP, aos 19/03/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Osmar Lima dos Santos e de Marineuza Estevam dos Santos.

O pretendente: JOSEMAR BÔA DE ANDRADE, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
marceneiro, nascido em Tucano - BA, aos 15/11/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Reis de Andrade e de Luzeni do Carmo Bôa; 
A pretendente: HANNA CAROLINE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
agente comunitária de saúde, nascida em São Paulo - SP, aos 27/12/1986, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Aloncio Ferreira dos Santos e 
de Elisete Maria dos Santos.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: FRANKLIN DINIZ CORTEZ, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cangaíba - SP, data-nascimento: 03/05/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto de Barros Cortez e de Eliana Mandes 
Diniz Cortez. A pretendente: KAREN CRISTINA AMARAL CARLOS, profi ssão: analista 
de treinamento, estado civil: solteira, naturalidade: em Mogi das Cruzes - SP, data-nas-
cimento: 30/11/1989, residente e domiciliada em Mogi das Cruzes - SP, fi lha de Valdir 
Amaral Carlos e de Marli de Lima Ferreira Carlos.

O pretendente: ELTON ARANTES, profi ssão: empresário, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 15/03/1953, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Arantes e de Nair Amelia Gomes 
Arantes. A pretendente: ALEXANDRA DOS ANJOS LEITE, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em São José do Egito - PE, data-nascimento: 05/06/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Severino José Leite e de Maria 
do Socorro dos Anjos Leite.

O pretendente: CHARLES TORSO ALCANTARA, profi ssão: educador físico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 11/08/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Alcantara e de Silvéria Lucia Torso. A 
pretendente: KAREN ROBERTA LOPES AGUIAR, profi ssão: administradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em nesta Capital, Belenzinho - SP data-nascimento: 31/01/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edson Rita de Aguiar e de Maria 
Edite Lopes da Silva de Aguiar.

O pretendente: ANDRÉ DE FREITAS CESARIO, profi ssão: professor de educação física, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP data-nascimento: 
18/02/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ricardo Luiz Cesario 
e de Solange Aparecida de Freitas Cesario. A pretendente: GISELLE LORENZETTI DE 
SOUZA, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci 
- SP data-nascimento: 07/03/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Herculano Mendes de Souza e de Catia Lorenzetti.

O pretendente: ALVARO FERNANDO DO NASCIMENTO JUNIOR, profi ssão: assistente 
técnico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, data-nascimento: 
30/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alvaro Fernando do 
Nascimento e de Ivone Lima do Nascimento. A pretendente: DÉBORA APARECIDA 
RODRIGUES MOREIRA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital - SP, data-nascimento: 04/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Sergio Rodrigues Moreira e de Claudia Cerniauskas.

O pretendente: FABIO SCAPIN, profi ssão: agente de viagem, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 07/08/1971, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Orlando Adelino Scapin e de Antonia da Silva 
Scapin. A pretendente: LUCIANA BEZERRA DE MENEZES, profi ssão: analista de re-
cursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: em Jaguaribe - CE, data-nascimento: 
19/11/1982, residente e domiciliada em Diadema - SP, fi lha de José Bezerra de Menezes 
e de Maria Valderez Bezerra de Menezes.

O pretendente: DANILO RAMOS CARDOSO, profi ssão: agente de turismo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 05/04/1982, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, São Paulo- SP, fi lho de Alturisio dos Santos Cardoso e 
Raimunda Alves Ramos. A pretendente: FABIANA LIMA DO NASCIMENTO, profi ssão: 
analista de sinistro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belezinho - SP, data-
nascimento: 30/10/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alvaro 
Fernando do Nascimento e de Ivone Lima do Nascimento.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DA SILVA CASSILA, profi ssão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 
24/04/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Monton Cassila 
e Marinalva da Silva. A pretendente: ANTONIA RANIÉLE DA SILVA, profi ssão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Doutor Severiano - RN, data-nas-
cimento: 12/12/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco 
Dias da Silva e de Raimunda Marques da Silva.

O pretendente: AXEL HIPÓLITO SANTA COSTA, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Caculé - BA, data-nascimento: 09/05/1994, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Batista Teixeira Costa e de Marlene Farias 
Brito Costa. A pretendente: KEILLA SHARA MOREIRA REBOUÇAS LIMA, profi s-
são:estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em Ibiassucê - BA, data-nascimento: 
01/07/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Elito Rebouças Lima 
e de Maria Zélia Moreira Rebouças.

O pretendente: RENATO VICENTINO DE OLIVEIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 16/08/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilberto José de Oliveira e Lurdes 
Vicentino de Oliveira. A pretendente: JULIANA SOUZA NASCIMENTO, profi ssão: 
publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, data-nasci-
mento: 31/03/1982, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Placido 
Negreiro do Nascimento e Maria Helena Souza do Nascimento.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DOMINGOS VIEIRA DE SÁ, estado civil solteiro, profi ssão encarrega-
do de produção, nascido em São João do Piauí, PI, no dia (07/11/1972), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Vieira de Sá e de Helena 
Ferreira de Sá. A pretendente: MARIA DO SOCORRO VIEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de produção, nascida em Simplício Mendes, PI, no dia (21/01/1982), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alcides Tomaz Vieira 
e de Juraci Francisca de Assis.

O pretendente: JOEL DOS SANTOS BITENCOURT, estado civil solteiro, profi ssão 
motofretista, nascido em Santo Antônio de Jesus, BA, no dia (25/07/1976), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Souza Bitencourt e de 
Cremilda dos Santos. A pretendente: LUCIANE DAMASCENO SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Santo Antônio de Jesus, BA, no dia 
(28/03/1980), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademário 
Oliveira Santos e de Maria Damasceno Santos.

O pretendente: JULIO DA SILVA TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Caieiras, SP, no dia (11/10/1988), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Eufrazio Teixeira e de Ana Celia da Silva Teixeira. 
A pretendente: GABRIELA CRISTINA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Caieiras, SP, no dia (08/07/1989), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Gonçalves e de Antonia Pre-
ciliana Gonçalves.

O pretendente: PEDRO LUIZ PEREIRA DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico em edifi cações, nascido nesta Capital, SP, no dia (03/01/1987), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro de Freitas e de Aparecida 
Pereira de Lima. A pretendente: LARISSE TANAKA FERNANDES, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia 
(10/12/1989), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo de 
Oliveira Fernandes e de Amélia Kazue Tanaka Fernandes.

O pretendente: MARCELO RODRIGUES PEDRO DE ALENCAR, estado civil sol-
teiro, profi ssão marketing executivo, nascido em Londrina, PR, no dia (22/05/1986), 
residente e domiciliado na Irlanda, fi lho de Carlos Roberto Moreira de Alencar e de 
Maria Rita Rodrigues Pedro. A pretendente: THAÍS BARALDI, estado civil solteira, 
profi ssão analista de marketing, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (19/09/1987), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sérgio Baraldi e de 
Lúcia Vasconcelos da Cruz Baraldi.

O pretendente: ALECIO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente contábil, nascido em Bauru, SP, no dia (22/02/1991), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anisio da Silva e de Odete Rodrigues. 
A pretendente: CECÍLIA DE BARROS REBOUÇAS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar contábil, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (27/02/1986), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Dias Rebouças e de 
Maria Quena Francisca de Barros Rebouças.

O pretendente: JACKSON DE GÓES NOVAIS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido nesta Capital, SP, no dia (12/04/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abinoel Nunes Novais e de Cleusa Maria de 
Góes Novais. A pretendente: GRAZIELE EVANGELISTA ROMUALDO, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em Belo Horizonte, MG, no dia (07/08/1994), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Magela Ro-
mualdo e de Luzia Evangelista da Cruz Romualdo.

O pretendente: KEVIN RODRIGUES ROEMER, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquina, nascido em Santo André, SP, no dia (19/12/1997), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rodrigo Martins Roemer e de Emanuela 
Rodrigues dos Santos. A pretendente: THAINA APARECIDA PAULINO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de administração, nascida nesta Capital, SP, 
no dia (27/05/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Rogerio de Jesus da Silva e de Tatiane Sena Paulino.

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

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA, profi ssão: garçon, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Benedito - CE, data-nascimento: 07/01/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Leonardo Rodrigues de Sousa e de Elza Oliveira Costa. 
A pretendente: CARLINE PAULINO DE SOUSA, profi ssão: atendente, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Ibiapina - CE, data-nascimento: 09/05/1996, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Paulino de Sousa Neto e de Antonia Marleide de 
Sousa. R$ 12,58

O pretendente: ANDRE POLETO CORVETTO, profi ssão: bancário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Presidente Prudente - SP, data-nascimento: 15/12/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Corvetto Napoleão Filho e de Debora 
Sueli Poleto Corvetto. A pretendente: SARAH LIMA FABRICIO, profi ssão: publicitária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/07/1988, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Lima Fabricio e de Raquel 
Fabricio. 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

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

Empresas & Negócios

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CHANTELLE MANDY ANSELL, de nacionalidade britânica, solteiro, se-
gurança, natural de Lisburn - Reino Unido, no dia (17/10/1985), residente e domiciliado na 
Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Roy William Ansell e de Rebbeca Margaret Ansell. 
A pretendente: GABRIELA ANGÉLICA VIEIRA DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, 
solteira, cabeleireira, natural de Embu das Artes, SP, no dia (20/10/1985), residente e 
domiciliada na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lha de Celso Tadeu Gonçalves da Rocha 
e de Maria Lucia Vieira da Rocha.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: KALED LAKIS, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
Jandaia do Sul, PR, no dia (30/06/1965), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Ali Ahmad Lakis e de Nadua Katib. A pretendente: JAMILE SANTOS DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Ibicaraí, BA, no dia (03/09/1987), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Francisco dos Santos Filho e 
de Eulália da Silva.

O pretendente: DANIEL PEREIRA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Afogados da Ingazeira, PE, no dia (18/02/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Vital Eudes Pereira e de Joseana Antonia de Lima. A pretendente: 
CLAUDENICE GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão agricultora, nas-
cida em Afogados da Ingazeira, PE, no dia (08/02/1991), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Gonçalves da Silva e de Maria das Mercês da Conceição.

Allesandra Canuto (*)

O termo aparece com frequência no nosso cotidiano 
e se engana quem pensa que ele deve ser revelado 
apenas ao fi nal de um processo. Para conectar pesso-

as com a produtividade, temos de despertar nelas o prazer 
de realizar cada tarefa, fazer compreender a distribuição 
de responsabilidades entre os profi ssionais, acompanhar o 
desenvolvimento das atividades e apontar a necessidade de 
mudanças emergenciais.

Nesse sentido, o feedback deve ser utilizado como ferramenta 
de reversão de situações negativas, demonstração de pontos 
positivos e incentivo à equipe durante e após a execução de 
um trabalho.

Recentemente numa sessão de coaching, a gerente de 
marketing de uma empresa de consultoria relatou incomodo 
após ter sido desqualifi cada pelo chefe. 

De acordo com ela, sua função é organizar e realizar even-
tos para que especialistas compartilhem conhecimento com 
clientes da corporação. Esses encontros devem promover 
networking entre os participantes e reunir prospects para 
o trabalho desenvolvido pela marca. Nesse dia, durante a 

O momento certo para o 
feedback da sua equipe

A expressão “Foi bom pra você?” é utilizada para questionar a impressão de alguém ou, em outras 
palavras, receber o chamado feedback

apresentação, um dos convidados resolveu interferir e com-
prometeu o roteiro programado. 

Ao término do evento, a gerente de marketing se dirigiu ao 
líder e o questionou sobre sua impressão. Ele enfaticamente 
respondeu: “foi bom, porém tenho uma observação”. Imediata-
mente, citou a pessoa que interferiu e discordou da subtração 
de uma parte do conteúdo da apresentação.

Quem errou na situação relatada acima, a colaboradora ou o 
chefe? Ela agiu corretamente ao questioná-lo? Teria sido melhor 
que ele tivesse pontuado o incomodo durante as atividades 
para que erros pudessem ser evitados? Neste caso, ao fi nal, 
ele destacaria as conquistas e concluiria com boa energia, 
estimulando o prazer em sua colaboradora e incentivando-a 
na realização de projetos futuros.

O fato é que os profi ssionais precisam alinhar as expectativas 
através da coleta de feedbacks durante o processo de trabalho. 
E isso pode acontecer do líder para o liderado, quanto o con-
trário. Se o objetivo maior é construir e manter boas relações, 
não deixe a pergunta “Foi bom pra você?” para o fi nal.

(*) - É especialista em gestão estratégica de confl itos e negociação, visano 
potencializar negócios através do desenvolvimento de pessoas. É sócia e 
palestrante da AlleaoLado, empresa focada em palestras, treinamentos e 

consultoria (www.alleaolado.com.br).

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

Empresas & Negócios

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: DIEGO CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão encanador, nascido 
em Araujá - SP, no dia (01/10/1990), residente e domiciliado em Itaquaquecetuba 
- SP, fi lho de José Ademar Bezerra Correia e de Dulcineia dos Santos Correia. A 
pretendente: THAMIRES DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profi s-
são analista, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/07/1991), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Nascimento Junior e 
de Silvia dos Santos Moura Nascimento. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço do município de Itaquaquecetuba, nesta Capital onde o pretendente é 
residente e domiciliado.

O pretendente: ALLEN FERREIRA REVERTE, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
vendas, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (01/02/1991), residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Gomes Reverte e de Zoraide 
Ferreira Reverte. A pretendente: LUANA CRISTINA SANTOS THOMAZINI, estado civil 
solteira, profi ssão analista junior, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (28/05/1996), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Aparecido 
Thomazini e de Lilia Santos Thomazini. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de 
Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: DANIEL GOMES, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, nascido 
nesta Capital, Brás - SP, no dia (06/09/1966), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Rubens Rodrigues Gomes e de Lourdes Rodrigues Gomes. A 
pretendente: MARIA DA PENHA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão cozinhei-
ra, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (01/06/1963), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldino Verissimo Costa e de 
Analia Petronilia Costa.

O pretendente: LUCIANO TAVARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido em Belo Jardim - PE, no dia (19/09/1982), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando José da Silva e de Lindinalva Maria Tavares 
Silva. A pretendente: EDIVANIA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Betânia - PE, no dia (05/05/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Cicero Antonio da Silva e de Sandra Maria da Silva.

O pretendente: IAN TAVORA RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão estagiário, nas-
cido nesta Capital, Santana - SP, no dia (19/08/1995), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Luiz Ramos e de Alice Regina de Souza 
Távora Ramos. A pretendente: CARLA URIU, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascida em São Bernardo do Campo (2º Subdistrito) - SP, no dia (09/11/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Sergio Ryuiti 
Uriu e de Lenilda Aparecida da Silva Uriu.

O pretendente: DAVID UGOCHUKWU IRECHUKWU, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido na Nigéria, no dia (20/03/1986), residente e domiciliado nesta Ca-
pital, São Paulo - SP, fi lho de Peter Irechukwu e de Angela Irechukwu. A pretendente: 
ANA PAULA SILVA BRITO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta 
Capital, Ipiranga - SP, no dia (12/12/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Brito e de Zelinda Silva Brito. Obs.: Bem como 
cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente 
e domiciliado. E
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