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BOLSAS
O Ibovespa: -0,87% Pontos: 
72.122,13 Máxima de +0,31% 
: 72.977 pontos Mínima de 
-2,36% : 71.035 pontos Volu-
me: 23,05 bilhões Variação em 
2018: -5,6% Variação no mês: 
-6,03% Dow Jones: -0,47% Pon-
tos: 25.201,20 Nasdaq: -0,11% 
Pontos: 7.695,62 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7150 Venda: R$ 3,7155 
Variação: +0,03% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,80 Venda: R$ 3,90 
Variação: -0,17% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7048 Venda: R$ 
3,7054 Variação: +0,03% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6800 
Venda: R$ 3,8630 Variação: 
-0,18% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,56% ao 
ano. - Capital de giro, 9,92% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.301,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,15% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 158,000 
Variação: estável.

Cotação: R$ 3,7195 Variação: 
-0,12% - Euro Compra: US$ 
1,1788 (às 17h28) Venda: US$ 
1,1789 (às 17h28) Variação: 
+0,37% - Euro comercial Compra: 
R$ 4,3790 Venda: R$ 4,3810 
Variação: +0,39% - Euro turismo 
Compra: R$ 4,3270 Venda: R$ 
4,5500 Variação: +0,22%.

Futuro: -1,58% Pontos: 71.705 
Máxima (pontos): 73.220 Míni-
ma (pontos): 71.180. Global 40 
Cotação: 771,400 centavos de 
dólar Variação: +2,25%.

“Para os pobres, é 
dura lex, sed lex.
A lei é dura, mas é a lei.
Para os ricos, é dura 
lex, sed latex. 
A lei é dura, mas 
estica”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Escritor brasileiro

balhador pode acessar os sites 
(www.caixa.gov.br/cotaspis) e 
(www.bb.com.br/pasep) (ABr).

O presidente Temer san-
cionou ontem (13) a lei 
e assinou o decreto que 

regulamentam os saques das 
contas inativas dos fundos dos 
programas PIS e Pasep, para 
todas as pessoas que tenham 
o benefício. O pagamento das 
cotas deve injetar R$ 39,5 bi-
lhões na economia. O impacto 
potencial no PIB é na ordem 
de 0,55 ponto percentual.

Temer pediu à equipe do 
governo que haja uma ampla 
divulgação da medida, nas 
redes sociais, televisão e jor-
nais, para que todas as pessoas 
que tenham direito possam 

 Pagamento do PIS/Pasep 
deve injetar R$ 39,5 bilhões 
na economia brasileira

sacar o dinheiro. “São valores 
depositados até 1988 e estão 
lá paralisados, engordando 
um pouco a Caixa e o Banco 
do Brasil, enquanto devem 
engordar financeiramente 
aqueles que são benefi ciários, 
os trabalhadores”, disse.

O objetivo, segundo o pre-
sidente, é movimentar a eco-
nomia brasileira, assim como 
ocorreu com o saque das contas 
inativas do FGTS, que injetou 
cerca de R$ 43 bilhões na eco-
nomia. “E são valores precio-
sos”, ressaltou Temer. “Aqui são 
R$ 39 bilhões que podem não 
só satisfazer aqueles que vão 

buscá-los, mas também inserir 
isso na economia brasileira.”

Tem direito ao saque servi-
dores públicos e pessoas que 
trabalharam com carteira as-
sinada de 1971, quando o PIS/
Pasep foi criado, até 1988. Quem 
contribuiu após 4 de outubro de 
1988 não tem direito ao saque. 

A partir da próxima segunda-
-feira (18) até o dia 28 de setem-
bro, qualquer pessoa titular de 
conta do PIS/Pasep ou seu her-
deiro podem sacar os recursos. 

O público total benefi ciado 
pela medida é de 28,7 milhões 
de pessoas e, dessas, cerca de 
3,6 milhões já fi zeram o saque 

Presidente Michel Temer durante sanção da lei e assinatura do decreto que regulamentam os 

saques das contas inativas do PIS/Pasep, em cerimônia no Palácio do Planalto.

até maios de 2018. Do total dos 
recursos, R$ 5 bilhões já foram 
resgatados pelos cotistas e R$ 

34,3 bilhões fi carão disponíveis 
para serem sacados. Para saber 
se tem direito ao benefício, o tra-

A tradicional Festa de São 
Vito, comemorada no bairro do 
Brás, completa 100 anos neste 
sábado (15). São Vito é padroei-
ro da cidade italiana de Polig-
nano a Mare, na Puglia, sul da 
Itália, e é considerado protetor 
dos artistas, dos pacientes de 
doenças nervosas, dos jovens 
e dos dependentes de drogas. 
Vito recebera uma formação 
cristã, mas foi denunciado por 
seu próprio pai ao imperador 
Diocleciano. 

Sem renunciar a sua fé, foi 
torturado até a morte, em 15 de 
junho do ano 303, quando tinha 
15 anos de idade. Seus restos 
estão enterrados em Polignano 
a Mare, e seus milagres e curas 

ganharam devoção no sul da 
Itália e no Brasil, quando os 
imigrantes trouxeram a tradição 
para o país, entre o fi m do sé-
culo XIX e início do século XX. 
A Festa de São Vito acontece 
até o dia 15 julho, aos sábados 
e domingos, a partir das 19h.

Uma das principais “atrações” 
são as “mammas”, cozinheiras 
que preparam guimirella (chur-
rasco de fígado com folhas de 
louro), spaghetti, penne, ric-
chitelle (orelhinhas), fi cazzelle 
(tipo de pastel) e fi cazze (pizzas 
altas). Os doces italianos tam-
bém estão no cardápio. Dentre 
eles há a piccicatella, amaretto, 
castagnelle, pezza dolce, can-
noli e sfogliatella (ANSA).

‘Mammas’ da Festa de São Vito.

O ministro das Relações Ex-
teriores, Aloysio Nunes, disse 
ontem (13) que o acordo de 
livre comércio entre o Mercosul 
e a União Europeia pode ser 
fechado antes das eleições. Em 
audiência pública na Câmara, 
o ministro reiterou que as ne-
gociações estão em andamento 
para eliminar alguns entraves 
entre os blocos. Relatou que, 
de mais de 300 pontos de di-
vergência entre o Mercosul e a 
União Europeia, restam cerca 
de 50. “Tenho expectativa de 
que possamos concluir este 
ano, e o mais cedo possível, 
porque daqui a pouco haverá 
eleições na Europa e no Brasil”.

Ainda estão pendentes algu-
mas questões controversas no 
setor automotivo, na área de 
propriedade intelectual, em es-
pecial sobre regras de patentes 
de medicamentos, indicações 
geográfi cas e serviços marítimos. 
O ministro lembrou que o acordo, 
que está sendo negociado há 18 
anos, foi retomado com inten-
sidade nos últimos dois anos. 
Nunes disse que a conclusão do 
acordo foi postergada devido às 
grandes diferenças econômicas 
entre os dois blocos e ao pro-
tecionismo agrícola “agudo” de 
alguns países europeus.

Questionado sobre a posição 
do Itamaraty em relação à Ve-
nezuela, reiterou que o Brasil 

Ministro das Relações 

Exteriores, Aloysio Nunes.

Comércio varejista 
mantém expectativa 
de crescimento

O comércio varejista mantém 
a expectativa de crescimento 
para 2018, segundo avaliação 
da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC). Os dados 
foram revisados pela entidade 
após a pesquisa do IBGE, de 
abril, divulgada ontem (13) e 
que apontam alta de 5% no va-
rejo ampliado. De acordo com 
o chefe da Divisão Econômica 
da CNC, Fabio Bentes, os im-
pactos das manifestações dos 
caminhoneiros em maio serão 
limitados ao terceiro bimestre 
e não devem comprometer a 
tendência de alta nas vendas. 

“Os estoques das revende-
doras não sofreram tão inten-
samente como outros ramos 
do varejo com a escassez de 
produtos”, avaliou. As vendas 
de veículos, motos, partes e 
peças (36,5%) e de materiais de 
construção (15,9%) impulsio-
naram o varejo em abril (ABr).

Liminar concedida pela 
Justiça Federal-SP determina 
que o reajuste dos planos de 
saúde individuais e familiares 
de todo o país devem ser de 
5,72%, no máximo, em 2018. 
A Agência Nacional de Saúde 
Complementar (ANS) deverá 
aplicar a infl ação setorial de 
saúde como teto para a cor-
reção. O aumento autorizado 
não poderá ultrapassar o 
percentual do IPCA relativo à 
saúde e cuidados pessoais. A 
decisão foi proferida pelo juiz 
José Henrique Prescendo, da 
22ª Vara Cível Federal, que 
acatou pedido do Instituto 
Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec).

A Ação Civil Pública movida 
pelo Idec teve como base re-
latório do Tribunal de Contas 
da União (TCU) que aponta 
distorções, abusividade e falta 
de transparência na metodo-
logia usada para calcular o 

A ANS disse, em nota, que

vai recorrer da decisão

proferida da Justiça.

Juros nos EUA
O banco central dos Estados Uni-

dos (Fed), aumentou ontem (13) 
os juros básicos no país em 0,25%, 
para um patamar entre 1,75% e 2%, 
voltando a mostrar confi ança no 
fortalecimento da economia ame-
ricana. Esta foi a segunda elevação 
dos juros de referência nos Estados 
Unidos neste ano e, segundo o Fed, 
outras duas devem ocorrer até o 
fi m de dezembro. Em relação a 
2019, o Fed manteve a previsão de 
crescimento em 2,4% e elevou a de 
infl ação de 2% para 2,1%.
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Depois de a greve dos ca-
minhoneiros interromper, em 
maio, 18 meses seguidos de 
crescimento na montagem de 
veículos, a indústria automo-
bilística já está convocando 
jornadas extras de produção. 
O esforço visa a recuperar as 
perdas dos dias em que todas as 
montadoras do País foram obri-
gadas a desligar as máquinas 
em decorrência da paralisação 
no transporte de cargas.

Trabalho aos sábados, horário 
de expediente estendido em 
dias úteis e, até mesmo, descon-
tos nas férias dos operários es-
tão entre os anúncios que, desde 
o retorno das atividades, vêm 
sendo feitos aos funcionários 
por fabricantes de automóveis 
e seus fornecedores de peças. 
Mas, conforme previsão da pró-
pria indústria, as montadoras 
ainda precisarão de dois ou três 
meses para recuperar os cerca 
de 80 mil veículos que deixaram 
de ser produzidos durante a 
greve por falta de componentes.

O início da Copa do Mun-
do representa um obstáculo 
adicional porque as empresas 
devem dispensar os funcioná-
rios ao menos no horário dos 
jogos da seleção brasileira. A 
forma como os dias parados na 
greve serão repostos também 
abriu uma queda de braço entre 
fabricantes e sindicatos dos 

A indústria automobilística 

convocou jornadas

extras de produção.

Fa
ce

bo
ok

/R
ep

ro
du

çã
o

Antonio Cruz/ABr

General Braga Neto.
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Justiça Federal fi xa teto de 5,72% 
para reajuste de planos de saúde

seja por reconhecer que a agên-
cia vem, há anos, faltando com 
a transparência e privilegiando 
os interesses das empresas em 
detrimento dos consumidores”, 
afi rmou a presidente do Con-
selho Diretor do Idec, Marilena 
Lazzarini.

A ANS disse, em nota, que vai 
recorrer da decisão proferida 
da Justiça. “A agência regula-
dora repudia ações desprovidas 
de fundamentação técnica que 
acabam causando comoção 
social e viés pró-judicialização 
de temas sob responsabilidade 
do órgão”. Segundo a ANS, as 
decisões do órgão são baseadas 
em informações técnicas. “O 
setor de planos de saúde pos-
sui características específi cas 
que infl uenciam a formação do 
percentual de reajuste, como 
a variação da frequência de 
utilização e variação de custos 
em saúde, crescente em todo 
o mundo” (ABr).

percentual máximo de reajuste 
de 9,1 milhões de benefi ciários 
de planos individuais. Em 2015, 
2016 e 2017, os reajustes per-
mitidos pela agência superaram 
13% ao ano.

“A decisão faz justiça a mi-
lhões de consumidores lesados 
pela agência, seja por impedir 
que uma metodologia equivo-
cada continue prejudicando 
consumidores em todo o país, 

Festa de São Vito está 
completando 100 anos

Produção extra nas montadoras 
para compensar greve

metalúrgicos, que pressionam 
as empresas a pagar por parte 
das compensações.

A lista de montadoras que 
estão funcionando aos sábados 
inclui a fábrica da Scania em São 
Bernardo, o parque industrial 
da Fiat Chrysler Automobiles 
em Pernambuco e, segundo 
informações de sindicatos não 
comentadas pela empresa, to-
das as fábricas de automóveis 
da General Motors, a que mais 
vende carros no País. Em Betim, 
onde está a maior fábrica da 
Fiat no mundo, o calendário 
de produção está sendo revisto 
com mais horas de trabalho em 
alguns dos dias úteis (AE).

Acordo entre UE-Mercosul deve 
sair até as eleições

atua para buscar uma solução 
pacífi ca que evite a exclusão 
dos venezuelanos de organis-
mos multilaterais, como a OEA.

“Não é democrático o país, 
segundo a Carta Interamerica-
na, em que não haja liberdade 
na organização partidária, não 
haja liberdade entre os poderes, 
não haja livre manifestação do 
pensamento, onde não funciona 
habeas corpus para barrar arbi-
trariedades do poder. É um com-
promisso que foi assumido pela 
Venezuela e que não está sendo 
cumprido”, afi rmou Nunes.

O ministro explicou que se 
forem frustradas todas as ini-
ciativas de busca por “soluções 
dialogadas” para pôr fi m à crise, 
o país pode ser defi nitivamente 
suspenso da organização (ABr).

Rio - O general Braga Neto, 
comandante da intervenção 
federal na Segurança Pública 
no Rio de Janeiro, informou 
que a letalidade violenta recuou 
16,95% entre março, quando 
começou efetivamente a in-
tervenção, e maio. E mostram 
que os homicídios dolosos 
caíram 24,65% nesse período 
e os homicídios em operações 
aumentaram 22,94%. 

A apresentação dos resulta-
dos foi realizada ontem (13), 
na Associação Comercial do 
Rio de Janeiro, na semana em 
que a operação completa 100 
dias. Ao apresentar os dados, 
o interventor afi rmou não ter 
dúvidas de que a medida terá 
sucesso e que o “imediatismo 
do brasileiro nos atrapalha 
muito”. Braga Netto rechaçou 
as críticas de que a intervenção 
ocorre sem planejamento. 

Segundo o general, o plano 
estratégico já foi publicado e 
o gabinete trabalha no plano 
de transição e legado da inter-
venção, que prevê ações nos 

Braga Neto: ‘imediatismo do 
brasileiro atrapalha muito’

meses de outubro, novembro 
e dezembro, e a desmobiliza-
ção em janeiro e fevereiro de 
2019. Disse que a intervenção 
precisa de “agenda positiva” e 
que é necessário parar de ver 
“só o lado negativo”. E que o 
legado da intervenção inclui 
a reorganização dos órgãos 
de segurança, revisão do pla-
no de carreira dos policiais, 
previdência, Lei Orgânica da 
Polícia Civil, serviço militar 
temporário. “O imediatismo 
do brasileiro nos atrapalha 
um pouco”, disse, ao falar dos 
planos entregues (AE).
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OPINIÃO
O admirável mundo

da fantasia
A humanidade tem se 

afastado do concreto, 

embarcando nas 

fantasias, mas no Brasil 

essa condição fantasiosa 

levou à decadência bem 

acelerada

O declínio geral não tem 
sido levado a sério 
pelas autoridades que 

se tivessem olhado para isso 
há mais tempo muitas coisas 
poderiam ter sido evitadas. 
Quantas gerações serão ne-
cessárias para que se observe 
a volta ao progresso real?

Educar tem início na respon-
sabilidade com a procriação. 
Pais e mães têm o dever de 
dar bom preparo para os fi lhos 
gerados. A mídia também tem 
sua parcela de responsabilida-
de nesse alvo. A escola mais 
ainda, pois ela existe para 
formar gerações aptas para 
responder pelo futuro, para 
não cairmos na vala comum da 
renhida luta pela sobrevivência 
da vida vazia de sentido sem 
consideração pelos outros, 
sem o mútuo apoio para a 
evolução humana e melhora 
das condições gerais de vida. 

O mercado livreiro deveria se 
expandir. Aumenta a popula-
ção, mas diminuem os leitores; 
é o afastamento da leitura pelo 
comportamento passível de 
manipulação on-line através 
de informações, sentimentos 
e atitudes padronizadas que 
podem levar à depressão. 
Lendo livros inspiradores, os 
jovens se tornarão fortes para 
dar sua contribuição para a 
melhora geral, sentindo-se 
úteis, escapando das garras 
da frustração com a vida tão 
comum na fase adolescente. 
A vida é regida pelas leis da 
Criação. Conhecendo-as e as 
respeitando, tudo dará certo.

O que temos de avanços no 
mundo de hoje é quase nada, 
comparado com o progresso 
real que a espécie humana 
deveria produzir. Com a su-
percapacidade de raciocinar e 
decidir com o que foi dotada, 
a humanidade deveria ter ou-
vido a voz interior do espírito 
ou do coração, como muitos 
preferem. Esqueceu que pode 
decidir como quer viver, mas 
tem de arcar com as conse quên-
cias, embelezando o mundo, 
construindo a paz, ou empor-
calhando tudo, decaindo.

Falta trabalho num mundo 
com grande capacidade ociosa 
que quer colocar seus produ-
tos, mas esquece que sem equi-
líbrio nada tem estabilidade. 
O consumo não se consolida 
apenas com crédito, requer 
que a população produza 
através do trabalho e obtenha 

renda compatível. Manter o 
dólar barato pode ser bom por 
um tempo para importar de 
tudo, mas como vão fi car as 
contas externas? De onde virão 
os dólares? Sem se preocupar 
com isso, o país depositou suas 
esperanças na exportação de 
primários e deixou a indústria 
estagnar. 

A Argentina está enfren-
tando uma ameaça cambial. 
O desarranjo está nas contas 
públicas, internas e externas; 
na liberdade que os agentes 
têm de interferir na moeda, 
e na falta de mecanismos que 
possibilitem a volta à norma-
lidade. Juros de 40% para um 
país é uma calamidade que não 
deve ser praticada nem em 
tempo de guerra. O desarranjo 
cambial acarreta um desgaste 
enorme. As consequências 
também refl etem os efeitos da 
guerra comercial que no fundo 
se trata de luta pelo poder.

A pressa em elevar os juros 
básicos nos EUA talvez seja 
uma medida de precaução 
quanto à guerra comercial, 
promovendo a atração de dóla-
res do mundo como alternativa 
para eventual retirada pela 
China. Há um desarranjo na 
estrutura monetária e cam-
bial que provoca periódicas 
instabilidades que, no geral, 
nada ajudam a economia, mas 
se prestam ao ganho especu-
lativo.

A economia deveria funcio-
nar equilibrando produção, 
comércio, trabalho e consu-
mo. Falta naturalidade para 
levar a economia a funcionar 
com estabilidade e não por 
impulsos. Há desemprego que 
reduz o consumo, mas faltam 
profi ssionais com bom prepa-
ro. O fundamental é que haja 
liberdade e responsabilidade. 
A partir do século 19, o aspecto 
fi nanceiro foi se impondo, di-
tando as prioridades. Seja no 
livre mercado ou no capitalis-
mo de Estado, é preciso sair 
do mundo da fantasia forjado 
com a possibilidade de emitir 
dinheiro do nada. 

No clássico conceito de eco-
nomia, o importante é o orde-
namento dos recursos para o 
atendimento das necessidades 
dos seres humanos, os quais 
passarão a construir o futuro 
de forma natural e benéfi ca, 
com solidez e equidade, en-
sejando oportunidades para 
a evolução e para o fortaleci-
mento da alma.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

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

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas ligados 

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

(bicdutra@library.com.br); Twitter: @
bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Gab

A deputada federal Mara 
Gabrilli (PSDB-SP) foi 
eleita, em Nova York, 

para uma vaga de perito do 
comitê. Mara Gabrilli concorreu 
com 21 candidatos e obteve 103 
votos entre representantes de 
175 países. A deputada afi rmou 
que a eleição fortalece as políti-
cas públicas para pessoas com 
defi ciência no Brasil. 

Segundo Mara, o empenho 
será também para buscar re-
duzir os preços dos produtos 
chamados de tecnologias as-
sistidas – sistemas que ajudam 
os defi cientes, como telas para 
pessoas que não enxergam. 
“Tenho vários planos, entre 
eles trabalhar para desonerar 
tecnologias assistidas, como 
os leitores de telas para cegos. 
Isso pode ser possível fi rmando 
acordos bilaterais e assim faci-
litar para que as mais pessoas 
tenham acesso porque essas 
tecnologias são caras no mundo 
todo”, afi rmou.

Deputada Mara Gabrilli, representante brasileira

no Comitê da ONU.

O papa Francisco enviou 
ontem (13) uma mensagem 
aos jogadores e organizadores 
da Copa do Mundo na Rússia, 
pedindo que o torneio seja um 
momento de solidariedade e 
paz entre as nações, culturas 
e religiões. 

“Amanhã (hoje) começa a 
Copa do Mundo de Futebol na 
Rússia. Desejo enviar a minha 
cordial saudação aos jogadores 
e aos organizadores, assim 
como aos que seguirão pelos 
meios de comunicação social 
este evento que ultrapassa 
qualquer fronteira”, disse o 
Pontífi ce ao término da audi-
ência geral desta quarta-feira, 
no Vaticano.

“Que esta importante mani-
festação esportiva possa se tor-
nar uma ocasião de encontro, de 
diálogo e de fraternidade entre 

Francisco pediu que torneio seja de paz entre religiões e países.

Após um braço de ferro de 
quase três décadas, Macedô-
nia e Grécia fi nalmente chega-
ram a um acordo sobre o nome 
da ex-república iugoslava, 
colocando fi m a uma disputa 
que bloqueava o caminho de 
Skopje rumo à União Europeia 
e à OTAN. O novo nome do 
país será “República da Ma-
cedônia do Norte”, segundo 
um pacto acertado entre o 
primeiro-ministro da Grécia, 
Alexis Tsipras, e o premier 
macedônio, Zoran Zaev, que 
assinarão o documento no 
próximo fi m de semana.

“Tenho uma boa notícia. 
Agora há pouco, entramos 
em acordo com o colega ma-
cedônio sobre o novo nome 
da ex-República Iugoslava da 
Macedônia”, declarou Tsipras 
em Atenas, mas sem anunciar 
o nome. Simultaneamente, em 
Skopje, Zaev revelava a seus 
cidadãos que eles passarão a 
viver na República da Mace-
dônia do Norte.

“Dissemos sim a esse acor-
do histórico pelo futuro dos 
macedônios, pelo futuro de 
nossos jovens”, declarou o 
primeiro-ministro, acrescen-
tando que o nome respeita a 
identidade nacional e a língua 

Oposição protesta contra governo da Macedônia por causa de 

negociações com a Grécia.
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Mara Gabrilli defenderá na ONU 
direitos de pessoas com defi ciência
Pela primeira vez, o Brasil terá um representante no Comitê da Organização das Nações Unidas (ONU) 
sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência (CDPD)

nove peritos eleitos que mo-
nitoram a implementação da 
Convenção da ONU e formulam 
recomendações gerais para as 
pessoas com defi ciência. As 
reuniões ocorrem duas vezes 
por ano em Genebra

Em nota, o Ministério das 
Relações Exteriores elogiou a 
eleição de Mara Gabrilli. “Re-
fl ete o compromisso do país 
com o tema, demonstrado pelos 
esforços e avanços das políticas 
nacionais para a promoção dos 
direitos das pessoas com defi -
ciência”. O Itamaraty informou 
que o governo brasileiro tem 
atuado em favor da regula-
mentação e implementação dos 
compromissos assumidos com 
a ratifi cação da convenção, que 
preconiza que as pessoas com 
defi ciência sejam protagonistas 
de sua emancipação e cida-
dania, “sem deixar ninguém 
para trás”, como determinado 
na Agenda 2030 para o Desen-
volvimento Sustentável (ABr).

Mara Gabrilli perdeu os mo-
vimentos da cintura para baixo, 
há mais de 20 anos, em um aci-
dente automobilístico. Desde 
então, atua em favor das pesaos 
com deficiência. Cumprirá 

mandato no período de 2019 a 
2022 para ser exercido na Con-
ferência dos Estados-Partes da 
Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas 
com Defi ciência. Ao todo, são 

Macedônia chega a acordo com 
Grécia e mudará de nome

da Macedônia e abre caminho 
para a sonhada integração 
euroatlântica, bloqueada por 
mais de duas décadas pelo veto 
sistemático de Atenas.

A Grécia rejeitava o nome 
“Macedônia”, que também 
batiza sua província mais se-
tentrional, por acreditar que 
ele pertence exclusivamente ao 
patrimônio histórico e cultural 
helênico e que o jovem país 
pudesse usá-lo para pretensões 
territoriais. Por isso, após a 
dissolução da Iugoslávia, a 
Grécia conseguiu que a nação 
vizinha fosse reconhecida pelas 

Nações Unidas pelo acrônimo 
“FYROM”, ou “Ex-República 
Iugoslava da Macedônia” em 
inglês.

Em abril passado, a Co-
missão Europeia, à luz dos 
progressos nas negociações 
com Atenas, dera parecer 
favorável à abertura de tra-
tativas para a adesão de Sko-
pje, processo que pode ser 
acelerado daqui em diante. 
O acordo, no entanto, precisa 
ser ratifi cado pelo Parlamento 
e será submetido a referendo 
popular, provavelmente no 
outono europeu (ANSA).

Papa envia mensagem para 
Copa do Mundo na Rússia

culturas e religiões diversas, 
favorecendo a solidariedade e a 
paz entre as nações”, destacou. 
O argentino Jorge Mario Ber-
goglio, eleito Papa em março 
de 2013, é um torcedor decla-

rado do time do San Lorenzo. 
Francisco deveria ter recebido 
a seleção da Argentina na se-
mana passada, ás vésperas da 
Copa, mas o encontro foi adiado 
(ANSA).

A candidatura conjunta dos Estados Unidos, 
México e Canadá foi escolhida ontem (13) pela 
Fifa para sediar a Copa do Mundo de 2026.

A escolha da sede da 23ª edição da Copa do 
Mundo foi anunciada pelo presidente da Fifa, 
Gianni Infantino, no 68º Congresso da enti-
dade, em Moscou. Ao todo, 203 associações 
de futebol participaram da votação, exceto 
a federação de Gana, que foi dissolvida por 
um escândalo de corrupção.

A disputa para sediar o Mundial de 2026 
estava entre Marrocos e a candidatura tripla 
das nações da América do Norte, que teve 
o apoio do presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, e ganhou força para bater os 
africanos. Muitos já davam como certo que 
Canadá, Estados Unidos e Méxicos iriam se-
diar a competição. A Fifa avaliou muito bem a 
candidatura tripla, dando nota 402,8 (de 500). 
Enquanto Marrocos, que tentou pela 5ª vez 
receber a Copa do Mundo, teve apenas 274,9.

De acordo com o projeto, o primeiro Mundial 

com 48 seleções teria 16 cidades sedes e 23 
estádios. Todos eles já estão em funcionamen-
to e precisarão passar apenas por algumas 
reformas ou modernizações para receberem a 
competição. A promessa da candidatura para 
a Fifa é gerar uma receita de US$ 14 bilhões, 
e US$ 11 bilhões de lucro para a entidade que 
rege o futebol no mundo.

Marrocos, por sua vez, iria realizar a com-
petição em 12 cidades sedes com 14 estádios, 
sendo que seis deles precisariam ser cons-
truídos do zero. O México receberá a Copa 
do Mundo pela terceira vez na história, após 
1970 e 1986, já os Estados Unidos irão sediar 
o torneio pela segunda vez, depois de 1994. O 
Canadá terá a primeira oportunidade de ter 
um Mundial em seu território. A Copa de 2026 
deve ter 48 países, passando a 80 jogos, 16 a 
mais que o formato atual, com 32 seleções. 
A competição formaria 16 grupos com três 
equipes, sendo que as duas primeiras avan-
çarão de fase para os mata-matas (ANSA).

EUA, Canadá e México sediarão
a Copa de 2026

Nova fase de 
pagamento das 
cotas do Pasep

O Banco do Brasil inicia nes-
ta segunda-feira (18), nova 
fase de pagamento das cotas 
do Pasep, conforme as regras 
estabelecidas por Lei. Neste 
momento, os cotistas com 
idade a partir de 57 anos po-
derão sacar diretamente nas 
agências. O valor disponível 
para essa etapa é de aproxi-
madamente R$ 4,61 bilhões, 
que poderá ser sacado por 1,8 
milhão de cotistas. 

No mês de agosto, será 
iniciada a segunda fase de 
pagamentos, que contem-
plará todos os trabalhadores 
que possuem saldo de cotas 
do Pasep, incluindo os que 
não realizarem o saque na 
primeira etapa. Já no dia 8 de 
agosto, o BB efetuará o crédito 
em conta para 1,1 milhão de 
cotistas, totalizando R$ 1 bi-
lhão. Os demais poderão sacar 
diretamente nas agências. 

O saldo das cotas do Pasep 
não sacado até 29/06/2018 
será corrigido durante o mês 
de julho, com possibilidade de 
saque até o dia 28/09/2018, 
para trabalhadores com idade 
até 59 anos, permanecendo 
disponível posteriormente 
para trabalhadores com idade 
a partir de 60 anos. A correção 
aplicada no ano de 2017 foi de 
8,8781%. Para o cidadão saber 
se é cotista do PASEP basta 
acessar o endereço eletrônico 
(www.bb.com.br/pasep).



Informações para votar bem 
e evitar possíveis erros

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

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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A - Lixo Eletrônico
Na semana de comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, a ci-
dade de São Paulo ganhou três novos pontos públicos de coleta de lixo 
eletrônico nos parques Trianon e Mário Covas, na região da Paulista, e 
no Parque do Povo, na Vila Olímpia, zona sul da cidade. As instalações 
são resultado de iniciativa conjunta do Movimento Greenk (criado para 
conscientizar e mobilizar a sociedade para o descarte correto do lixo 
eletrônico), o Principado de Mônaco e a Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente, e prevê, ainda, a inauguração de mais 11 pontos públicos de 
coleta até o fi nal deste mês, sem nenhum custo para a cidade.

B - Resolução de Problemas 
É comum o empresário saber que tem problemas importantes na empresa, 
mas não saber por onde começar a solucioná-los. O Senai Lean auxilia 
nesse primeiro passo, resolvendo pequenos problemas que impactam 
diretamente na saúde do negócio. Ao invés de querer vencer a guerra, 
você vence a batalha e já começa a colher os resultados. É um toolkit 
baseado na abordagem do Design Thinking, que ajuda a equipe a en-
xergar, de forma clara e objetiva, os problemas que afetam os processos 
de trabalho, e assim, buscar soluções para descomplicar a operação, 
tornando-a mais efi ciente. A ferramenta é composta por seis etapas: 
defi nição, exploração, solução, mapa da solução, implantação e validação. 
Faça o download da ferramenta que está disponível gratuitamente no 
site: (http://lean.senai.io/).

C - Trainee Upper
Estão abertas as inscrições para o programa de Trainee Upper da Com-
panhia de Gás de São Paulo (Comgás). Classifi cado de Trainee Upper, 
o programa da Comgás busca profi ssionais experientes com graduação 
concluída entre dezembro de 2010 e junho de 2016 nos cursos de 
administração, engenharia, economia, contabilidade, marketing, publi-
cidade e propaganda, e áreas correlatas. Inglês avançado ou fl uente e 
disponibilidade para atuar em São Paulo também são pré-requisitos para 
participar do processo seletivo. A empresa oferece soluções e serviços 
em energia e conta atualmente com mais de 1,8 milhão de clientes. 
Interessados podem se inscrever por meio do link (http://www.traineeu-
ppercomgas.com.br/?utm_source=banner&utm_medium=MT&utm_

campaign=trncomgas2018).

D - Pizza Oval
A Sodebo, marca francesa de refeições prontas refrigeradas, inicia a 
comercialização da linha Pizza Oval nas lojas da rede Pão de Açúcar no 
estado de São Paulo. Inicialmente, a linha Pizza Oval estará disponível  
nos sabores Mussarela, Quatro Queijos e Calabresa. Além do varejo, 
o produto já é distribuída nos segmentos de cash and carry e no food 
service, como lanchonetes, hospitais, universidades, postos de gasolina, 
entre outros. Fundada em 1973, na cidade de St-Georges-de-Montaigu, 
na França, a Sodebo (Société Des Établissements Bougro) é hoje a marca 
líder no mercado francês de refeições prontas refrigeradas.Saiba mais 
em: (www.sodebo.com/br). 

E - Futebol e Finanças
O bom e velho bolão de futebol nunca sai de moda. Agora, mais do que 
uma brincadeira entre amigos, também pode se tornar o primeiro passo 
para investir seu dinheiro. O Yubb, buscador de investimentos, e a Órama, 
plataforma de investimentos online, desenvolveram um bolão, online e 
gratuito, cujo prêmio ao vencedor é um investimento no valor de R$ 2 
mil. A iniciativa contempla a fase de grupos, que tem 48 jogos e dura 
os primeiros 15 dias do Mundial. Ganhará a pessoa que mais pontuar 
em seus palpites sobre placares e vencedores de cada jogo. Ao longo da 
rodada, o participante poderá acumular pontos extras ao participar de 
iniciativas online de educação fi nanceira promovidas pelo Yubb. Mais 
informações: (http://yubb.com.br). 

F - Soluções para o Varejo
Inovação, abertura e mudanças são alguns dos valores presentes no 
DNA da Cia. Hering. É neste contexto que a companhia, em linha com 
sua estratégia de transformação digital, está convocando startups, por 
meio de chamada pública, a apresentarem soluções inovadoras para o 
varejo. As empresas selecionadas exporão seus projetos a executivos e 
colaboradores da Cia. Hering no Retail Tech Pitch Day, que ocorre em 
Blumenau, no dia 16 de agosto. Tecnologias de inteligência artifi cial, 
internet das coisas, realidade aumentada, realidade virtual, analytics, 
robotização, Big Data e demais soluções que possam revolucionar o 

varejo serão avaliadas pela companhia. Mais informações: (www.retail-
tech.ciahering.com.br).

G - Oportunidade para Vestibular
Pensando nas difi culdades enfrentadas por alguns candidatos impossibili-
tados de comparecer ao vestibular do último dia 27, devido aos problemas 
com o transporte decorrentes da greve dos caminhoneiros, a ESPM divulga 
novo processo de seletivo. No próximo sábado (16), será oferecida prova 
complementar, em todos os seus campi – São Paulo, Rio de Janeiro e Porto 
Alegre. Candidatos que se inscreveram para o último vestibular, dia 27, 
e que não conseguiram comparecer, podem fazer nova inscrição e estão 
isentos da taxa.Os interessados podem acessar o site: (www.espm.br).

H - Varig de México
A 1ª Vara de Falência SP autorizou o leilão em um único bloco de 99,95% 
das ações do capital social da Varig de México, fi liada da brasileira Varig 
Logística S/A, empresa do setor de aviação que declarou falência em 
2010. Para defi nir o valor das ações, foi realizada uma análise econômico-
-fi nanceira com estimativa do valor da empresa no ano de 2018. O leilão 
está no ar com lance inicial de R$31.985.454,55. O acesso ao edital, bem 
como os lances podem ser realizados pelo site do Superbid Judicial (www.
sbjud.com.br). O leiloeiro responsável pela venda é Renato Moysés. 

I - Sistema Elétrico
No próximo dia 25, das 08h30 às 18h, o DNPC, Departamento Nacional 
de Empresas Projetistas e Consultores, da Abrava - Associação Brasileira 
de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento, realiza um 
curso básico de projetos elétricos. O intuito é transmitir uma visão geral 
de normas e métodos mínimos de dimensionamento para os principais 
elementos de um sistema elétrico. O público-alvo são profi ssionais da 
área de refrigeração, ar-condicionado, ventilação e aquecimento, assim 
como engenheiros e projetistas HVAC-R que desejem adquirir mais co-
nhecimentos sobre projetos elétricos. Outras informações em: (https://
www.sympla.com.br/curso-basico-de-projeto-eletrico__277282). 

J - Trabalho Infantil
No Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, lembrado na 
terça-feira (12), o Programa Raízes anunciou um balanço de cinco 
anos de atuação, com um total R$ 15,3 milhões investidos em diversas 
comunidades do País nesse período. O objetivo do Raízes, um programa 
de investimento social privado da CPFL Renováveis, é contribuir para 
o impacto positivo nas esferas: social, ambiental e econômico, nas co-
munidades do entorno onde estão localizados os empreendimentos da 
companhia. O Programa tem como foco três linhas temáticas: Segurança 
Hídrica, Compromisso com as Gerações Futuras, e Fortalecimento de 
Cadeias Produtivas. Saiba mais em: : (www.cpfl renovaveis.com.br/raizes). 
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D Pizza Oval

Hoje somos 208 

milhões de brasileiros e 

estamos aguardando o 

resultado completo das 

investigações para saber 

questões cruciais para a 

vida e futuro desse país

O Brasil precisa enten-
der em profundidade o 
que está acontecendo 

de fato, além do que a mídia 
já noticia diariamente, ou 
melhor, a todo momento. Para 
se votar com certa segurança 
em outubro, informações 
precisas são essenciais. Não 
podemos mais ficar infor-
mados apenas com aqueles 
programas de televisão da 
propaganda eleitoral.

Uma questão central é 
quanto exatamente foi o rom-
bo completo nas contas? É 
importante o cidadão conhe-
cer os valores ou estimativas 
corretas dessa evasão, porque 
para arrecadar esse dinheiro, 
houve muito dispêndio de 
energia e suor a partir de suas 
horas trabalhadas. E depois 
disso, esse capital foi surru-
piado com facilidade das con-
tas do país e direcionado para 
os bolsos de espertalhões, que 
têm sugado sistematicamente 
as energias da nação durante 
séculos.

Está claro que não são 
poucos que estão sorvendo 
os recursos nacionais e, 
portanto, é preciso identi-
fi car quem exatamente são 
os ladrões que desviaram o 
montante, que nós pagadores 
de impostos temos custeado 
arduamente. Uma grande 
dúvida para todos é aonde foi 
parar os recursos roubados 
exatamente? Assim sendo, 
os Ministérios Públicos, 
Corregedorias, Tribunais de 
Contas, Polícias e outros ór-
gãos fi scalizatórios precisam 
se empenhar muito mais do 
que fi car fazendo apenas o 
arroz com feijão trivial.

Para poder colocar tudo a 
limpo precisamos então saber 
em profundidade os detalhes 
dos fatos. Se faz necessário 
ter informação, por exem-
plo, de quantos assessores 
existentes nas autarquias 
recebem sem trabalhar. Por 
que isso ainda não foi levan-
tado? Afi nal, tudo de uma 
forma ou outra está nos ar-
quivos de computadores dos 
órgãos estatais, nos bancos, 
nos armários ou cofres das 
casas desses meliantes, nos 
paraísos fi scais ou podem ser 
identifi cados com certa rapi-
dez nos supercomputadores 
da Receita, inclusive riquezas 
instantâneas e inexplicadas 
dos parentes de primeiro 
grau. 

Hoje, dada a situação em 
que chegamos é necessário 
verifi car com efi cácia e pre-
cisão a quais deputados e 
senadores estes assessores 
‘pertencem’, e se há alguma 
forma de repasses de valores 
a esses políticos nefastos. É 
preciso ainda identifi car em 
quais autarquias, repartições 
e empresas públicas esses 
‘fantasmas’ estão inscritos 
ou foram nomeados. Há mui-
tos que são contratados por 
empresas públicas, mas que 
às vezes são desviados para 
repartições onde não fazem 
nada ou quase nada a não ser 
‘puxar o saco’ do chefe. 

Além disso, faz-se neces-
sário saber o montante total 
que é destinado ao paga-
mento destes ‘fantasmas’, 
porque quando tudo isso for 
esclarecido, poderemos votar 
conscientes sem medo de 
errar. Há um provérbio que 
diz: Quem tem informação 
tem o poder’. 

O sociólogo Alvim Tofl er es-
creveu uma vez: “Tem poder 
quem decide melhor e decide 
mais rápido”.

(*) - É engenheiro, empresário
e autor do livro “Impossível

é o que não se tentou”.

J.A.Puppio (*)

61% dos torcedores brasileiros vão comprar de camisetas, 

uniformes e itens da seleção.

Uma pesquisa realizada 
em todas as capitais 
pelo Serviço de Prote-

ção ao Crédito (SPC Brasil) 
e pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL), 
projeta que aproximadamente 
60 milhões de consumidores 
devem realizar gastos com pro-
dutos ou serviços relacionados 
à Copa do Mundo. 

O dado corresponde a 51% 
dos consumidores que acom-
panharão aos jogos do cam-
peonato. Os que não devem 
consumir produtos ligados à 
Copa formam 25% dos torcedo-
res entrevistados. Entre os que 
devem gastar para acompanhar 
as partidas, o consumo de ali-
mentos na casa de amigos ou 
parentes (91%) e de bebidas na 
comemoração dos jogos (87%) 
serão os mais comuns. No caso 
das comidas, os tira-gostos 
(56%), itens para churrasco 
(49%), pipocas (37%) e salga-
dos (31%) se posicionam entre 

Pesquisa da Fundação Pro-
con-SP constatou que, em 
maio, o valor da cesta básica 
paulistana teve alta de 4,50%, 
a maior variação mensal desde 
a implantação da cesta básica 
ampliada, em janeiro de 2016. 
O levantamento, feito em con-
vênio com o Dieese, revela que 
o preço médio que, em 30/4 era 
de R$ 652,85 passou para R$ 
682,25 em 30/5.

Por grupo, foram consta-
tadas as seguintes variações: 

alimentação, 5,17%; limpeza, 
0,54%; e higiene pessoal, 
0,73%. A variação no ano é de 
4,71%. Dos 39 produtos pes-
quisados na variação mensal, 
27 aumentaram de preço e 12 
diminuíram. Os produtos que 
mais subiram foram: Batata 
(kg) 144,74%; Cebola (kg) 
31,50%; Desodorante spray 
(90/100 ml) 11,05%; Sabo-
nete (unidade 90g)  7,96%; 
e Feijão carioquinha (kg)  
5,04%.

Recuperação 
de crédito 

cresceu 3,2% 
em maio

O indicador de recupe-
ração de crédito – obtido 
a partir da quantidade de 
exclusões dos registros de 
inadimplentes da base da 
Boa Vista SCPC – apontou 
crescimento em maio de 
3,2% na comparação mensal 
com ajuste sazonal. Já na 
análise acumulada em 12 
meses, houve queda de 2,6% 
(junho de 2017 até maio de 
2018 frente aos 12 meses an-
tecedentes). Na comparação 
com o mesmo mês de 2017 
a queda foi de 6,9%.

Em termos regionais, na 
comparação acumulada em 
12 meses, observou-se alta na 
região Sul (1,1%). Em sentido 
oposto, a região Nordeste foi 
o destaque negativo (-7,3%), 
seguido do Norte (-4,5) e 
Centro-Oeste (-4,5%).

O movimento negativo em 
12 meses resulta ainda das 
dificuldades enfrentadas 
pelos consumidores, com 
lenta retomada da atividade 
e mercado de trabalho ainda 
fragilizado. Espera-se que 
com a diminuição da desocu-
pação e melhora na renda, as 
famílias encontrem situação 
fi nanceira mais favorável, que 
permitirá uma evolução mais 
consistente na recuperação 
de crédito (SCPC).

Destaque para equipamentos e materiais para escritório, 

informática e comunicação.

O volume de vendas do 
comércio varejista brasileiro 
cresceu 1% na passagem de 
março para abril. Em março, 
o varejo teve alta de 1,1%, 
segundo dados da Pesquisa 
Mensal de Comércio (PMC), 
do IBGE. De acordo com 
os dados divulgados ontem 
(13), o varejo cresceu 0,6% 
na comparação com abril de 
2017 e acumulou altas de 
0,7% no trimestre, de 3,4% no 
acumulado do ano e de 3,7% 
no acumulado de 12 meses.

Sete dos oito segmentos 
do comércio varejista tive-
ram crescimento no volume 
de março para abril, com 
destaque para equipamentos 
e materiais para escritório, 
informática e comunicação 
(4,8%) e combustíveis e lu-
brifi cantes (3,4%). O único 
setor que não apresentou 
alta de março para abril foi 
outros artigos de uso pessoal 
e doméstico, que manteve-se 
estável.

O varejo ampliado, que 
inclui também as atividades 
de materiais de construção e 
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60 milhões de brasileiros devem ter 
gastos relacionados à Copa do Mundo
Faltando três dias para a estreia da seleção brasileira nos gramados da Rússia, a Copa do Mundo começa 
a despertar o interesse dos brasileiros

como bonés, maquiagem, cor-
netas e vuvuzelas (48%). Há 
ainda 46% de consumidores 
que vão participar de bolões, 
38% que irão adquirir serviços 
de dados de internet para 
smartphone e 21% que com-
praram ou planejam adquirir 
uma TV nova para assistir as 
partidas.

“Para o comércio, representa 
um ótimo momento para incre-
mentar as vendas de artigos de 
vestuário, eletroeletrônicos, 
alimentos, bebidas, decoração, 
entre outros itens, sobretudo 
em um momento de tímida 
recuperação econômica como 
o atual. Mesmo quem não 
acompanha futebol acaba se 
contagiando com a atmosfera 
proporcionada pela Copa, que é 
mais do que um evento esporti-
vo. É um grande acontecimento 
geopolítico, cultural e também 
econômico”, analisa o presi-
dente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro Junior (SPC/CNDL).

os primeiros do ranking. Já para 
as bebidas, a preferência é por 
cerveja (74%), refrigerantes 
(72%) e água (69%).

Outros tipos de engajamento 
que devem fazer o torcedor 
brasileiro desembolsar duran-

te a Copa são idas a bares e 
restaurantes para assistir as 
transmissões dos jogos (62%), 
compras de camisetas, unifor-
mes e itens da seleção (61%), 
decoração verde e amarela 
(54%) e compra de acessórios, 

Volume de vendas do comércio varejista 
cresceu 1% de março para abril

comércio de veículos e peças 
automotivas, cresceu 1,3% em 
abril em relação a março. Os 
materiais de construção apre-
sentaram aumento de 1,7% no 
volume de vendas enquanto os 
veículos tiveram alta de 1,9%. 
O varejo ampliado também teve 
taxas de crescimento de 8,6% 
na comparação com abril de 
2017, 1,1% no trimestre, 7,4% 
no acumulado do ano e 7% no 
acumulado de 12 meses.

A receita nominal do comér-

cio varejista cresceu 1,1% 
na comparação com março, 
1,2% na comparação com abril 
de 2017, 0,7% no trimestre, 
3,7% no acumulado do ano 
e 3% no acumulado de 12 
meses. Já a receita nominal 
do varejo ampliado teve altas 
de 0,8% na comparação com 
março, 8,5% na comparação 
com abril, 0,9% no trimestre, 
7,5% no acumulado do ano e 
6% no acumulado de 12 meses 
(ABr).

Cesta básica tem maior 
variação desde janeiro de 2016
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A descotização
da Eletrobras

Um dos impactos 

econômicos do 

desenvolvimento é o 

aumento do consumo 

energético

A maior empresa de ge-
ração e distribuição de 
energia elétrica do país, 

a Eletrobras, amarga prejuízos 
nos últimos anos em função da 
política energética conduzida 
pelo governo Dilma a partir 
de 2012 e da gestão defi ciente 
realizada por indicados políti-
cos, nem sempre tecnicamente 
competentes.

O setor energético repre-
senta um gargalo ao cresci-
mento econômico, tendo em 
vista que mesmo nos anos 
de crise corre-se o risco de 
racionamento de energia. A 
população arcou com as ban-
deiras tarifárias resultantes da 
falta de investimento no setor 
devido à falta de atratividade 
de retorno e da estratégia de 
produção energética baseada 
em usinas térmicas.

Um dos gestores de uma 
companhia elétrica justifi cou 
o risco de racionamento pela 
intensifi cação do uso de pro-
dutos eletrônicos, resultando 
no aumento da demanda por 
energia. Tal gestor provavel-
mente não entendeu que um 
dos impactos do desenvolvi-
mento econômico é o aumento 
do consumo energético. Ou 
seja, por escolhas equivocadas 
da política energética, os bra-
sileiros estão fadados a viver à 
luz de velas.

No cenário de retomada do 
crescimento econômico, o país 
precisará, mais do que nunca, 
de investimentos em geração 
e distribuição de energia. E a 
maior empresa do setor está 
de mãos atadas por falta de ca-
pitalização, já que as escolhas 
equivocadas que destruíram 
o setor energético também 
ocorreram na política fi scal 
e resultaram em crise fi scal 
e incapacidade de realização 
de investimentos vultosos em 
infraestrutura. 

Os argumentos contra a 

privatização advêm, principal-
mente, de grupos ligados a mo-
vimentos sindicais que querem 
preservar seus empregos nas 
empresas estatais, e de parti-
dos políticos incomodados com 
a possibilidade de perder a 
chance de indicar aliados para 
cargos em grandes empresas. 
Os resultados das indicações 
políticas são conhecidos: a con-
fi ança baseia-se na capacidade 
do indicado em contribuir para 
os esquemas de desvios - e não 
em competências de gestão.

A privatização da Eletrobras 
pode ser motivada, neste 
momento, pela necessidade 
de fazer caixa para cobrir o 
défi cit fi scal. Mas as razões 
para a privatização vão muito 
além: capitalizar a empresa 
para ampliar os investimentos 
em mais geração e distribui-
ção, profi ssionalizar a gestão 
e reduzir a infl uência política 
sobre as indicações e, conse-
quentemente, a oportunidade 
de esquemas de desvios. 

Uma gestão realizada por 
profi ssionais experientes no 
setor e com competência para 
produzir bons resultados terá 
impactos para os consumido-
res, que deixarão de arcar com 
os custos da falta de investi-
mentos, mas também para o 
governo, que terá aumento de 
arrecadação e de participação 
nos resultados. Ora, mas a 
Eletrobras não está sendo 
privatizada? 

Parcialmente. Atualmente, o 
governo possui 63% de parti-
cipação acionária na empresa, 
juntamente com o BNDES. A 
proposta é uma descotização, 
reduzindo a participação 
acionária para 50%. Ou seja, 
o risco da perda de infl uência 
política é limitado e o regime 
de contratação de funcionários 
permanece o mesmo. 

Ainda assim, causa paixões 
de grupos contrários à privati-
zação, simplesmente por viés 
ideológico.

 
(*) - É economista, professora da 

Universidade Positivo (UP) e autora 
do livro ‘Introdução à Economia – 

Aplicações no Cotidiano’.

Leide Albergoni (*)

A Segunda Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
deve julgar, no próximo dia 
19, a ação penal da Lava Jato 
contra a senadora Gleisi Hoff-
mann (PT-PR) e seu marido, o 
ex-ministro do Planejamento, 
Paulo Bernardo. No processo, 
ambos são réus pelos crimes de 
corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro. Trata-se da segunda 
ação penal da Lava Jato que 
chega a julgamento fi nal no 
Supremo, após mais de quatro 
anos desde o início da operação. 

A primeira foi a do deputado 
Nelson Meurer (PP-PR), que 
foi condenado no mês passado 
a 13 anos e noves meses de 
prisão em regime fechado, 
também por corrupção e 
lavagem de dinheiro. Em 
novembro do ano passado, ao 
apresentar as alegações fi nais 
no caso, a procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, 
pediu a condenação da sena-
dora e de Paulo Bernardo. No 
processo, os dois são acusados 

Senadora Gleisi Hoffmann 

(PT-PR).
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A informação de que dados 
pessoais de brasileiros são 
vendidos pelo Serviço Federal 
de Processamento de Dados 
(Serpro) foi negada pela dire-
tora-presidente da empresa, 
Maria da Glória Guimarães 
dos Santos, ontem (13), em 
audiência pública no Senado. 
A reunião teve o objetivo de 
esclarecer fatos decorrentes 
de investigação do MP/DF, se-
gundo os quais o Serpro estaria 
fornecendo informações ao site 
Consulta Pública.

Maria da Glória informou que 
o acesso aos dados processados 
pelo Serpro — sejam da Receita 
ou de outros órgãos de gover-
no — é permitido desde que 
devidamente autorizado pelo 
órgão gestor dos dados. Um 
convênio defi ne as informações 
a serem cedidas, a forma de 
acesso e a fi nalidade de uso 
dessas informações. O processo 
é monitorado e controlado por 
certifi cação digital e por marca 
d’água.

A diretora admitiu que, por 
ser empresa, o Serpro forma-
liza contratos de prestação de 
serviços. “Um por cento apenas 
dos recursos da empresa vem 

Maria da Glória informou que o Serpro cede dados mediante 

autorização dos órgãos gestores.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, afi rmou que as 
eleições deste ano e a Copa do 
Mundo, que está começando, 
não devem atrapalhar a pauta 
de votações na Casa. De acordo 
com o presidente, a intenção 
é fazer um calendário especial 
que concilie o tempo disponível 
com a qualidade nas votações. 
“Nós vamos tentar aqui fazer 
o máximo possível para que 
na Copa e inclusive na eleição 
a gente tenha um calendário 
especial, mas com efetividade”.

Entre os projetos que devem 
ser discutidos até o fi nal do 
ano está o que defi ne regras 
para a desistência da compra 
do imóvel, o chamado distra-
to. O projeto, aprovado pela 
Câmara dos Deputados no dia 
6 de junho, permite que as 
construtoras fi quem com 50% 
dos valores pagos pelo consu-
midor em caso de desistência, 
quando o empreendimento 
tiver seu patrimônio separado 
do da construtora, mecanismo 
chamado de patrimônio de 

afetação.
Atualmente, o Poder Judici-

ário tem entendido que o con-
sumidor deve receber de volta 
entre 80% e 100% do valor já 
pago pelo imóvel. A mudança 
na lei é uma reivindicação das 
construtoras. Por causa do 
baixo número de vendas e alto 
índice de distratos, a tendência 
do sistema fi nanceiro é privi-
legiar empreendimentos com 
patrimônio afetado devido à 
maior segurança de retorno. 
Para Eunício, é importante 
destravar a economia e garantir 
estabilidade aos negócios, mas 
sem prejudicar o consumidor.

“Acabei de pedir um estudo 
sobre o projeto. Acho que é 
importante do ponto de vista 
da estabilidade dos negócios, 
da segurança jurídica, mas 
nós não podemos, por outro 
lado, prejudicar o consumidor. 
Vamos agilizar para que esse 
assunto tenha um fi nal feliz 
para todos e não apenas para 
alguns”, garantiu o presidente 
(Ag.Senado).

Presidente do Senado, Eunício Oliveira.

Venda direta de 
etanol aos postos 
de gasolina

Os senadores aprovaram em 
Plenário a urgência na trami-
tação do projeto que autoriza o 
produtor de etanol a vender o 
produto diretamente aos postos 
de combustíveis. A proposta 
susta o artigo 6º da Resolução 
43/2009, da Agência Nacional de 
Petróleo (ANP), que só permite 
ao fornecedor comercializar o 
etanol com outro fornecedor 
cadastrado na ANP, com um dis-
tribuidor autorizado pela agência 
ou com o mercado externo.

Para o autor do projeto, se-
nador Otto Alencar (PSD-BA), 
a recente crise institucional 
causada pelas paralisações de 
caminhoneiros contra a alta 
no preço dos combustíveis fez 
surgir a necessidade de alterar 
a política de comercialização 
do setor. Segundo o senador, 
a limitação imposta pela ANP 
“produz inefi ciências econômi-
cas ao impedir o livre comércio 
através da venda direta entre 
produtores de etanol e postos 
de abastecimento”.

Ao sustar a proibição, explica 
o senador, cria-se a alternativa 
dos fornecedores adquirirem o 
etanol, tanto das distribuidoras, 
quanto das usinas e das destila-
rias, incrementando a concor-
rência do mercado de combus-
tíveis e, consequentemente, a 
redução no preço do produto 
para o consumidor fi nal. Com 
a urgência, a proposta passa a 
constar na Ordem do Dia da 
próxima sessão deliberativa da 
Casa (Ag.Senado).

Avanços e retrocessos 
desde junho de 2013

A senadora Ana Amélia (PP-RS) 
disse ontem (13) que o país expe-
rimentou avanços e retrocessos 
depois das manifestações de 2013 
pelo fi m da corrupção, pela reforma 
política, pela responsabilidade nos 
gastos públicos e por melhorias em 
mobilidade urbana. Para ela, um 
retrocesso foi a decisão do STF 
de barrar a impressão do voto nas 
eleições deste ano. 

Como avanço, Ana Amélia desta-
cou a prisão de dois ex-presidentes 
da Câmara dos Deputados e de 
empresários envolvidos em es-
cândalos de corrupção. Também 
citou projetos que passaram a ser 
analisados pelo Congresso Nacio-
nal nesse período. Como exemplo, 
disse Ana Amélia, houve a aprova-
ção do projeto que responsabiliza 
e multa empresas por prática de 
corrupção e da proposta de emenda 
constitucional que acabou com 
o voto secreto para cassação de 
deputados federais e senadores e 
para análise de vetos presidenciais.

“Há cinco anos também houve a 
defesa da necessidade de incluir a 
corrupção dolosa no rol dos crimes 
hediondos, acrescentando penas 
severas. Ainda em 2013, o senado 
aprovou o projeto que torna a 
corrupção crime hediondo. Cinco 
anos depois, a proposta não foi 
ainda analisada pela Câmara dos 
Deputados” (Ag.Senado).

O relator da matéria, de-
putado Rubens Bueno 
(PPS-PR), fez a leitura 

formal do substitutivo aos dois 
projetos sobre o tema. A vota-
ção poderia ocorrer na próxima 
semana, mas os deputados se 
dividiram entre os que defen-
dem mais tempo para ajustes 
no texto e os que querem a 
votação o mais rapidamente 
possível, caso do deputado 
Chico Alencar (Psol-RJ). 

“A gente deve ter a coragem 
de enfrentar isso, valorizando 
muito as carreiras de Estado, 
que são absolutamente funda-
mentais, para que no Brasil haja 
o essencial: menos desigualdade 
e mais justiça”, segundo Chico. 
Representantes de diversas 
categorias acompanharam a 
reunião e vários deputados 
questionaram pontos do texto. 
Para Alberto Fraga (DEM-DF), 
o projeto “aniquila a Polícia 
Militar”. Fraga e Rogério Rosso 
(PSD-DF) alertaram para o risco 
da apresentação de grande nú-
mero de votos em separado, caso 
não consigam convencer Rubens 
Bueno a fazer ajustes no texto.

A proposta do relator prevê 
detenção de dois a seis anos 
para o gestor público que au-

Rubens Bueno (D), relator na Comissão Especial, fez a leitura formal do parecer.
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Deputados divergem sobre regras 
para teto salarial no serviço público
Um pedido coletivo de vista adiou a votação na comissão especial das novas regras para o teto salarial 
no serviço público

torizar o pagamento acima do 
teto de R$ 33.763 e fora das 
exceções previstas pela Cons-
tituição e na CLT. Bueno listou 
24 verbas que fi carão de fora do 
teto, entre elas os direitos tra-
balhistas constitucionalmente 
garantidos, como décimo ter-
ceiro salário, adicional de férias 
e auxílio funeral, por exemplo.

“Para penduricalhos e puxa-
dinhos, nós colocamos travas 
e limites para não deixar que 

cada Poder, ao seu gosto, 
coloque o valor que quiser. É 
uma economia de R$ 2,3 bi-
lhões com o relatório que nós 
apresentamos”, salientou. Ele 
sugere ainda uma proposta 
para extinguir a licença-prêmio 
e as férias anuais de mais de 
trinta dias da magistratura e 
do Ministério Público.

Bueno respondeu a críticas 
de entidades de magistrados e 
promotores que teriam questio-

nado o fato de o texto não fazer 
referência ao auxílio-moradia 
dos parlamentares. “Aqui não 
tem ninguém de carreira no Con-
gresso. Todos os parlamentares 
têm mandato determinado e, 
como tal, estão fora do seu domi-
cílio legal. O juiz ou o promotor 
está no seu domicílio legal e está 
recebendo o auxílio moradia 
indevidamente, imoralmente. 
É isso que temos de combater”, 
declarou (Ag.Câmara).

STF julga na terça-feira ação 
penal contra Gleisi Hoffmann

Petrobras. De acordo com 
depoimentos de delatores na 
Operação Lava Jato, o valor da 
suposta propina paga a Gleisi 
e Paulo Bernardo é oriundo de 
recursos desviados de contra-
tos da Petrobras. O casal foi 
citado nas delações do doleiro 
Alberto Youssef.

Em nota, a senadora disse 
ter recebido “com serenidade 
a notícia de que a Segunda 
Turma do STF deve julgar, 
na próxima terça-feira (19), 
a ação penal em que fui 
injustamente denunciada, 
sem qualquer prova ou indí-
cio de crime”. “A requerida 
[senadora] jamais praticou 
qualquer ato que pudesse ser 
caracterizado como ilícito, 
especialmente no bojo do 
pleito eleitoral ao Senado no 
ano de 2010, na medida em 
que todas as suas contas de 
campanha foram declaradas e 
integralmente aprovadas pela 
Justiça Eleitoral”, afi rmou a 
defesa, na ocasião (ABr).

de receber R$ 1 milhão para 
a campanha da senadora, em 
2010. O empresário Ernesto 
Klueger, que teria transportado 
dinheiro vivo, também é réu.

Na manifestação, última fase 
do processo antes da sentença, 
Dodge pede que Gleisi e Paulo 
Bernardo também sejam con-
denados ao pagamento de R$ 
4 milhões de indenização aos 
cofres públicos, valor quatro 
vezes maior do que o montan-
te que teria sido desviado da 

Diretora do Serpro nega venda 
de dados pessoais de brasileiros

desse tipo de serviço. Os outros 
99% vêm de trabalhos para o 
governo federal, como arreca-
dação, Imposto de Renda, toda 
a atividade de importação e ex-
portação, manutenção de CPF, 
CNPJ. É importante ressaltar 
que, como empresa, a gente tem 
que se manter”, disse.

O promotor de Justiça Fre-
derico Meinberg Ceroy desta-
cou que o governo precisa de 
informações confi áveis e de 
qualidade para oferecer políti-
cas públicas efi cientes. Por isso, 

ele considera que os dados têm, 
para a Administração Pública, o 
mesmo papel que o sangue de-
sempenha no corpo humano. O 
autor do requerimento da audi-
ência, senador Airton Sandoval 
(PMDB-SP), disse não haver 
dúvidas quanto à importância 
do assunto para a população 
brasileira, especialmente em 
meio a escândalos envolvendo 
a rede social Facebook e o uso 
ilegítimo de dados pessoais de 
internautas para manipulação 
eleitoral (Ag.Senado).

Copa e eleições não 
prejudicarão

votações, diz Eunício



Acredito que o 

brasileiro seja o povo 

mais empreendedor 

do mundo. Não faltam 

aqui cases de sucesso de 

inovação nos negócios

Mas temos que reco-
nhecer que ser em-
preendedor no Brasil 

é muito difícil, uma verdadei-
ra loucura, face a hostilidade 
do ambiente governamental. 
Estar assessorado por bons 
profi ssionais — em especial 
na área jurídica e contábil 
— é essencial, pois as regras 
do jogo nesse país costumam 
mudar durante o campeona-
to, sempre no anseio de ar-
recadar mais e fi scalizar mais 
a fundo, fazendo com que o 
empresário não consiga se 
planejar a longo prazo (como 
ocorre em outros países).

No Brasil, além de termos 
uma carga excessiva de tri-
butos — que oneram demais 
o consumo, seja ele de bens 
ou serviços —, a forma como 
somos cobrados, exigidos e 
fi scalizados é muito desleal 
(para não dizer cruel). Aqui, 
diferentemente dos demais 
países do mundo, além de 
tributarmos o lucro, somos 
tributados também pelo 
faturamento; ou seja, sobre 
o que você vende, seja bens 
ou serviços. 

Também tributamos nossas 
despesas, como é o caso da 
folha de salários! Cada vez 
mais o governo investe em 
tecnologia para fiscalizar 
as atividades empresariais. 
Com isso, atualmente é muito 
difícil viver na informalidade 
empresarial. 

Isso porque com os meca-
nismos criados pelo governo, 
até mesmo o poder/dever 
estatal de fi scalização, foram 
"terceirizados" aos empre-
sários e consumidores que; 
ora são obrigados a exigir 
certidões negativas de seus 
fornecedores (por exemplo, 
para comprar seus produtos e 
serviços, sob pena de ser acu-
sado de "cúmplice tributário" 
em caso de não recolhimento 
dos tributos daquela opera-
ção); ora, pedem o "CFP na 
nota fi scal" para receberem 
migalhas de valores como 
"retorno". 

Dessa forma, fica muito 
difícil trabalhar sem estar for-
malizado, pois a sistemática 
comercial te impede e com 
isso os custos empresariais 
aumentam — e muito. Para 
que os empresários possam 
"tocar" seus negócios se veem 
praticamente obrigados a re-
correr ao conhecido "Capital 
de Giro" oferecido pelas ins-
tituições fi nanceiras; bancos 

esses que exigem as maiores 
taxas de juros do mundo e 
que praticamente não existe 
concorrência entre eles, haja 
vista a quantidade pífi a no 
Brasil. 

Essa forma de cobrança 
tributária, aliada às altas 
alíquotas dos impostos, in-
cidência em cascata dos 
tributos, bitributação etc., 
aliada à ardilosa condição 
que os bancos oferecem aos 
seus "clientes" faz com que o 
dia a dia dos empresários seja 
uma verdadeira aventura. Por 
tudo que disse acima, dá para 
perceber o quanto hostil é o 
habitat que os empreendedo-
res estão no Brasil. O cenário 
é de muita difi culdade, muita 
taxação e praticamente ne-
nhuma contrapartida. 

Algumas manobras políti-
cas poderiam ser adotadas 
para se amenizar esse qua-
dro. Ao meu ver, a Reforma 
trabalhista e melhor regula-
mentação da Terceirização 
trouxeram um grande alívio 
e maior equilíbrio na relação 
empregatícia, onde os empre-
sários eram vistos como vilões 
da economia e exploradores 
do trabalho humano e o traba-
lhador, como hipossufi ciente 
em todos os sentidos, gerando 
enormes injustiças.

Mas muitas outras ações 
poderiam ser feitas, não ape-
nas visando o fortalecimento 
do empreendedorismo, mas 
sim que colocariam o Brasil 
no eixo do crescimento eco-
nômico novamente, como a 
Desoneração Tributária em 
geral. 

Não digo ajuste fi scal, pois 
isso não cabe mais no bolso 
dos empresários, mas sim, 
após um corte drástico nas 
despesas e gastos públicos em 
todos os setores da federação, 
fosse permitido que os empre-
sários, ao invés de recolher 
alguns tributos (ex.: IRPJ e 
CSLL), pudessem contratar 
livremente planos de saúde 
recentes e escolas privadas 
aos seus funcionários e fi lhos 
destes; garantindo, assim, o 
binômio básico: educação e 
saúde, além de fomentar a 
economia, através da inicia-
tiva privada e livre concor-
rência. 

Ou, ao menos, permitisse 
que tais despesas fossem inte-
gralmente dedutíveis do IRPJ 
e CSLL das empresas ou do 
IRPF na apuração anual. En-
fi m, como disse, empreender 
no Brasil, embora seja muito 
prazeroso e realizador, não é 
tarefa das mais fáceis, além de 
estar cercado por armadilhas 
por todos os lados.

(*) - É advogada tributarista na 
Giugliani Advogados.

Os desafi os do 
empreendedorismo no Brasil

Andréa Giugliani (*)
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CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
Empresa foi contratada para prestação de serviços diversos de sua ativi-
dade normal pelo período de 180 dias. Pode contratar funcionários por 
prazo determinados? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O FUNCIONÁRIO ESTÁ CUMPRINDO O AVISO PRÉVIO E 
PRECISA SE AFASTAR POR AUXÍLIO DOENÇA, COMO PROCEDER?

Quando o trabalhador entra em auxílio-doença (não acidentário) 
dentro do aviso prévio, o contrato permanecerá suspenso a partir do 
16º dia de afastamento, devendo a partir da cessação do benefício 
retomar a contagem do aviso prévio.

QUADRO DE DESEMPENHO
Empresa pretende expor em quadro de desempenho os nomes dos 
funcionários, pode causar dano moral? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
As empresas em geral podem trabalhar com escala 12x36, serão obri-
gadas a fazer acordo individual com o sindicato e o reajuste salarial? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTROLE DE TRABALHO EXTERNO
Como proceder para controlar a carga horária de funcionário que 
desempenha serviço externo? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

HORA EXTRA DURANTE O AVISO
Funcionário que pediu demissão ou foi demitido e irá cumprir o aviso, 
pode fazer hora extra? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO NO RECIBO DE PAGAMENTO
Qual o percentual de desconto que a empresa pode efetuar no recibo 
do funcionário, sobre compara de material? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

2ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003271-
06.2014.8.26.0003/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a MAURÍCIO RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO, RG 19669651-3, CPF 
130.019.938-55, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação Monitória julgada procedente, 
ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$4.532,72 (atualizado 
até 24/11/2016). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena 
de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC.  ADVERTÊNCIA: Terá o executado, 
independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de setembro de 2017. 

4ª VC – Reg. Lapa. Edital de Citação - Prazo 30 dias - Proc. nº 0017376-70.2012.8.26.0004. O Dr. 
Renato Guanaes Simões Thomsen, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional IV Lapa/SP, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Francisco das Chagas Souza Alves, CPF/MF 137.613.583-34 que 
TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda, lhe ajuizou uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial, para cobrança de R$ 203.506,25 (janeiro/2012), referente a dívida oriunda da 
prestação de serviços de transporte inadimplidos. Estando os executados em lugar ignorado, foi 
deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito 
atualizado acrescido das cominações legais, caso em que a verba honorária será deduzida pela metade 
ou reconhecendo o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 
inclusive custas e honorários, requer que o pagamento do saldo seja efetuado em 06 parcelas acrescidas 
de juros e correção. Decorrido o prazo, fica advertido que será nomeado curador especial em caso de 
revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC, sob pena de penhora. Será o edital, afixado e publicado 
na forma da lei. São Paulo, 26 de outubro de 2017. Eu, Luciana Ferreira, Coordenadora, subscrevi. 

6ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0116930-86.2009.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) ANDRE LUIS ROSA, CPF 053.220.408-54, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum por parte de Cheque Ativo Comercial Ltda, objetivando a cobrança 
de R$ 7.902,03 (em Abril/2009), representada pelo cheque nº 000078HI (Banco Safra S/A), 
emitido em 19/05/2006. 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 e 
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. 

6ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000706-
38.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VIACAO 
IBIRAPUERA LTDA., CNPJ 02.716.517/0001-07, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG), objetivando a condenação da requerida ao 
pagamento de R$ 13.788,36 (em 01/11/2014), referente a dívida trabalhista proveniente do processo nº 
01327.2004.050.02.00.6, que tramitou perante a 50ª Vara do Trabalho da Capital/SP. 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 e dado regular prosseguimento ao feito Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PÉROLA – ESTADO DO PARANÁ. EDITAL
DE INTIMAÇÃO DOS CREDORES DAS EMPRESAS A.F. FELIPE CONFECÇÕES LTDA e RF
NASCIMENTO LAVANDERIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PELO PRESENTE edital
expedido nos autos sob nº 0001969-62.2016.8.16.0133 de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, movida por A.F.
FELIPE CONFECÇÕES LTDA e RF NASCIMENTO LAVANDERIA LTDA - em recuperação judicial. O
Doutor Carlos Eduardo Zago Udenal, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Pérola -
Estado do Paraná. FAZ SABER, em razão da r. decisão de movimento 352.1, que pelo presente edital
ficam CONVOCADOS todos os credores habilitados e sujeitos à recuperação judicial de A.F. FELIPE
CONFECÇÕES LTDA e RF NASCIMENTO LAVANDERIA LTDA - em Recuperação Judicial para
comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores a ser realizada, em 1ª convocação, no
dia 12/07/2018, às 13:00 horas com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de
cada classe, computados pelo valor e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados
os credores para a realização, em 2ª convocação desta Assembleia Geral, para o dia 26/07/2018 às 13:00
horas, quando será realizada com a presença de qualquer número de credores presentes. Local da
realização da Assembleia: Centro Cultural Elizeu Lannes do Carmo, Avenida Presidente Vargas, 1281,
Centro, Pérola - PR, CEP: 87.540-000. A Assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação
pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação, rejeição ou modificação do Plano de
Recuperação Judicial; b) deliberação sobre a constituição do comitê de credores e escolha dos seus
membros; c) outros assuntos de interesse dos credores. Os senhores credores poderão obter cópia
do Plano de Recuperação Judicial a ser submetido à deliberação de Assembleia, mediante acesso ao
processo em seu movimento nº. 129, diretamente junto ao Cartório da Vara Cível de Pérola-PR, ou
solicitação diretamente ao Administrador Judicial pelo e-mail: cleverson@valorconsultores.com.br.
EXIGÊNCIA PARA OS CREDORES VOTAREM NA ASSEMBLEIA DE CREDORES [Lei 11.101/2005.
Art.37, § 4º]: a) Os advogados com instrumento de mandados procuratórios juntados aos autos de
Recuperação Judicial, devem encaminhar os documentos via email à Administradora Judicial
[cleverson@valorconsultores.com.br], ou indicar o movimento em que se encontram em até 24 (vinte e
quatro) horas antes da convocação, para representar seus clientes-credores na Assembleia; b) os
credores poderão constituir procuradores com poderes específicos para deliberarem sobre a ordem do
dia agendada, devendo exibir os mandatos ao Administrador Judicial, por e-mail ou em seu escritório sito
na cidade e Comarca de Maringá-PR, na Avenida Duque de Caxias, 882, 2º andar, sala 210, documentos
que comprovem a regularidade da representação [contrato social, ata da assembleia etc]. até 24 (vinte e
quatro) horas antes da data prevista para assembleia geral de credores; c) as pessoas jurídicas credoras
poderão ser representadas por intermédio de seus administradores/diretores, devendo comprovar a
legitimidade da representação, mediante ato constitutivo ou ata da assembleia que os nomeou como seus
administradores, documentação que deverá ser encaminhada ao Administrador Judicial, por e-mail ou
em seu escritório, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da Assembleia Geral de Credores agendada; d)
para que os Sindicatos dos Trabalhadores possam representar seus associados, deverão observar o
procedimento previsto no art. 37, §§5º e 6º, inciso I da Lei 11.101/05; e) os credores (pessoas naturais)
que comparecerem pessoalmente, deverão apresentar documento pessoal de identificação, prescindindo
da entrega prévia do documento à Administradora Judicial; f) a presente Convocação será publicada no
DJPR - ELETRÔNICO, afixada no fórum de Pérola/PR, no local de costume, em jornal de grande
circulação, e nas sedes das empresas Recuperands e suas filiais, na forma da lei (art. 36 da Lei 11.101/
2005). Nada mais. Pérola/PR, 08 de junho de 2018. - Eu, Ricardo Schmidt Neves, Juramentado, digitei e
subscrevi. CARLOS EDUARDO ZAGO UDENAL. JUIZ DE DIREITO

Rowal S.A.
CNPJ nº 62.008.339/0001-91 - NIRE nº 35.300.018.982

Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 09/05/2018, às 10 horas, sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente-Mercedes de
Arruda Botelho Simonsen; Secretária-Vanessa de Arruda Botelho Simonsen. Convocação e Publicação: Dispensada. Deliberações
Aprovadas por Unanimidade: (i) Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado
em 31/12/2017, publicados no Jornal Empresas e Negócios e DOESP, em 03/05/2018; (ii) Destinação do lucro líquido da
companhia, apurado no Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2017, destinando-se 5% à constituição da reserva legal e
o restante distribuído, de forma proporcional, aos acionistas da companhia. Encerramento: A Ata foi lida aprovada e assinada
por todos os presentes. Data: SP, 09/05/2018. Mesa: (aa) Presidente-Mercedes de Arruda Botelho Simonsen; Secretária-
Vanessa de Arruda Botelho Simonsen. Acionistas Presentes: (aa) Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, Vanessa de Arruda
Botelho Simonsen e Cristiane de Arruda Botelho Simonsen Ticoulat. Presidente-Mercedes de Arruda Botelho Simonsen. Secretária-
Vanessa de Arruda Botelho Simonsen. JUCESP nº 264.750/18-4 em 04/06/2018. Flavia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

A maior parte da população da cidade de São Paulo, 76%, 
apoia a adoção de medidas para restringir a circulação de 
veículos e diminuir a poluição do ar na capital, segundo 

pesquisa divulgada ontem (13) pela Rede Nossa São Paulo. O 
estudo encomendado ao Ibope pela organização não governa-
mental ouviu 800 pessoas de todas as regiões da cidade em abril.

Entre os que são favoráveis a essas ações, 30% acreditam que 
a inspeção veicular, verifi cando os níveis de emissões dos auto-
móveis, é a melhor opção. A limitação da circulação de veículos 
no centro expandido é vista como a forma mais efi ciente de di-
minuir a contaminação atmosférica por 21%. Ampliar o horário 
de duração do rodízio é defendida por 16%.

Levantamento anterior da Nossa São Paulo, feito em setembro 
de 2017, mostrou que mais da metade (56%) dos residentes na 
cidade disseram já ter tido algum problema de saúde relacionado 
à poluição. Segundo a presidente do Instituto Saúde e Susten-
tabilidade, Evangelina Vormittag, a contaminação do ar causa, 
principalmente, problemas circulatórios.

“Os efeitos nocivos da poluição são vários, mas os mais impor-
tantes são os cardiovasculares, como infarto e o acidente vascu-
lar cerebral, que as pessoas conhecem como derrame cerebral. 
Esses efeitos são 80% [do total]. E 20% são respiratórios”, disse 
a dirigente, ao participar da apresentação dos dados.

Fontes de poluição

Os carros, caminhões, motos e ônibus são, de acordo com a 
médica, a maior fonte de poluentes atmosféricos da capital pau-
lista. “Os veículos são responsáveis por 50% da poluição do ar 
em São Paulo relacionada ao material particulado. Mas, se você 
for olhar, por exemplo, para o dióxido de nitrogênio, até 80% é 
causada pelos veículos”, destacou.

Sobre a restrição de veículos, Evangelina citou como exemplo 
concreto a greve dos caminhoneiros, que devido ao desabaste-
cimento de combustível, reduziu substancialmente o tráfego de 
veículos na capital paulista e em outras partes do estado.

Segundo ela, na cidade de São Paulo e na Baixada Santista, 
a queda nos níveis de contaminação chegou a ficar entre 
50% e 70%. “Os níveis de poluição nessa fase chegaram aos 

Pesquisa diz que 76% dos paulistanos 
aceitam restringir uso de carros

Medida é apoiada para reduzir poluição do ar na capital de São Paulo

Paralisação dos caminhoneiros reduziu níveis

de contaminação em São Paulo. 
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níveis que são preconizados pela Organização Mundial da 
Saúde”, enfatizou.

Apoio à reciclagem

A pesquisa também mediu a adesão dos residentes da capital 
paulista à coleta seletiva. Segundo o estudo, 57% dos moradores 
separam o lixo. Na zona oeste da cidade, o índice chega a 75%, e 
no centro a 65%. A zona leste tem o menor percentual, com 51% 
dos residentes descartando o lixo diferenciando o tipo de material.

Entre os que aderem a coleta seletiva, 38% são atendidos por 
caminhões da prefeitura, 28% por catadores de recicláveis e 15% 
levam o material para um ponto de reciclagem. Na zona sul, o 
índice dos que são atendidos por caminhões da municipalidade 
é de 47%. Na zona leste, 40% dizem que os resíduos são levados 
por cooperativas de catadores.

Conservação de parques - Quase a metade dos moradores 
(48%) classifi cou a conservação dos parques e praças da cidade 
como ruim ou péssima. Para 41%, os trabalhos de manutenção 
têm qualidade regular e para 11% são bons ou ótimos (ABr).

Os estudantes benefi ciados 
pelo Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies), que estive-
rem devendo às instituições 
de ensino nas quais estão ma-
triculados, poderão negociar 
o parcelamento da dívida em 
até 18 meses, de acordo com 
resolução publicada ontem 
(13) pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), no Diário Ofi cial da 
União. Até o ano passado, era 
preciso estar quite para fazer 
a renovação do contrato do 
Fies. Agora, o estudante terá 
que pelo menos ter feito a ne-
gociação do pagamento antes 
da renovação.

Além disso, o FNDE fi xou 
em 30% da parcela o valor 
máximo que poderá ser cobrado 
por mês. Ou seja, se um aluno 
atrasou o pagamento de uma 
mensalidade de R$ 100, ele po-
derá pagar até R$ 30 junto com 
a próxima parcela mensal. O 
Fies é um programa do governo 
que fi nancia mensalidades em 
instituições privadas de ensino 
a condições especiais.

As regras publicadas ontem 
valem para os valores pagos 

para as instituições de ensino 
pelos estudantes que não têm 
fi nanciamento de 100%. Eles 
devem pagar todos os meses 
uma parte da mensalidade às 
instituições. A partir deste se-
mestre, para evitar cobranças 
abusivas, o MEC determinou 
que os pagamentos passem 
pela Caixa, antes de serem 
transferidos para as instituições 
privadas de ensino.

A resolução estabelece que a 
renegociação será operacionali-
zada pela internet. O agente fi -
nanceiro terá 120 dias para criar 
e disponibilizar esse portal, por 
meio do qual o estudante pode-
rá solicitar a renegociação e a 
instituição de ensino, validar o 
pedido. O estudante que deixar 
de pagar uma mensalidade já 
é considerado inadimplente e 
deve buscar a renegociação.  De 
acordo com o FNDE, a expec-
tativa é que as renovações dos 
contratos do Fies sejam feitas 
a partir de agosto. Por ser um 
dado que cabe a cada institui-
ção de ensino, a autarquia diz 
que não tem o número total 
de estudantes atualmente em 
atraso (ABr).

Já está no Congresso Nacional 
o parecer do Tribunal de Contas 
da União (TCU) recomendando 
a aprovação, com ressalvas, 
das contas do governo federal 
do ano passado. O ministro da 
corte Vital do Rêgo se reuniu 
nesta tarde com o presidente 
do Congresso, Eunício Oliveira 
(MDB-CE), para entregar for-
malmente o documento.

O parecer de Vital do Rêgo, 
aprovado por unanimidade 
pelo plenário do TCU, faz 24 
recomendações, 22 ressalvas 
e quatro alertas às contas 
governamentais. No relatório, 
o ministro diz que falta ao go-
verno demonstrar se, de fato, 
as desonerações tributárias 
têm apresentado os resultados 
positivos desejados.

Cabe agora à Comissão Mista 

Estudantes do Fies 
terão até 18 meses 
para quitar dívida

Parecer do TCU sobre 
contas do governo 

chega no Congresso

de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização (CMO) do Congresso 
Nacional analisar previamente o 
parecer do tribunal. Depois, os 
parlamentares vão julgar as con-
tas do presidente Michel Temer.

De acordo com Vital do Rêgo, 
um dos pontos centrais das 
discussões de hoje de manhã, 
quando os ministros analisaram 
o relatório, foi o crescimento 
das renúncias fi scais concedi-
das pelo governo.

“Nós levamos um quadro 
de renúncias orçamentárias e 
tributárias que mostra que no 
ano de 2016 foram [concedidos] 
em torno de R$ 359 bilhões de 
renúncias. Essa renúncia com-
promete hoje 5,4% do Produto 
Interno Bruto [PIB]”, disse o 
ministro, após se encontrar com 
Eunício Oliveira (ABr).

TORP Anápolis SPE Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 13.762.733/0001-05 - NIRE nº 35300411862

Edital de Convocação
Ficam convocados os acionistas para a AGOE a se realizar dia 22/06/18, 17:30hs, em 1ª convocação, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.927 - 9º 
- SP/SP, para deliberarem sobre: Em AGO (i) as contas da administração e demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 2017, 
e a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos. Em AGE, dissolução da companhia, a nomeação dos liquidantes e a forma com a qual 
a liquidação será realizada. Luiz Martinez Neto - Diretor Presidente.
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Especial

Marta Avancini/Jornal da Unicamp

Ao longo do século XX, predominou no Brasil a ideia 
de que havia democracia racial no país, com bran-
cos e negros convivendo em harmonia. Essa visão 

foi colocada em xeque com a ascensão do movimento 
negro da década de 1970. Nesse contexto, a luta contra a 
discriminação foi progressivamente ganhando força, em 
detrimento da ideia de convivência pacífi ca entre as raças. 
No entanto, desde as primeiras décadas do século passado, 
intelectuais negros mobilizavam-se, por meio de jornais, 
clubes e organizações próprias, inserindo-se em debates 
e iniciativas com o objetivo de promover a plena inserção 
dos afrodescendentes na sociedade brasileira.

A atuação desses grupos é o tema do livro "Termos de 
inclusão: Intelectuais negros brasileiros no século XX", da 
argentina Paulina Alberto, lançado pela Editora da Uni-
camp. Na obra, a historiadora da Universidade de Michigan 
apresenta um amplo painel do pensamento antirracista 
entre 1900 e 1990, com base na perspectiva de jornalistas 
e ativistas que atuaram em São Paulo, no Rio de Janeiro 
e em Salvador.

Para Alberto, a crítica dos militantes dos anos 1970 e 
1980 à democracia racial justifi cava-se tanto pelo contex-
to nacional quanto pelo cenário internacional. Aqui, os 
governos ditatoriais usavam o aparato da repressão para 
defender a ideologia de um Brasil mestiço e harmonioso, 
caracterizando como “subversão esquerdista” os debates 
e as pesquisas acadêmicas 
sobre discriminação racial. 
“Os anos 1970 e 1980 são 
um momento muito dramá-
tico, uma fase em que houve 
uma mudança dramática 
das interpretações vigentes 
até aquele ponto no Brasil 
e no resto do mundo sobre 
a suposta convivência har-
moniosa entre brancos e 
negros. Essa ideologia vinha 
sendo construída pelo menos 
desde o século XIX e houve 
uma inversão total do que 
era o senso comum”, afi rma 
a historiadora.

A crítica incisiva foi rece-
bida com simpatia e contava 
com a adesão de muitos in-
telectuais brasileiros, como 
Florestan Fernandes. En-
tretanto, Alberto privilegia a 
perspectiva dos intelectuais 
negros para contar essa his-
tória, ao mesmo tempo em 
que amplia o olhar sobre os 
debates a respeito das ques-
tões raciais e as desigualda-
des, evitando polarizações e dualismos. São nomes como 
Jayme de Aguiar e José Corrêia Leite que entre 1924 e 1932 
publicaram o jornal "O Clarim d’Alvorada", em São Paulo, 
assim como Abdias Nascimento, uma das fi guras centrais 
da luta antirracial no Brasil a partir da década de 1930.

“Queria mostrar que não existem apenas alguns mo-
mentos-chave, mas que há uma luta constante e muito 
variável”, diz. “E também queria ressaltar a enorme força, 
a criatividade e a adaptabilidade da luta antirracista, como 

Jayme de Aguiar e José Corrêia Leite que entre 1924 e 1932 publicaram o jornal O Clarim d’Alvorada, em São Paulo.

Paulina Alberto, autora de “Termos de inclusão: Intelectuais negros brasileiros no 
século XX”: “Queria mostrar que não existem apenas alguns momentos-chave,

mas que há uma luta constante e muito variável”

Livro sobre intelectuais negros põe em 
xeque ideia de democracia racial no país
Pesquisa de historiadora da 
Universidade de Michigan revela 
amplo painel do pensamento 
antirracista entre 1900 e 1990

ela toma formas muito surpreendentes”, complementa 
a pesquisadora. Ela cita como exemplo a Frente Negra, 
conhecida organização, que se transformou em partido 
político em 1936. Embora tenha sido fundamental para a 

luta antidiscriminação, a Frente Negra possuía dimensões 
fascistas, o que, segundo a autora, é compreensível dentro 
das circunstâncias e do que era possível então.

Ela faz um contraponto com a Argentina, seu país 
de origem e objeto de suas mais recentes pesquisas: 
enquanto no Brasil a luta era pela inclusão, no país 
vizinho, o discurso do racismo científico tornou-se 
dominante, fazendo com que os negros aprendessem 
rapidamente a se desmarcar como negros. “No Brasil, 
não. Os intelectuais negros acharam espaços, espaços 
muito fechados, mas eles acharam,” para se firmar como 
negros ou descendentes de africanos.

Desse modo, o movimento negro da década de 1970 é 
um momento marcante da luta antirracismo no Brasil. 
Nessa perspectiva, o movimento dos intelectuais negros do 
começo do século XX passa a ser compreendido “em seus 
próprios termos”, ou seja, considerando as circunstâncias 
e os limites enfrentados, bem como as estratégias possíveis 
e as linguagens políticas de então. Ou, como evidencia a 
autora, “não faz sentido esperar que eles tivessem uma 
mesma visão ou opção política que seus pares de 30 anos 
depois”.

Desse modo, na obra encontra-se uma análise dos con-
ceitos, das ideias e das propostas por meio das quais a 
sociedade brasileira concebeu a inclusão dos negros ao 
longo do tempo. Como pontua Paulina Alberto, “o conceito 
de democracia racial é frequentemente usado como um 
termo a-histórico, como se sempre tivesse existido. Na 
verdade, ele surge durante a Segunda Guerra Mundial, na 
década de 1940”. Em suas pesquisas, “fraternidade racial” 
foi a primeira expressão que ela identifi cou para traduzir 
o ideal de harmonia entre as raças.

Reprodução

“A fraternidade racial foi a primeira ideia. Ela aparece 
muito nos anos 1910 e 1920 e está ligada à tradição repu-
blicana e ao positivismo. No entanto, possui uma dimensão 
totalmente brasileira, relacionada à percepção de que existe 
uma organicidade, uma intimidade nas relações entre negros 
e brancos no Brasil”, explica.

Fraternidade era um termo fortemente polissêmico, as-
sinala a historiadora. Por exemplo, era tanto usado como 
referência à intimidade existente entre as escravas que 
permaneciam na senzala à disposição do senhor branco 
(numa visão hierárquica da sociedade) quanto relacionado 
à visão da mãe preta que criou e irmanou essas raças – dei-
xando implícito, portanto, que os brancos têm uma dívida 
com os negros. Além da polissemia, o caráter sentimental 
associado à palavra fraternidade colaborou para que ela 
persistisse e fosse amplamente adotada. 

“É estranho para a nossa sensibilidade imaginar como 
intelectuais combativos como aqueles do começo do século 
prenderam-se a um símbolo tão sentimental. Mas sua força 
vem, justamente, do fato de que, naquela época, o Brasil estava 
tentando se posicionar como um lugar de inclusão e harmonia 
racial. A arma que os intelectuais negros tinham era essa sen-
timentalidade, num cenário dominado pelo racismo científi co”.

Na Era Vargas (1930 a 1945), emerge o termo “nacional” 
para designar os negros. Na época, a palavra ganhou uma 
conotação diferente da que recebia na República Velha, 
quando era pejorativa, quase que um insulto, descreve a 
autora. “Havia a ideia de que não era recomendável contratar 
um nacional, porque eles não tinham comprometimento 
com o trabalho. Nacional queria dizer negro, ex-escravo, 
com toda a ideologia da vadiagem. Então, quem buscava 
um empregado (especialmente nos estados do Sul) não 
queria os nacionais, e sim os imigrantes”.

Com Getúlio Vargas, isso muda, especialmente por causa 
da chamada “Lei dos 2/3”, aprovada em 1930, que determi-
nava que dois terços dos empregados de um estabelecimento 
deveriam ser brasileiros. “O nacional passa a ser valoriza-
do. Além disso, passa a existir uma identifi cação tácita do 
negro e da cultura africana com a ideia de Brasil”, analisa 
a historiadora. Na segunda metade da década de 1940 há 
outra mudança, com a ascensão da ideia de “democracia 
racial”, pautada por direitos e reivindicações. 

Esse otimismo refl ui durante a ditadura militar, como 
lembra a historiadora: 
“Como eles ofi cializaram 
a democracia racial, 
então não se podia falar 
a respeito do assunto e 
começaram a reprimir 
organizações negras e 
acadêmicos que temati-
zavam a questão”. Esse 
é o pano de fundo, ar-
gumenta Alberto, para 
o surgimento dos movi-
mentos de resistência.  
Mas, ainda assim, o 
compromisso com o ideal 
da inclusão racial plena 
– se não da “harmonia” – 
continuou norteando as 
lutas dos ativistas.

Abdias Nascimento: fi gura central
da luta antirracial no Brasil.

R
ep

ro
du

çã
o



News@TI
de crédito e cobrança e telemarketing para vendas, entre outros 
(www.embratel.com.br/omnichannel).

Startup cria app para otimizar reembolsos e 
evitar fraudes

@A cidade de São Paulo é o destino mais procurado pelos brasileiros 
para viagens corporativas, seguida por Salvador e Manaus, de acordo 

com pesquisa da agência ViajaNet. O levantamento aponta ainda que o 
volume de viagens a negócios permaneceu estável no País. Viajar para 
fazer negócios está na rotina de muitos empreendedores, e por isso, 
quando as viagens corporativas não são bem planejadas, podem pesar 
no orçamento das empresas - independentemente de seu tamanho. O 
VExpenses, por exemplo, é um aplicativo brasileiro que automatiza os 
processos de reembolso, evitando dor de cabeça para os colaborado-
res e economizando tempo e dinheiro das empresas. Além de facilitar 
o reembolso, o app ainda colabora com a gestão das despesas, como 
deslocamentos, custos e pagamentos em geral (www.vexpenses.com)

 

Embratel lança solução Omnichannel

@A Embratel anuncia o lançamento da solução Omnichannel 
Embratel. A nova oferta consiste em uma central inteligente 

de atendimento baseada em Nuvem (Cloud). A solução conecta 
múltiplos canais de atendimento, como serviços de voz, e-mail, 
chat de texto e formulários da web, com o objetivo de transformar 
a experiência dos clientes da área fi nanceira. O Omnichannel é 
uma evolução do conceito de Contact Center que acompanha 
e atende às expectativas das empresas que estão em busca 
constante de avanços tecnológicos. O Omnichannel Embratel 
by Genesys é indicado para empresas de diversos tamanhos e 
de todos os segmentos de mercado, principalmente instituições 
fi nanceiras que realizam e recebem milhares de ligações dia-
riamente em seus call centers. A nova oferta foi desenvolvida 
também para organizações que possuem múltiplos canais de 
contato, como central de relacionamento, suporte técnico, áreas 

São Paulo, quinta-feira, 14 de junho de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Ataques baseados em 
memória estão em 

ascensão: proteja-se!

Ultimamente, você pode 

ter ouvido falar sobre 

ataques baseados em 

memória, ataques sem 

arquivos e ataques de 

subsistência (living-off-

the-land attacks)

Se assim for, é excelente 
que você se mantenha 
atualizado. Todos esses 

termos se referem à mesma 
coisa. Como sugerem os no-
mes, trata-se de um ataque à 
memória do sistema, tanto à 
ROM quanto à RAM.

Por que agora?

Os atacantes estão usando 
cada vez mais esse tipo de ata-
que porque funciona. É menos 
detectável pelos mecanismos 
antivírus (AV) e até mesmo por 
algumas soluções AV de última 
geração. Por causa disso, os 
cibercriminosos que usam 
essa técnica têm mais chance 
de ter sucesso em sua missão, 
que é roubar seus dados – 
sejam credenciais, segredos 
corporativos ou recursos de 
computação.

Como esse ataque 

funciona

Esse tipo de ataque se con-
centra em obter instruções ou 
dados fora da memória, em vez 
de nas áreas de foco tradicio-
nais, como os diretórios do 
disco ou chaves do registro. 
A maneira como esse ataque 
é normalmente executado é 
a seguinte:

Etapa 1: um script ou arquivo 
chega ao endpoint. Ele evita 
a detecção porque parece um 
conjunto de instruções, em 
vez de ter recursos típicos de 
arquivo.

Passo 2: essas instruções 
são carregadas na máquina 
(vamos explicar onde e como 
mais tarde).

Etapa 3: depois de executa-
das, elas trabalham usando as 
próprias ferramentas e recur-
sos do sistema para realizar o 
ataque.

Exemplos de ataque

Um exemplo comum desse 
ataque usa uma combinação 
de macros do Word: Power-
shell, Meterpreter e Mimikatz. 
Essas ferramentas nativas, 
bem como aplicativos da Web, 
são executadas na memória e 
possuem alto nível de direitos 
de execução.

Acontece da seguinte ma-
neira: um usuário recebe por 
e-mail um documento do Word 
contendo macros que solicitam 
ativação após a abertura do 
documento. As orientações 
das macros entram em contato 
com um servidor Command 
and Control (C2) para baixar 
um script, que permite que o 
Powershell faça um segundo 
download do Meterpreter e 
do Mimikatz (ambos aplicati-
vos com usos legítimos) para 
começar a localizar e enviar 
credenciais ao servidor C2. 
Uma carga do malware também 
pode ser baixada, o que pode 
ser capturada por uma boa 
solução antivírus de próxima 
geração.

Talvez o usuário acesse 
um site e seja solicitado a 
executar o Flash, que geral-
mente apresenta algum tipo 
de vulnerabilidade. Depois 
que o usuário o habilitar, o 
Flash comprometido poderá 
enviar o código de shell ou as 
instruções para o endpoint do 
usuário, para ser executado 
na linha de comando e na 
memória sem o conhecimento 
da vítima.

Como esses ataques são 
baseados em orientações da 
própria máquina e no uso de 
aplicativos locais, fi ca mais 
fácil entender de onde vêm 
os nomes “sem arquivo” e “de 
memória”.

Como deter esses ataques 

hoje

É possível, no entanto, evitar 
esses ataques, sendo vigilante:
 • Manter-se atualizado sobre 

patches.
 • Bloquear sites que execu-

tam Flash, Silverlight ou 
Javascript, ou bloquear a 
exibição desses softwares 
em sites que solicitem sua 
ativação.

 • Restringir o uso de macros 
em documentos.

Infelizmente, alguns desses 
métodos não são realistas para 
seus usuários, principalmente 
quando estão tentando traba-
lhar, mas são opções legítimas.

Você também pode detectar 
manualmente esses tipos de 
ataques, se notar um tráfego 
estranho usando seu software 
de SIEM (security information 
and event management, ou 
gerenciamento e correlação 
de eventos de segurança, em 
português) – supondo que 
você tenha um. Você pode 
ainda usar seus fi rewalls para 
inspecionar o tráfego. A utiliza-
ção de ambos os métodos como 
sua estratégia de detecção 
envolve a integração de inte-
ligência de ameaças externas 
de alta qualidade e regras para 
detectar a execução interna de 
aplicativos.

Você também pode investi-
gar os eventos manualmente 
ou realizar varreduras diárias 
com uma ferramenta de análise 
da memória. Como sugestão, 
a Volatility Foundation tem 
software de código aberto 
altamente renomado. 

Como deter esses ataques 

amanhã

Se você acha que isso parece 
um monte de trabalho que 
exige vigilância constante e 
talento, você tem razão. E dis-
cutimos apenas dois exemplos 
de técnicas de ataque de toda 
a matriz Mitra ATT&CK, que 
possui dezenas de técnicas 
diferentes. É importante, no 
entanto, entender a grande 
quantidade de esforço manual 
necessário para comparar com 
o que acontece quando essas 
ações podem se tornar auto-
matizadas e mais efi cientes.

Outra opção para detectar 
e interromper esses ataques é 
obter um produto de detecção 
e resposta de endpoint (EDR) 
com ações automatizadas em 
um mercado muito concorrido 
neste momento, com palavras 
que soam muito semelhantes. 
É por isso que é muito impor-
tante informar-se sobre o que 
sua organização precisa e se 
um fornecedor pode atender 
a essas necessidades com 
rapidez, facilidade e efi cácia.

Independentemente de 
como você implementar sua 
estratégia de segurança, é 
importante que tenha consci-
ência desse tipo de ameaça e 
informe-se sobre suas possí-
veis opções para interrompê-
-la.

Ao pesquisar suas opções, 
não deixe de fazer perguntas 
detalhadas sobre como cada 
solução funciona, incluindo 
quais ações automatizadas elas 
oferecem e quão avançadas 
são suas detecções e ações. 
E lembre-se: o objetivo das 
soluções de um fornecedor é 
melhorar o tempo de resposta 
de um analista e de sua equipe, 
não aumentar a quantidade de 
trabalho deles. 

(*) É CISM (Certifi ed Information 
Security Manager) e CISSP (Certifi ed 

Information Systems Security 
Professional), é engenheiro 

de segurança da Cylance. Tem 
experiência como gerente de canal, 

consultor em infraestrutura de 
nuvem e engenheiro de vendas em 

segurança cibernética. Josh fundou o 
capítulo da Costa Oeste do Consórcio 

Internacional de Profi ssionais de 
Cibersegurança e apresenta-se para 

audiências do setor em todos os 
EUA.

Josh Fu (*)

Semanalmente, nos deparamos com manchetes de um novo 
ataque ou de uma outra grande violação. Por exemplo, recen-
temente milhões de clientes nas lojas Saks e Lord & Taylor 
foram afetados por uma violação. Embora ainda esteja sob 
investigação, os relatórios iniciais apontam que é o resultado 
de um ataque de phishing.

Não é nenhuma surpresa que os hackers usem essa abordagem 
- as pessoas ainda são o elo mais fraco de qualquer programa 
de segurança. Isso torna o phishing uma das maiores ameaças 
enfrentadas atualmente pelas pequenas e médias empresas. De 
acordo com o Relatório de Investigações de Violações de Dados 
da Verizon, mais de 90% dos ataques começam com um phishing.

Um dos principais fundamentos para prevenir o phishing é a 
educação dos colaboradores. Ao capacitar a equipe em relação 
a diferentes tipos de ataques, ela pode se transformar de um 
dos elos de segurança mais fracos, em um dos maiores aliados 
de uma companhia. É possível fazer isso ao criar um programa 
abrangente de proteção contra phishing em toda a empresa.

Quatro componentes de um Programa de Prevenção de 

Phishing

Programas abrangentes de proteção contra phishing incluem 
quatro componentes - proteção, educação, avaliação e relató-
rios. Compreender o porquê e como ajuda a concentrar os seus 
recursos limitados de segurança no que é importante.
 • Proteção: O ciclo começa com a proteção, pois as taxas 

de cliques continuam altas.É de extrema importância com-
plementar a ligação entre proteção e educação com uma 
solução efi ciente que forneça uma camada adicional de 
segurança para identifi car e impedir infecções por malware. 
Assim, os funcionários que clicam nos e-mails de phishing 
são protegidos e recebem uma dose de treinamento depois 
da ação.

 • Educação: Essa proteção precisa estar em sinergia com a 
educação. Os usuários precisam entender quando comete-
ram um erro e como se manter seguros no futuro. Certifi que-
-se de treinar seus usuários sobre os perigos de clicar em 
arquivos suspeitos de anexos de e-mail e hiperlinks e links 
da Web incorporados. Eles são muito fáceis de detectar, 
uma vez que a maioria tende a não ser personalizada para 

destinatários individuais. Os e-mails de phishing geralmente 
têm gramática ruim, links que não correspondem a domínios 
da Web com marca ou outros problemas de aumento de 
sinalização.

 • Avaliação: Os gerentes de TI precisam entender suas taxas 
de cliques e onde direcionar a educação. O treinamento é o 
primeiro passo, mas não descarta a necessidade de exercícios 
práticos e avaliações periódicas da equipe. Colocar e-mails 
de phishing para testar a sua força de trabalho demonstra 
e reitera a necessidade de revisão. O objetivo é mantê-los 
desconfi ados ao interagir com anexos de arquivos ou links 
em emails não solicitados.

 • Relatório: Os participantes de um programa de treinamen-
to se benefi ciam ao falar sobre os casos que presenciam. 
Isso esclarece o que os atacantes estão fazendo e reforça a 
necessidade de estar vigilante contra esses ataques.

Além disso, certifi que-se de revisar e atualizar suas políticas 
de segurança anti-spam e fi rewall. As ameaças de segurança 
surgem e evoluem rapidamente. É preciso estar sempre alerta 
e atualizado sobre os últimos vazamentos, correções e patches.

(Fonte: Todd O'Boyle é Director of Product Management
da WatchGuard Technologies).

Quatro elementos chave de um 
programa anti-phishing

Marcelo Henrique dos Santos (*)

Marins (2013) afi rma em sua obra que gamifi cação é o uso 
de elementos de jogos e técnicas de game design em 
contextos não relacionados a jogos.

Podemos observar, por exemplo, o sucesso de aplicações que 
empregam esses princípios, como o Foursquare, cuja proposta 
seria promover a motivação dos usuários através de elementos 
de jogos, fato que atraia o interesse de todos os envolvidos (em-
presa e consumidores).

Por incrível que pareça a ideia de utilizar os princípios e me-
cânicas de jogos para resolver problemas é antiga. Há mais de 
trezentos anos, o fi lósofo escocês David Hume lançou as bases 
para a compreensão das motivações do jogador. A partir desses 
estudos, podemos observar que durante uma partida, as capa-
cidades mental e emocional do usuário são totalmente ativadas, 
despertando estímulos visíveis em sua feição, como senso de 
urgência, medo, dentre outras sensações. Além disso, o jogo 
consegue manter a concentração intensa e o foco profundo ao 
lidar com o problema que está sendo resolvido na partida.

A partir desse viés temos o desafi o de aplicar os conceitos dos 
jogos em áreas distintas para promover essa mesma sensação 
no usuário.

Nos últimos anos, o mercado econômico começou a utilizar os 
princípios da gamifi cação de forma simplifi cada, por meio de um 
sistema de recompensas que serviu de base para programas de 
fi delidade. Tais estratégias incentivam o consumo por diversos 
motivos. Por exemplo, os programas das operadoras de cartão 
de crédito e as companhias aéreas, permitem a troca de pontos 
por produtos e serviços, oferecendo diversas vantagens para o 
consumidor.

Conforme Zichermann (2011), o principal problema de utilizar 
essas estratégias no mundo coorporativo é que podemos gerar 
uma dependência excessiva em relação à distribuição da recom-
pensa, podendo a venda ser afetada de forma negativa se houver 
a retirada do benefício, além disso esse tipo de estratégia não 
garante que conseguiremos obter novos clientes.

A proposta de aplicar a gamifi cação não se resume simplesmente 
em inserir elementos de jogo, como distribuição de recompen-
sas e medalhas para um determinado produto, pois exige uma 
abordagem aprofundada para decidir quais elementos serão 
incorporados e a conformidade deles com contexto do objetivo 
proposto pelo projeto.

Gamifi cação
e o mundo corporativo

Gamifi cação (ou em inglês gamifi cation) é o termo utilizado para representar o uso de elementos de 
jogos para atingir diversos objetivos que aprimoram a experiência e o engajamento do usuário em 
qualquer serviço, processo ou aplicação que não esteja diretamente relacionado ao universo dos jogos

Em meu livro, A utilização de games para atrair audiência em 
veículos de comunicação, produzido em 2018, falo sobre o processo 
de construção de jogos digitais com o objetivo de servir como um 
veículo de comunicação da marca das empresas, fortalecendo as 
estratégias de marketing digital com o processo de promoção e 
interação com o público alvo.

O engajamento fornece um diferencial competitivo a diversas 
empresas, através de um empenho maior dos funcionários ou então 
a partir do engajamento de seus clientes. Por esse motivo quando 
utilizamos de forma correta esses elementos transformamos a 
experiência em jogo, gerando uma mudança comportamental.

Diante desse cenário podemos observar que a gamifi cação 
pode ser utilizada em diversas áreas como: treinamento, saúde, 
educação, no meio empresarial, tanto na fi delização de clientes 
como no aumento de produtividade dos empregados.
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(*) É bacharel em Sistemas de Informação, especialista em Games, Marketing e 
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Esta quinta é o primeiro dia da lunação. A Lua em Câncer deixa o astral mais familiar, mas podemos ter alguns momentos 

de tensão no fi nal do dia. Durante a manhã a Lua faz bom aspecto com Urano e uma conjunção com Mercúrio que pode 

trazer boas ideias.  Durante a tarde a Lua faz um aspecto negativo com Saturno que pode trazer maior peso emocional. 

Saturno transitando por Capricórnio nos mostra à realidade, nos faz cobranças e com a Lua em Câncer temos que buscar 

o equilíbrio entre as nossas necessidades emocionais e as coisas práticas da vida.
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Durante a manhã a Lua faz bom 
aspecto com Urano e uma conjun-
ção com Mercúrio que pode trazer 
boas ideias. Se acolher ao ambiente 
em que vive e entender o próximo 
o torna melhor, uma pessoa mais 
sensível e pronta para partilhar 
com o próximo. Um dia de muita 
motivação. 67/867 – Amarelo.

Durante a tarde a Lua faz um aspecto 
negativo com Saturno que pode 
trazer maior peso emocional. Faça 
viagens e passeios de última hora 
que serão felizes. Nas suas ativida-
des dentro da rotina é preciso saber 
partilhar tarefas com as demais pes-
soas, não queira fazer tudo sozinho. 
27/327 – Azul.

A Lua em Câncer deixa o astral 
mais familiar, mas pode ter alguns 
momentos de tensão no fi nal do 
dia. Busca daquilo que é confi ável 
e tradicional com muita vitalidade 
e otimismo. Evite desistir de um 
projeto, pois agora pode acertar 
se persistir mais. 56/756 – Branco.

Com a Lua em seu signo tem que 
buscar o equilíbrio entre as nossas 
necessidades emocionais e as coisas 
práticas da vida. Evite fugir dos seus 
problemas, encaro-os de frente, pois 
a solução chegará após o aniversá-
rio. Busca daquilo que é confi ável e 
tradicional. 45/445 – Verde.

Vai começar a fase mais delicada do 
ano, até que o Sol esteja em seu signo 
deve ser levado com harmonia e equi-
líbrio. Mantenha a rotina de manhã e 
à tarde planeje tudo o que irá fazer 
em breve.  Resolva aquilo que esteja 
pendente com o Sol transitando em 
direção à Câncer. 16/716 – Amarelo.

Aproveite para sair da rotina e viver 
sua vida intensamente conhecendo 
pessoas, fazendo amigos. O dia não 
é bom para tratar de assunto de 
dinheiro, adie se possível. Durante a 
tarde a Lua faz um aspecto negativo 
com Saturno que pode trazer maior 
peso emocional.  84/584 – Verde. 

O mau aspecto de Vênus e Urano 
fazem as relações afetivas correrem 
risco de rupturas devido à busca pela 
liberdade, se houver restrições que 
impeçam um dos dois de agir como 
gostariam. Assim, tende harmonizar 
a vida sentimental e afetiva para 
encontrar o entendimento junto de 
quem ama. 25/425 – Cinza.

Durante a manhã a Lua faz bom 
aspecto com Urano e uma conjunção 
com Mercúrio que pode trazer boas 
ideias. Terá realizações de maior 
signifi cado em seu trabalho, mas 
não queira fazer tudo sozinho. O 
período é de volta às raízes, apego 
à família e à tradição. 76/576 – Azul.

Com o Sol indo para a casa sete no 
dia 22 pode pensar em realizar so-
ciedades e parcerias que já estejam 
sendo planejadas. Estes serão dias 
de busca pela segurança emocional 
e de respostas intensas a infl uência 
do meio. Evite prometer mais do 
que possa cumprir. 56/756 – Branco.

Lua em Câncer deixa o astral mais 
familiar, mas podemos ter alguns 
momentos de tensão no fi nal do dia. 
Precisa tomar algumas decisões da 
forma mais prática possível abrindo 
mão de algo para poder ganhar o que 
deseja. Saia da sua rotina, mas bus-
que o que for confi ável. 23/423 – Azul.

Quanto a dinheiro é melhor estar 
atento com os gastos, pois pode ha-
ver despesas inesperadas. Por isso, 
não se iluda, nem tudo que parece 
ser é bom de verdade, as aparências 
enganam. Saturno transitando por 
Capricórnio mostra à realidade 
como ela é.  76/576 – Cores claras.

Veja a vida de forma positiva, man-
tendo certa rotina nas ações para 
que não venha a sofrer perdas. 
Saturno transitando por Capricór-
nio nos mostra à realidade, nos faz 
cobranças e com a Lua em Câncer 
tem que buscar o equilíbrio entre 
as necessidades emocionais e as 
práticas 85/385 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 14 de Junho de 2018. Dia de Santo Eliseu, São Rufi no, 
São Basílio, Santa Digna, Santa Clotilde, e Dia do Anjo Mebahel, cuja 
virtude é a proteção. Dia Universal de Deus, Dia da Liberdade 

de Pensamento, Dia Nacional das Relações Públicas e Dia do 

Solista. Hoje aniversaria o cantor Cláudio Fontana que nasceu em 
1945, o cantor Boy George completa 57 anos, o ator Marcos Pasquim 
que faz 49  anos e a atriz Camila Pitanga nascida em 1977. 

O nativo do dia
O de nativo de Gêmeos deste dia e grau possui um espírito rápido e 
muita criatividade que o torna atraente. Costuma ser direto e franco 
nas suas opiniões, mas pode ocasionalmente fi car cético ou pouco 
comunicativo. Confi ável e consciencioso, você está sempre pronto a 
aconselhar os outros. Há uma grande atração pelos sonhos e outros 
estados alterados de consciência e costuma viver experiências estra-
nhas e fora do comum. Têm o dom da oratória e boa capacidade para 
transmitir idéias e experiências às pessoas a sua volta. No lado nega-
tivo tem a tendência a se preocupar demais ou fi car indeciso e, assim, 
prejudicar a sua alegria de viver.

Dicionário dos sonhos
ABORTO – Aviso de deslizes na vida. Insegurança nos planos 
e perigo de cometer faltas graves. Para sonho de homem, é 
um agouro de fracasso naquilo que o interessa no momento 
seja amor ou dinheiro. Para mulher, adverte que deve cuidar 
da saúde. Números de sorte: 06, 26, 28, 31, 41 e 56.

Simpatias que funcionam
Para ser pedida em casamento: Compre uma fi ta vermelha 
e prenda-a no sutiã, mais precisamente entre os seios, por 
sete dias. O ideal é que a fi ta permaneça sempre em contato 
com o corpo, portanto, ao trocar de sutiã, coloque a mesma 
fi ta imediatamente. Após este prazo, coloque-a dentro de um 
envelope, lacre-o e o coloque no altar de Santo Antônio, em 
uma Igreja. Reze ao santo pedindo que realize seu desejo. 
Depois, acenda uma vela de sete dias e reze todos os dias, 
sempre no mesmo horário, para que o Santo lhe aju de a ser 
pedida em casamento.
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Dia 16 de junho o Núcleo 
Caboclinhas apresenta o 
espetáculo ‘Vidma, A Menina 
Trança-Rimas’, com direção e 
dramaturgia de Gira Oliveira, 
inspirado no livro “Um 
Caldeirão de Poemas 2”, da 
autora Tatiana Belinky

Voltado para o universo lúdico, 
as três atrizes (Geni Cavalcante, 
Luciana Silveira e Giuliana Cer-

chiari) viajam pela poesia da escritora 
valorizando a palavra e a oralidade 
melodiosa da língua portuguesa, e para 
isso utilizam ações dramáticas, músicas 
e danças inspiradas na cultura brasileira 
e na cultura russa. A peça conta a histó-
ria de Vidma, uma menininha que mora 
em um lugar muito frio com sua família. 
Cheia de criatividade e apaixonada pelo 
mundo das bruxas, sempre encontra 
uma brecha para declamar poemas di-

Infantil

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo (a)acredito que Deus 
quer que você saiba..... que há um livro esperando que você o 
leia. Ele traz uma mensagem maravilhosa para você.
Pode ser um livro que você começou a ler, depois deixou de 
lado. Ou pode ser um texto do qual ouviu falar e que agora está 
chamando por você.
O que quer que seja, ouça o chamado. Siga o impulso. Leia o 
livro. O tempo é agora.
Amor, seu amigo,

Neale Donald Walsch

MPB

Bia Goes apresenta seu novo show, o Brasil em Canções, 
onde expõe a riqueza das nuances na música brasileira. Em 
única apresentação, Bia recebe como convidado o cantor 
Gabriel Sater, que fará participação especial. A direção 
musical do show é de Ricardo Valverde, que com o vibrafone 
também faz parte da banda que acompanha Bia, ao lado 
de Rodrigo Carneiro no violão sete cordas, Thiago Alvesno 
baixo acústico e Paulinho Vicente na bateria. Brasil em 
Canções traz um rico panorama de ritmos, fazendo também 
um resgate na história da música brasileira.  Bia percorre 
o Brasil urbano e o da roça, o nordestino e o Brasil mundo 
afora com a bossa nova, o samba canção, forró e a música 
caipira, em canções imortalizadas pelo rádio brasileiro. 

No repertório, músicas como O Mundo Não se Acabou, 
rememorando Carmem Miranda, Milhões de Estrelas (de 
Gabriel Sater), Romaria (Renato Teixeira), Coco Sinco-
pado (João da Silva), Feira de Mangaio (Sivuca), Inútil 
Paisagem (Tom Jobim) e Lapinha (Baden Powell/ Paulo 
César Pinheiro), passando ademais por autores como Ary 
Barroso, Noel Rosa, Cascatinha e Inhana. Nesta viagem 
musical brasiliana, cabe ainda composições autorais como 
Flor De Sal, parceria de Bia com Ricardo Valverde.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (30) 
às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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Cena de Vidma, a Menina Trança-Rimas.

Bia Goes.

Divulgação

vertidos de diversos bruxos e bruxas que 
já conheceu em seus pensamentos. Só que 
mexer com bruxa pode ser uma brincadeira 
muito perigosa, e é nesta brincadeira que 
Vidma viaja para outro lado do oceano e vive 
diversas aventuras com fi guras excêntricas 

e engraçadas que jamais pensou existir. 
Com, Geni Cavalcante, Luciana Silveira 
e Giuliana Cerchiari. Elenco de apoio: 
Aline Anfi lo e Tchella Britto

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505. 
Sábado (16) às 17h. Entrada franca.

Harpas
O III SPHarpFestival – Festival Internacio-

nal de Harpas com vários números musicais 
durante o dia e um total de 12 apresentações 
de música popular, folclórica e erudita.
Serão vários tipos de harpas: clássica, koto 
(japonesa), paraguaia e céltica. Algumas 
são elétricas, outras acústicas. Entre os 
destaques internacionais estão a soprano 
e instrumentista escocesa Zoe Vandermeer 
com repertório erudito. E dois paraguaios: 
Vivian Duré Prado que interpretará folclore 
latino-americano, música paraguaia e clás-
sicos e Lucas Zaracho Há um argentino, 
Dario Andino que se apresenta com o grupo 

Yassi que traz 13 músicos, sendo 8 harpis-
tas. O repertório é de MPB. Com infl uência 
japonesa, o Trio Kagurazaka é formado por 
Shen Ribeiro que toca fl auta shakuhachi, 
Tamie Kitahara que toca koto e shamisen, 
tradicionais instrumentos de cordas do 
Japão, e Gabriel Levy no acordeom. Tamie  
Uma novidade deste ano é o espetáculo O 
Retrato de Dorian Gray, inspirada na estética 
da Belle Époque, com canções consagradas 
do rock. Toca nesse número a harpista Ta-
tiana Henna com participações de Cristina 
Harumi (apresentação e bongô), Doug 
Almeida (violão), Nayane Spigoti (teclado) 
e Paulo Keller (vocais). ”Celtic Brasil” é o 
mais recente espetáculo do harpista Nando 

Araujo, um desdobramento do projeto 
“Pelas Trilhas dos Celtas” unindo arte e 
refl exão fi losófi ca, porém, em um novo 
formato. O harpista se apresenta Maes-
tro José Gustavo Julião de Camargo na 
viola caipira, Willian Storti no acordeão 
e Sara Cesca na rabeca. O Duo Mulheres 
em Harpa e Flauta tem Norma Holtzer 
Rodrigues. A Burning Symphony traz 
harpas céltica e elétrica, violoncelo e 
bateria. No repertório muito rock, heavy 
metal, power metal e metal sinfônico.

 
Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo, 

R. Álvares Penteado, 112, Centro, tel. 3113-3651. Sexta 
(22), domingo (24) e segunda (25) às 13h, 15h e 18h, e 
sábado (23) às 15h, 18h e 20h. Entrada franca.

Rock
O Capital Inicial é uma das poucas bandas que iniciou suas atividades 

na década de 80 e ainda se mantém ativa e atual. Dinho e companhia 
chegam com grandes novidades. Na primeira apresentação da nova 
turnê, a banda apresentará seu mais novo projeto, com cenário e 
iluminação completamente reformulados. O público ouvirá “Pri-
meiros Erros”, “A Sua Maneira”, “Natasha”, “Olhos Vermelhos”, 
“Música Urbana”, “Veraneio Vascaíno”, entre outros grandes hits. 

Serviço : Espaço das Américas, R. Tagipuru, 795, Barra Funda . Sábado (16) às 23h. 
Ingressos: De R$ 40 a R$ 140.

Samba
O cantor Jorge Ben Jor  apresenta a turnê “Salve Simpatia”. O 

mestre do carisma, do ritmo dançante e do balanço envolvente 
vem para uma única apresentação e promete um show repleto 
de sucessos. A assinatura de Jorge é marcada pelo inconfundível 
ritmo do seu violão, que por sinal, transcende toda e qualquer 
regra de classifi cação. Seu estilo foge de qualquer rótulo: é samba 
com maracatu, bossa com rock, baião com funk. 

Serviço : Espaço das Américas, R. Tagipuru, 795, Barra Funda . Sábado (26), às 22h30. 
Ingressos: De R$ 50 a R$ 220.



O doutor Luiz Flávio Borges D’Urso faltou com a 

verdade!

A edição do dia 5 deste mês corrente, estampa um artigo 
de autoria do Dr. Luiz Flávio Borges D’Urso eivado de 
inverdades! 

Como conheço há muuuuuuuuuuitos anos esse advogado 
paulistano – e como sou também advogado – senti-me no 
indeclinável dever de exercer o direito de resposta, visando 
resgatar a verdade!

Historiando: embora já nos conhecêssemos, o Dr. D’Urso e eu 
nos aproximamos mais em 1992. Eu fazia, na ADESG – Asso-
ciação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, o Curso 
de Política e Estratégia e havia escolhido para o Trabalho de 
Conclusão de Curso o tema “Privatização de Presídios”. Sabedor 
de que o Dr. Luiz Flávio dominava o assunto, fui entrevistá-lo 
em seu escritório, então na rua Dr. Rodrigo de Barros. Após 
conversarmos longa e agradavelmente, saí com ricos subsídios 
para o TCC. 

Nesse mesmo – distante – ano de 1992, fui eleito Presidente 
do Conselho Comunitário de Segurança do Centro de São Paulo, 
e quem integrou nossa diretoria como Secretário foi, para honra 
nossa, o Dr. Luiz Flávio. Mais tarde, a seu convite, participei 
várias vezes do programa por ele apresentado na TV OAB, e 
gravado na suntuosa sede do Nacional Club.

Tempos depois, em frente à Faculdade de Direito do Largo 
São Francisco, encontrei-o. Com o sorriso e cordialidade que o 
caracterizam, falou-me que estava, na gestão do amigo comum 
Dr. Rubens Approbato Machado, presidindo a Comissão do Jovem 
Advogado. Concitou-me a me aproximar mais da administração e 
emendou convite para que eu proferisse palestra sobre oratória 
na Ordem. Atendi-o, de bom grado.

Então, veio o momento em que, fui dos primeiros a procurá-lo, 
e lhe disse: “Não sei quais serão os outros postulantes ao cargo, 
mas você é o meu candidato”! Aí, espontaneamente, um arrojado 
grupo de colegas-líderes se formou, criando o chamado “Núcleo 
duro”, que – fi el à minha formação militar – preferi chamar de 
“Estado-Maior de Campanha”. 

Quando, sem ter o que criticar no candidato D’Urso, um 
adversário acusou-o de ser “jovem demais” para o cargo, res-
pondi: “Se ser jovem é um mal, é um mal que o tempo cura...!” 
Eleito, teve gestão tão marcante que se reelegeu duas vezes, 
permanecendo por 9 anos no cargo. 

Acompanhei-o como Conselheiro e Presidente da Comissão 
de Relações Corporativas e Institucionais. Fiz também as vezes 
de Mestre de Cerimônias em algumas solenidades, e a locução 
do vídeo institucional da Secional. Ao longo desse tempo, ouvi-o 
falar em público incontáveis vezes. Sempre bem!

Esta sinopse mostra quanto conheço o Dr. Luiz Flávio Borges 
D’Urso, e quão autorizado me sinto para afi rmar que sua de-
claração “Eu não nasci para falar em público” é absolutamente 
inverídica, falsa e mentirosa! Ele nasceu, sim, para falar em pú-
blico! Ou em particular; na Ordem ou na sociedade; em debate ou 
em entrevista; em réplica ou em tréplica; em juízo ou fora dele!

Na verdade, ele é um exímio 
orador, que domina, como pou-
cos, tanto a Eloquência quanto 
a Retórica!

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
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“Percebemos que há uma expansão da presença das mu-
lheres no mercado de trabalho formal, mas elas ainda 
estão muito alocadas a algumas áreas específi cas”, co-

mentou o professor das Faculdades Santo Agostinho de Montes 
Claros e coordenador do Observatório do Acesso ao Trabalho e da 
Justiça, Gilson Cássio de Oliveira Santos, que conduziu o estudo.

Os dados foram coletados em Montes Claros, uma cidade mi-
neira de porte médio, com 400 mil habitantes. Segundo o estudo, 
no período de 1985 a 2015 houve um crescimento substancial 
da mulher no mercado de trabalho, chegando a ocupar 45% dos 
empregos formais em 2015. No entanto, esse crescimento ainda 
fi cou concentrado em alguns setores, como o de serviços. Também 
houve aumento da presença feminina no comércio, na indústria 
e na construção civil, mas em números ainda inferiores aos dos 
homens. “O aumento se deu basicamente em funções ainda alo-
cadas a mulheres, como escriturárias e apoio administrativo”, 
diz o coordenador.

A pesquisa revela uma redução na diferença salarial entre 
homens e mulheres. Em 1985, os homens recebiam cerca de um 
salário mínimo a mais que as mulheres. Em 2007, a diferença 
quase zerou, mas por conta da redução média dos salários mascu-
linos. “Também se observa que as mulheres trabalham em média 
duas horas semanais a menos que os homens, o que interfere no 
salário”, acrescenta Santos. Outra razão para a diferença está 
nas posições ocupadas pelas trabalhadoras, que costumam ser 
inferiores às dos homens. “Geralmente, elas não ocupam cargos 
de chefi a, de tomada de decisão”. 

Inserção de mulheres no mercado 
aumenta, mas desafi os permanecem
A conclusão é de um estudo divulgado durante o 3º Seminário da Rede de Observatórios do Trabalho, 
na sede do Ministério do Trabalho, em Brasília

Apesar de a pesquisa ter sido realizada dentro de um contexto 
local, os apontamentos de Montes Claros representam a tendência 
do Brasil. Santos explica que as cidades de porte médio refl etem 
o cenário nacional, entre outros motivos porque elas têm uma 
participação substancial na vida econômica do país e funcionam 
como pequenos espelhos do cenário macro. “A presença das 
mulheres cresceu no mercado formal; houve redução da dife-
rença salarial entre homens e mulheres pelo mesmo motivo. Há 
também no cenário nacional um cumprimento de horas semanais 
inferior pelas mulheres”.

Os dados permitem apontar mudanças e medidas que podem 
ajudar a reduzir ou eliminar as diferenças. Santos cita o exemplo 
das creches, que ajudam na participação das mulheres no mer-
cado de trabalho. “Quando o Estado providencia uma creche, a 
mulher tem como destinar o fi lho aos cuidados da instituição e se 
inserir no mercado”. Outro ponto é que as mulheres no mercado 
de trabalho costumam ter níveis mais altos de escolaridade do 
que os homens, apesar dos salários menores. 

Uma medida mais estrutural e de longo prazo seria a transforma-
ção cultural. Santos lembra que o Brasil tem mudado muito, mas 
ainda é um país machista. As próprias mães, diz ele, incentivam 
as fi lhas em relação à divisão de brincadeiras e tarefas, mas as 
escolas podem fazer um contraponto. Em feiras de profi ssões, por 
exemplo, é possível mostrar que tanto mulheres quanto homens 
podem trabalhar em enfermagem, engenharia, ensino e diversas 
profi ssões, sem preconceitos. “Desmistifi car isso é importante, 
porque assim a criança, quando crescer e chegar ao mercado, 
vai poder escolher a profi ssão que ela quiser”, afi rma Santos.

 
Fonte: Ministério do Trabalho.

Atendentes virtuais já per-
mitem reservar um quarto de 
hotel, ajudam a pedir pizza, 
tiram dúvidas de correntistas 
e até ajudam na venda de 
imóveis.

Você pode até não saber. 
Mas deve ter conversado re-
centemente com um robô. Não 
aqueles dos fi lmes de fi cção 
científi ca, que falam com uma 
voz metálica, mas com um 
chatbot, programa que utiliza 
os recursos de inteligência 
artifi cial para interagir com os 
humanos de forma cada vez 
mais natural, seja por texto, 
seja por voz. 

Segundo a consultoria 
Grand View Research, esse 
setor tem crescido anualmen-
te com uma taxa de quase 
25% ao ano. E para 2025, sua 
estimativa é de que ele movi-
mente US$ 1,23 bilhão. Já o 
instituto de pesquisas Juniper 
Research destaca as reduções 
de custos para as empresas 
que essa tecnologia deve pro-
porcionar nos próximos anos: 
nada menos que US$ 8 bilhões 
por ano em 2022. 

Essa tecnologia, que teve 
seus primeiros experimentos 
na década de 1960, evoluiu 
muito nos últimos anos, se 
transformou em uma alter-
nativa para melhorar a expe-
riência do usuário e agora está 
presente nas mais diferentes 
aplicações, seja em sites, apli-
cativos ou em redes sociais, 
como o Facebook. 

Hoje, eles já tiram dúvidas 
do consumidor sobre vinhos, 
encaminham pedidos de pi-
zza, permitem reservar um 

Conheça as vantagens, aplicações 
e desafi os dos chatbots

quarto de hotel, informam 
a previsão do tempo, tiram 
dúvidas de correntistas e até 
ajudam corretores de imóveis 
a aumentar o volume de vendas 
– caso do Chatbox, ferramenta 
desenvolvida no Brasil. 

E como isso funciona? Vamos 
pegar o exemplo do robô para 
venda de imóveis. 

Ao adotar ferramentas de 
atendimento virtual é possível 
utilizar o chatbot para pré-qua-
lifi car os clientes. O atendente 
virtual entrevista previamente 
o possível comprador e con-
segue, graças ao recurso de 
inteligência artifi cial, entender 
sua intenção de compra e di-
recioná-lo, então, ao corretor. 
O resultado é que a conversão 
entre “lead” e venda, quando 
pré-atendida pelo robô, chega 
a uma taxa de conversão 8 
vezes maior. 

Essa tecnologia tem um 
grande potencial, mas precisa 
superar alguns desafi os para se 
tornar cada vez mais presente 
e manter o seu forte ritmo 
de crescimento. Em primeiro 

lugar, é preciso desenvolver 
chatbots que aprimorem 
cada vez mais sua capacidade 
de aprender com o usuário, 
conhecendo seus hábitos, 
entendendo suas demandas 
e melhorando sua interação. 

Também é preciso que haja 
uma profunda integração com 
a base de dados das empresas, 
que o robô “converse” com 
o CRM da companhia, para 
utilizar todo esse volume de 
informação já adquirida. E, 
como toda tecnologia em 
ascensão, é necessário forte 
investimento das empresas 
em segurança, para que os 
clientes tenham confi ança na 
hora de fornecer seus dados. 

O uso dos serviços de cha-
tbot está apenas começando, 
mas suas possibilidades são 
quase ilimitadas. Com certeza, 
ainda vamos conversar muito 
com robôs. 

 
(Fonte: Rafael Meireles Yoshioka 

é CEO da Hypnobox, empresa que 
oferece soluções e serviços para 
o mercado imobiliário destinadas 

a aumentar a produtividade e a 
efi ciência no processo de vendas).

A arriscada combinação entre 
bebida alcoólica e energético, 
prática cada dia mais comum 
entre os jovens nos momentos 
de diversão, pode desencadear 
o aumento da frequência car-
díaca e uma parada cardíaca. 

De acordo com a cardiolo-
gista do Complexo Hospitalar 
Edmundo Vasconcelos, Airma 
Cutrim, os energéticos apre-
sentam em sua composição 
substâncias como cafeína e 
taurina que, em quantidades 
exageradas, são extrema-
mente estimulantes para o 
coração e podem provocar 
danos cardíacos.

“Alguns energéticos che-
gam a ter 35 mg de cafeína, 
que é uma quantidade alta. 
Doses de até 2 mg por quilo, 
desencadeiam somente um 
estado de vigília e aumento do 
metabolismo, porém, quando a 
concentração é acima de 15mg 
por quilo, pode desenvolver 
nervosismo, insônia, tremor, 
desidratação e taquicardia”, 
diz. A mistura do energético 
com bebidas alcoólicas poten-
cializa o efeito do álcool e pode 
acarretar sérias consequências. 

“A cafeína presente no ener-
gético aumenta a absorção do 
álcool, levando a um efeito 
ainda maior da substância. 
As pessoas misturam as duas 
bebidas por acreditarem que 
assim fi cam mais resistentes ao 

Combinação entre bebida 
alcoólica e energético é 
um perigo ao coração

álcool, mas apesar da cafeína, 
o efeito cerebral do álcool não 
é reduzido. Pelo contrário, a 
mistura pode deixar as pes-
soas alcoolizadas ainda mais 
rapidamente”. 

É um engano comum acre-
ditar que somente pessoas 
com histórico de problemas 
no coração podem ter essas 
consequências. A cardiologista 
alerta que a ingestão dessas be-
bidas pode provocar arritmias 
também em pessoas saudáveis. 
“Quem já tem fator de base, 
como hipertensão, corre um 
risco maior, mas pode aconte-
cer com qualquer pessoa”, diz. 

Fonte e mais informações:
(www.hpev.com.br).

Cinco dicas da Eletropaulo 
para curtir a Copa e as 
Festas Juninas

Neste ano, a Copa do Mundo 
2018 e as Festas Juninas, dois 
momentos muito esperados pelos 
brasileiros, exigem cuidados com 
a rede elétrica para evitar aciden-
tes que atrapalhem a diversão. A 
Eletropaulo dá cinco dicas para 
que as reuniões de familiares e 
amigos ocorram sem riscos:

1-  Não pendure bandeiri-
nhas, adereços - ou tênis-  na 
rede elétrica.  Se for decorar 
a sua rua, sempre mantenha a 
distância mínima de um metro 
e meio abaixo da fi ação elétrica. 
Também é recomendável que os 
enfeites sejam confeccionados 
com materiais isolantes, evitan-
do assim conduzir energia em 
eventual contato com a rede.

2- Somente profi ssionais da 
Eletropaulo podem executar 
ligações provisórias de energia 
para os arraiás, barracas de co-
midas típicas ou palcos. Instalar 
ligações clandestinas, além de 
ser crime, coloca em risco a vida 
das pessoas e pode prejudicar o 
fornecimento de energia.

3- Contrate empresas habili-
tadas para realizar o aterramen-
to elétrico de barraquinhas, 
palcos, arquibancadas e demais 
estruturas metálicas.

4- Não solte fogos de artifício 
na direção dos postes e das re-
des de distribuição. Lembre-se 
que, desde 1998, é considerado 
crime fabricar, vender, trans-
portar ou soltar balões.

5- Dentro de casa, os bocais 
de lâmpadas, por exemplo, ja-
mais devem ser utilizados como 
suporte para pendurar enfeites. 
Além de choques elétricos, 
essa prática pode provocar in-
cêndios. É importante também 
respeitar as distâncias de segu-
rança da rede elétrica durante 
o manuseio de antenas de TV.

As exportações brasileiras de 
produtos do agronegócio atingi-
ram US$ 9,97 bilhões em maio, 
3% acima do valor registrado 
em igual mês do ano passado. O 
aumento é atribuído à elevação 
de 1,3% no índice de preço e de 
2% na quantidade. Para meses 
de maio, foi o terceiro maior 
valor da série histórica iniciada 
em 1997.

O montante representa 
51,8% das exportações totais 
brasileiras, superando o per-
centual de maio do ano passa-
do, de 48,9%. A sazonalidade 

do escoamento da soja, cujo 
auge normalmente é atingido 
nesse período, explica o ele-
vado montante registrado na 
exportação do mês.

As importações caíram 16,5%, 
recuando de US$ 1,30 bilhão 
para US$ 1,08 bilhão em maio 
deste ano. Como consequência, 
o superavit passou de US$ 8,38 
bilhões para US$ 8,88 bilhões, 
o segundo maior saldo da série 
histórica, para meses de maio, 
muito próximo do registrado 
em 2012, de US$ 8,92 bilhões 
(Mapa).

Exportações do agro alcançaram US$ 9,97 bilhões
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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 - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ALAN CRUZ SILVA, profi ssão: técnico de manutenção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Gouveia Silva e de Arlete da Cruz 
Silva. A pretendente: MARIA LUANA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira de Souza e de Maria Santos de 
Souza.

O pretendente: DENIS SANCHES FOLQUITO, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 21/10/1982, residente e 
domiciliado em Santo André, SP, fi lho de Paulo Folquito e de Mathilde Sanches Folqui-
to. A pretendente: PAULA ANGÉLICA DE SOUSA, profi ssão: secretária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1982, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elsa de Sousa.

O pretendente: THIAGO SOUZA DANTAS, profi ssão: auto instrutor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Eunápolis, BA, data-nascimento: 28/05/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euclides Dantas Filho e de Anailde Alves Souza. 
A pretendente: STELA PEREIRA SANTOS MELO, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Eunápolis, BA, data-nascimento: 18/05/1974, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdívio Santos Melo e de Arlete Pereira 
Fragas Melo.

O pretendente: SIMÃO VIEIRA DA SILVA, profi ssão: estoquista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vieira da Silva e de Lidia Francisca da Silva.
A pretendente: LUANE JESUS DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 04/12/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Santana dos Santos e de Alexsandra 
Jesus dos Santos.

O pretendente: LEONARDO CALMONA ARROJO, profi ssão: técnico em enferma-
gem, estado civil: divorciado, naturalidade: Guaiba, RS, data-nascimento: 14/03/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Calmona Arrojo e 
de Maria Odilia Evangelista Arrojo. A pretendente: DANIELA ROSA DA SILVA, profi s-
são: secretaria, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/07/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Décio Rosa 
da Silva e de Nilva da Silva.

O pretendente: ANDERSON GOMES DA SILVA SANTOS, profi ssão: ajudante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 24/10/1986, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José dos Santos e de Cicera 
Gomes da Silva Santos. A pretendente: CAMILA DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos dos Santos 
Pereira e de Eliete Santos Oliveira.

O pretendente: RICARDO VILASBOAS PENHA, profi ssão: laminador vibra de vidro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 25/06/1973, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudionir Vilasboas Penha 
e de Maria José Penha. A pretendente: ROSILENE DOS SANTOS, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/03/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos 
Santos e de Lucinete dos Santos.

O pretendente: DAMIR AL´MUKHAMBETOV, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Iasny, Província de Oremburgo - Rússia,, data-nascimento: 
12/06/1986, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Ermel Al´Mukhambetov 
e de Venera Al´Mukhambetova. A pretendente: CHIRLIANE CONCEIÇÃO DE OLI-
VEIRA, profi ssão: auricoloterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: Pindobaçu, BA, 
data-nascimento: 04/11/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Arnaldo Marcelo de Oliveira e de Maria Conceição Silva de Oliveira.

O pretendente: LEONARDO DA SILVA SOUSA, profi ssão: operador de monitoramen-
to, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1989, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Pedro da Silva Sousa e de Dalva Vitorino 
Santos Sousa. A pretendente: LARISSA DA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Aparecido de 
Oliveira e de Andreia Maria da Silva.

O pretendente: ALISSON PARIS SANT'ANA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1994, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jeff erson Pereira de Sant'Ana e de Alexandra 
Leite de Paris. A pretendente: ANDRÉIA DA SILVA FERNANDES, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adão de Jesus Fernandes 
e de Herminia Maria da Silva.

O pretendente: ÉRICK ALLYSON DE OLIVEIRA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adriana Maria de Oliveira. A pretendente: 
SIRLEY DE CAMARGO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Walter de Camargo e de Ana Lemes de Camargo.

O pretendente: ROSENILDO DA SILVA FIGUEIRAS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdineis Spinola Figueiras e de 
Marilene Gonzaga da Silva Figueiras. A pretendente: JÉSSICA DE SOUZA BENTO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio 
Bento e de Cristiana Nunes de Souza.

O pretendente: DORIVAN SILVA CUNHA, profi ssão: servente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Bequimão, MA, data-nascimento: 14/01/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Cunha e de Bernardina Silva. A pretendente: 
JORLENE SOUZA CRUZ, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, natura-
lidade: Jequié, BA, data-nascimento: 22/10/1980, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Santos Cruz e de Ana Vitoriana de Souza.

O pretendente: HUDSON LEVI SOUZA RODRIGUES, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Brejo Santo, CE, data-nascimento: 09/06/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Danilo Souza Cruz e de Eliete Rodri-
gues. A pretendente: KARINA DE ALMEIDA ALVES, profi ssão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Alves de Morais e de Regina 
de Almeida Rosa de Morais.

O pretendente: DOUGLAS JESUS DOS SANTOS, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Manoel dos Santos e de Maria Neuza 
Fernandes de Jesus. A pretendente: MARIA DO DESTERRO FERREIRA DO NAS-
CIMENTO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Miguel 
do Tapuio, PI, data-nascimento: 28/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Maria Ferreira do Nascimento.

O pretendente: DICEU LAMEU, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, naturali-
dade: Avaré, SP, data-nascimento: 06/06/1959, residente e domiciliado neste Distrito,-
São Paulo, SP, fi lho de Alberto Lameu e de Aparecida Conceição Lameu. A pretendente: 
REGINALDA SEVERINA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Panelas, PE, data-nascimento: 11/02/1963, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco dos Santos e de Severina Joana da 
Conceição.

O pretendente: MARCELO GAMA RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1980, 
residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rocha de Oliveira 
e de Zilda Gama Rodrigues. A pretendente: JULIANA OLIVEIRA CRUZ, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1993, 
residente e domiciliada, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Oliveira Cruz e de 
Rosa Aparecida Veloso Cruz.

O pretendente: OBUMAEKE ONUMEME, profi ssão: agente operacional, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Imo State, Nigéria,, data-nascimento: 13/02/1980, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Obi Onumeme e de Rose Onumeme. 
A pretendente: MARIA ALICE CELESTINO CRUZ, profi ssão: agente operacional, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Embu-Guaçu, SP, data-nascimento: 28/08/1978, 
residente e domiciliada, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Ferreira Cruz e 
de Efi genia Celestino da Cruz.

O pretendente: MOACIR DA SILVA, profi ssão: estoquista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 17/01/1966, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de José Francisco da Silva e de Virginia Honorato da Silva. A pre-
tendente: DINEIA SOARES DA SILVA SANTOS, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: viúva, naturalidade: Berilo, MG, data-nascimento: 15/08/1976, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Soares da Silva e de Ana 
Soares da Rocha e Silva.

O pretendente: JOSUÉ PEREIRA DE SOUSA NETO, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Sousa, PB, data-nascimento: 12/10/1972, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pereira de Sousa e de Francisca Sales 
Oliveira de Sousa. A pretendente: LUCIANA COSTA PEREIRA, profi ssão: cuidadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1969, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias Pereira e de 
Aparecida Costa Pereira.

O pretendente: THIAGO DE SOUZA SILVA, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João da Silva e de Maria Adalgisa de 
Souza da Silva. A pretendente: SIMONE CORDEIRO DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
10/04/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Élio Cordeiro 
da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: REYNALDO MOYSÉS, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Paraguaçu Paulista, SP, data-nascimento: 23/02/1958, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedicto Moysés e de Georgina Claro 
Moysés. A pretendente: RITA MARIA SOUSA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itapipoca, CE, data-nascimento: 23/11/1970, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lho de Manoel Quirino Sousa e de Mariêta Sabino de Sousa.

O pretendente: WESLEY OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1992, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jucelio Oliveira da Silva e de Edna Barbosa da 
Silva. A pretendente: ETIENI DE ARAUJO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1991, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Sebastião de Araujo e de Maria Arleide de 
Barros Moura de Araujo.

O pretendente: VICTOR HUGO NASCIMENTO PAGANELE DOS SANTOS, pro-
fi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/06/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valcrecio 
Paganele dos Santos e de Viviane Justiniana do Nascimento. A pretendente: JENNI-
FER CRISTINE MARIANO, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Emerson Roberto Mariano e de Glaucia Regina Mariano.

O pretendente: ADRIANO PIMENTA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1985, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademar Costa da Silva e de Altamira Pimenta 
da Silva. A pretendente: MAIARA DOS SANTOS SOUZA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Queiroz de Sousa e de Maria 
de Lourdes Alves dos Santos de Souza.

O pretendente: ANDERSON DO NASCIMENTO DUARTE, profi ssão: vendedor, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1981, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Espedito Ventura Duarte 
e de Anete Matias do Nascimento Duarte. A pretendente: TAMARA BOMFIM, profi s-
são: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tatiana Pe-
reira Bomfi m.

O pretendente: JOSE DOS SANTOS FILHO, profi ssão: porteiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Teixeiras, MG, data-nascimento: 13/02/1968, residente e domiciliado, 
nesta Capital, SP, fi lho de Jose dos Santos e de Maria Ciriaca dos Santos. A pretenden-
te: EDNALVA PAULINA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Bom Conselho, PE, data-nascimento: 04/01/1956, residente e domiciliada 
neste Distrito,São Paulo, SP, fi lho de Corina Maria da Conceição.

O pretendente: ADÃO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: carpinteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Tavares, PB, data-nascimento: 20/12/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Arlinda Mendes da 
Silva. A pretendente: MARIA JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Nova Olinda, PB, data-nascimento: 20/12/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Henrique Neto e de Maria Socor-
ro Rodrigues de Souza Henrique.

O pretendente: WELLINGTON SANTOS GUIMARÃES, profi ssão: serralheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Alta Floresta, MT, data-nascimento: 05/01/1991, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Simplicio da Costa Guimarães e de Cintia da Sil-
va Santos. A pretendente: KYMBERLI FERREIRA CAVALCANTE, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Julio 
Cavalcante e de Lucilene Maria Ferreira.

O pretendente: WILLIAN BARROS DE MELO, profi ssão: telemarketing, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Rodrigues de Melo e de Delza de 
Souza Barros. A pretendente: TATIANE SALUSTRIANO DE BARROS, profi ssão: te-
lemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 18/01/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lopes de Barros e de 
Maria Gilsa da Conceição Pilar.

O pretendente: GABRIEL AMARO DOS SANTOS, profi ssão: pizzaiolo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benicio Antonio dos Santos e de Miriam Jose 
Amaro. A pretendente: RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lopes dos Santos e de Julia 
Francisca de Oliveira dos Santos.

O pretendente: ERASMILDO SANTANA DE OLIVEIRA, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ubatã, BA, data-nascimento: 08/11/1988, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Bacelar de Oliveira e de Maria 
Senhora Santos Santana. A pretendente: TATIANA ROSA DE CASTRO, profi ssão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Palmas de Monte Alto, BA, data-nasci-
mento: 16/10/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosal-
vo Pereira de Castro e de Francisca Rosa de Jesus.

O pretendente: JOSEMIR ALVES BEZERRA, profi ssão: ajudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Angelim, PE, data-nascimento: 26/01/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Alves Bezerra e de Doralice da Conceição 
Bezerra. A pretendente: ROSÂNGELA MALIZIA SOUSA, profi ssão: doméstica, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Messias Sousa e de Tânia 
Regina Papa Malizia Sousa.

O pretendente: BRUNO SÂNXES BARBOSA, profi ssão: engenheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1991, residente e domicilia-
do em Guarulhos, SP, fi lho de Reinildo de Oliveira Barbosa e de Vânia Barbosa Sânxes. 
A pretendente: JÉSSICA PORTO DE SOUZA, profi ssão: operadora de atendimento, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cristiano Alberto de Souza e 
de Edna de Souza Porto.

O pretendente: DAVI VIEIRA BATISTA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 22/10/1994, residente e domiciliado neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Santos Batista e de Maria de Lourdes Vieira Batista. 
A pretendente: KALYNE GABRIELLE RODRIGUES VITAL, profi ssão: balconista, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 12/01/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joeliton Vital dos Santos e de Angélica 
de Carvalho Rodrigues.

O pretendente: EDSON DA SILVA MACHADO, profi ssão: padeiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1969, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Alexandre Machado e de Oscarlina Paula 
Machado. A pretendente: DANIELA APARECIDA EMBOAVA, profi ssão: encarrega-
da de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/06/1964, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedicto 
Emboava e de Rosa Batista Emboava.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE FERREIRA MATOS, profi ssão: analista de su-
porte, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria das Graças Ferreira 
Matos. A pretendente: JESSICA NASCIMENTO AMARAL, profi ssão: auxiliar de PCP, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1994, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcus Antonio Amaral e de 
Josete do Nascimento Amaral.

O pretendente: ALEX SANDRO CARNEIRO, profi ssão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Pedro Canário, ES, data-nascimento: 19/07/1990, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Édson José Carneiro e de Ana Lúcia Helena Carneiro.
 A pretendente: MONICA RODRIGUES CERQUEIRA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 04/03/1996, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge de Oliveira Cerqueira e de Ivanilde 
Costa Rodrigues.

O pretendente: DIÊGO HENRIQUE AMARO, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 07/12/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Henrique Amaro e de Verônica Henrique 
Gomes. A pretendente: ANDREIA DE SOUZA FREITAS, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 13/10/1996, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Pereira de Freitas e de Marizete 
Pereira de Souza Freitas.

O pretendente: JOSÉ ERANDIR LOPES FILHO, profi ssão: servente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Sobral, CE, data-nascimento: 12/08/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Erandir Lopes e de Maria da Conceição 
Araújo Lopes.  A pretendente: MARIA GIANE NOLETO MACEDO, profi ssão: domés-
tica, estado civil: solteira, naturalidade: Tuntum, MA, data-nascimento: 18/09/1979, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidinez Dias Macedo e de 
Dionilça Noleto Macedo.

O pretendente: LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1983, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Getulio Monteiro de Lima e de Dalva 
Maria de Oliveira. A pretendente: DÉBORA DE CASTRO PIMENTA, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 
12/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Olivei-
ra Pimenta e de Eunice de Castro Pimenta.

O pretendente: ADRIANO BATISTA PEREIRA DE LIMA, profi ssão: tecelão, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1984, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Batista de Lima Irmão e de Maria Neide 
Pereira. A pretendente: ROSELAINE CRISTINA VARCONTE, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elza Augusta Varconte.

O pretendente: MARCO ROBERTO DE ASSIS, profi ssão: impressor de fl exografi a, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1985, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ovidio João de Assis e de 
Maria do Carmo de Assis. A pretendente: ROSÂNGELA DO AMARAL SILVA, profi s-
são: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cassimiro 
Rodrigues da Silva e de Maria Joana do Amaral Silva.

O pretendente: DANIEL DA SILVA ROCHA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1989, residente e domiciliado 
Rua Leonor Diaferia Magrini, 12, casa 02, Vila Arbame - Ferraz de Vasconcelos, SP, 
fi lho de Roberto de Oliveira da Rocha e de Rosa Maria da Silva Rocha. A  pretendente: 
DESIREÉ CAROLINE CARMO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gildo Gomes da Silva e de Joelma Carmo de 
Carvalho.

O pretendente: RAFAEL ALVES DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdenor Ferreira da Silva e de Maria 
Jose Alves da Silva. A pretendente: ANA CAROLINE RODRIGUES RAMOS, profi s-
são: assistente contábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 10/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan 
Barbosa Ramos e de Cleide Rodrigues de Azevedo Ramos.

O pretendente: SAMUEL CARVALHO DE MIRANDA, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Colônia do Gurguéia, PI, data-nascimento: 28/06/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco de Miranda Neto e de 
Maria da Luz Costa Carvalho. A pretendente: LETICIA BATISTA RIBEIRO DE ALMEI-
DA, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 22/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Manoel de Assis Ribeiro de Almeida e de Adriana Batista Barbosa de Almeida.

O pretendente: VICTOR MEDEIROS GALINDO, profi ssão: auxiliar de escritório, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Monteiro Galindo e de 
Edmar Medeiros Galindo. A pretendente: LAIS GABRIELLY GARRIDO CORREIA, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 11/05/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião 
Gomes Correia e de Silvana Brandão Garrido.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: FELIPE DA SILVA FERREIRA, solteiro, salgadeiro, natural de São Pau-
lo - SP, nascido em 03/10/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Geraldo Narciso Ferreira e de Maria José da Silva Ferreira. A pretendente: ALINE SOUZA 
DANTAS, solteira, professora ajudante de cozinha, natural de Salvador - BA, nascida em 
24/06/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antônio Lima Dantas 
e de Silvani Souza Barboza.

O pretendente: FERNANDO HENNA, solteiro, músico, natural de Sorocaba - SP, nascido 
em 23/03/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Joko Henna e de 
Kyoko Henna. A pretendente: PAULA FERNANDA SAMBO, solteira, jornalista, natural de 
Campinas - SP, nascida em 06/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Marcos Antonio Sambo e de Ivone Rosa Moreira Sambo.

O pretendente: LUCAS FERNANDES FONSECA, solteiro, porteiro, natural de São Paulo - 
SP, nascido em 11/06/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Osvaldo 
Ribeiro Fonseca e de Maria Nilza Fernandes Fonseca. A pretendente: MIRIAN SILVA DE 
OLIVEIRA, divorciada, conferente, natural de Wagner - BA, nascida em 16/02/1983, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Francisco de Oliveira e de Vera 
Lucia Silva de Oliveira.

O pretendente: FABRIZIO PONCHIO SIGNORI, solteiro, copeiro, natural de Cotia - SP, 
nascido em 01/05/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario 
Antonio Signori e de Kelly Cristina Ponchio. A pretendente: FERNANDA DE OLIVEIRA 
SIMÕES, solteira, administradora de empresas, natural de Belo Horizonte - MG, nascida 
em 27/11/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Benjamim Simões 
Filho e de Maria Cassimira de Oliveira Simões.

O pretendente: VINICIUS ANDRADE CABRAL, solteiro, autônomo, natural de Foz do 
Iguaçu - PR, nascido em 25/08/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Manuel Humberto Pereira Cabral e de Neide de Andrade Cabral. A pretendente: RENATA 
APARECIDA FAGNANI, solteira, assistente comercial, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 31/12/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eduardo Fagnani 
e de Teresinha Fagnani.

O pretendente: DANIEL MACHADO PIUVEZAM, solteiro, advogado, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 18/02/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Helio 
Piuvezam Filho e de Rosana Machado Piuvezam. A pretendente: KAREN RAQUEL LEI-
TÃO BANDEIRA, solteira, professora, natural de São Roque - SP, nascida em 11/06/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edson Luiz Leitão Bandeira e de 
Maria Aparecida Leitão Bandeira.

O pretendente: DANILO HENRIQUE SECOMANDI, solteiro, servidor público, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 13/08/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Gerson Moacir Secomandi e de Suzi Elaine Schvartz Secomandi. A pretendente: 
FERNANDA DE AZEVEDO PAULA, solteira, médica, natural de Campos de Goytacazes 
- RJ, nascida em 24/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Victor 
Viana de Paula e de Elizabeth Guimarães de Azevedo Paula.

O pretendente: DIEGO DA ROCHA LYRA, solteiro, militar, natural de Belo Horizonte - 
MG, nascido em 01/04/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Delso 
Oséas Vieira Lyra e de Angela Rosa da Rocha Lyra. A pretendente: ISABELA APARECIDA 
LIMA E SILVA, solteira, estudante, natural do Rio de Janeiro - RJ, nascida em 28/03/1997, 
residente e domiciliada em Duque de Caxias - RJ, fi lha de Kleber de Oliveira Silva e de 
Isabel Lourenço de Lima. Obs.: Edital recebido do Registro Civil de Duque de Caxias - RJ.
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: TOMÁZ VÉRAS FAVILLA, de nacionalidade brasileira, solteiro, artista 
plástico, natural do Rio de Janeiro (5ª Circunscrição), RJ, no dia (29/05/1983), residente 
e domiciliado no Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Fernando Favilla Carrilho e de 
Thelma Ione dos Santos de Freitas Véras. A pretendente: CLARICE SANDI MADRUGA, 
de nacionalidade brasileira, solteira, pesquisadora, natural de Porto Alegre (2ª Zona), RS, 
no dia (04/07/1977), residente e domiciliada no Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lha de 
Clovis Rodrigues Madruga e de Lígia de Oliveira Sandi.

O pretendente: JOÃO DIREITINHO VIANA FESTAS, de nacionalidade portuguesa, solteiro, 
administrador, natural de Lisboa, Portugal, no dia (24/11/1986), residente e domiciliado 
no Jardim das Bandeiras, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Manuel Facco Viana Festas e 
de Clarisse das Dores Leal Direitinho Viana Festas. A pretendente: MARIA EDUARDA 
MISQUEY ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, solteira, advogada, natural do Rio de 
Janeiro, RJ, no dia (31/07/1992), residente e domiciliada no Jardim das Bandeiras, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz dos Santos Araújo e de Andréa Maria Misquey Araújo.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

O pretendente: DANIEL CHO CHO, nascido nesta Capital, Brás - SP, no dia 30/07/1980, 
estado civil solteiro, profi ssão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Yong Oh Cho e de Soon Ae Cho Cho. A pretendente: RAPHAELA DE 
OLIVEIRA BONIFACIO, nascida nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 15/10/1994, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sergio Bonifacio e de Jaqueline Maria de Oliveira.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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: MAMADOU RASSY DIALLO, estado civil solteiro, profi ssão operador 
multifuncional, nascido em Guiné, no dia (09/08/1977), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rahmatoullah Diallo e de Idrissa Diallo. A preten-
dente: ADAMA DIALLO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guiné, no dia 
(01/08/1992), residente e domiciliada em Guiné, fi lha de Amadou Sara e de Aissatou Diallo.

O pretendente: FILIPE PERILLO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
senior, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (09/07/1992), residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Wilian Carlos de Souza e de Lilian 
Perillo de Souza. A pretendente: VANESSA RIBEIRO DE ARAUJO, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida em Santo André - SP (2º Subdistrito), no dia 
(12/03/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilson 
Gonçalves de Araujo e de Queila Ribeiro de Almeida. Obs.: Bem como cópia enviada 
a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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