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BOLSAS
O Ibovespa: +0,11% Pontos: 
72.839,74 Máxima de +0,11% 
: 72.840 pontos Mínima de 
-1,14% : 71.935 pontos Volu-
me: 6,76 bilhões Variação em 
2018: -4,66% Variação no mês: 
0,11% Dow Jones: +0,15% Pon-
tos: 24.307,18 Nasdaq: +0,76% 
Pontos: 7.567,69 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,9084 Venda: R$ 3,9094 
Variação: +0,82% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,98 Venda: R$ 4,08 
Variação: +0,82% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,9049 Venda: R$ 
3,9055 Variação: +1,29% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7830 
Venda: R$ 4,0530 Variação: 
+0,82% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,77% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.241,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,02% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 157,500 
Variação: +0,54%.

Cotação: R$ 3,9215 Variação: 
+0,82% - Euro (às 17h30) Com-
pra: US$ 1,164  Venda: US$ 1,164  
Variação: -0,38% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,5490 Venda: R$ 
4,5510 Variação: +0,49% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3930 Ven-
da: R$ 4,7130 Variação: +0,34%.

Futuro: +0,72% Pontos: 73.380 
Máxima (pontos): 73.385 Míni-
ma (pontos): 72.170. Global 40 
Cotação: 760,950 centavos de 
dólar Variação: -0,49%.

“As pessoas felizes 
lembram o passado 
com gratidão, 
alegram-se com o 
presente e encaram o 
futuro sem medo”. 
Epicuro (341/270)
Filósofo grego

avaliação do caso em agos-
to, acrescenta Marilda, não 
resolveria o questionamento 
dos partidos, pois as legendas 
já teriam sido prejudicadas 
até agora com a limitação 
diária (AE).

A 45 dias do início da 
campanha eleitoral, 
o Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) admite rever 
o limite diário para as doações 
via ‘crowdfunding’, modelo de 
fi nanciamento coletivo pela 
internet que os pré-candi-
datos já estão autorizados a 
usar nas eleições 2018. Em 
palestra na capital paulista na 
sexta-feira (29), o presidente 
do TSE, ministro Luiz Fux, 
afi rmou que a corte estuda 
atender a um pedido de par-
tidos políticos para suspender 
entre os dias 15 de maio e 15 
de agosto o limite de doação 
diária de R$ 1.064,10 no caso 
de doações via fi nanciamento 
coletivo.

A preocupação, ponderou 
Fux, é o risco de a “vaquinha” 

 A 45 dias da campanha, TSE 
admite rever limite diário 
para ‘vaquinha virtual’

ser usada como instrumento de 
lavagem de dinheiro na campa-
nha. “Estabelecemos um limite, 
que estamos revendo agora 
para que não haja lavagem 
de dinheiro através da ‘cro-
wdfunding’, mas que isso vai 
ajudar essa garotada vai”, disse 
o magistrado, referindo-se à 
“vaquinha virtual” como “coisa 
de jovem” e uma alternativa à 
proibição de doações empre-
sariais às campanhas. Uma 
das resoluções do TSE sobre 
as eleições deste ano autoriza 
o fi nanciamento coletivo, mas 
limita as doações a um teto 
diário de R$ 1.064,10.

Três legendas que lançaram 
pré-candidatos à Presidência 
da República - PSDB, DEM e 
Novo - protocolaram uma peti-
ção no tribunal para suspender 

o limite até o fi m do prazo para 
registro das candidaturas, em 
15 de agosto. As legendas 
argumentam que a legislação 
eleitoral já proíbe que pessoas 
físicas doem valores acima de 
10% de sua renda, e que não 
faria sentido impor uma limi-
tação diária às doações.

A assessoria do TSE informou 
que o pedido está nas mãos do 
presidente do TSE aguardando 
deliberação. Como a corte en-
trou em recesso e só voltará aos 
trabalhos normais em agosto, o 
caso poderá fi car sem solução 
até o próximo mês. Na opinião 
da professora do Instituto de 
Direito Público Marilda Sil-
veira, o limite imposto pela 
resolução do TSE prejudica 
os candidatos de partidos pe-
quenos que possuem pouco 

A preocupação, segundo o ministro Luiz Fux, é o risco de a “vaquinha” ser usada como 

instrumento de lavagem de dinheiro na campanha.

recurso dos fundos públicos.
De outro lado, diz a es-

pecialista, não se justifi ca a 
preocupação do TSE com o 
risco de lavagem de dinheiro. 
“Do mesmo jeito que poderia 
ocorrer lavagem na vaquinha, 

por cartão de crédito, também 
acontece por transferência 
com conta bancária ou no 
depósito bancário. Ocorre em 
qualquer caso e a fi scalização 
de um processo ou outro 
não é diferente”, comenta. A 

A seleção brasileira encontrou 
um adversário difícil e ousado, 
mas venceu o México por 2 a 0 
e avançou às quartas de fi nal 
da Copa do Mundo. Neymar 
abriu o placar e Firmino, já nos 
minutos fi nais, garantiu a classi-
fi cação. Foi a partida mais dura 
da seleção brasileira até agora. 
O México não esperou o Brasil; 
começou o jogo pressionando, 
marcando o Brasil na frente e 
difi cultando a saída de bola. O 
sistema defensivo brasileiro, no 
entanto, fez uma partida segura 
e, apesar dos 30 minutos iniciais 
de pressão, a bola quase não 
chegou ao goleiro Alisson.

A partida marcou ainda o 
despertar de Willian. O meio 
campista fazia uma Copa apa-
gada até o fi nal do primeiro 
tempo de hoje. Na segunda 
etapa, fi nalmente fez o que se 
esperava dele. Com jogadas 
em velocidade pela direita e 
cortando para o meio, Willian 
abriu a defesa mexicana e par-
ticipou do primeiro gol, dando 

Neymar abriu o placar e Firmino, já nos minutos fi nais, 

garantiu a classifi cação.

Prevenção ao suicídio 
Ligações para o Centro de Valo-

rização da Vida (CVV), que auxilia 
na prevenção do suicídio, passaram 
a ser gratuitas em todo o país. Um 
acordo de cooperação técnica com 
o Ministério da Saúde, permitiu o 
acesso gratuito ao serviço, pres-
tado pelo telefone 188. Por meio 
desse número, pessoas que sofrem 
de ansiedade, depressão ou que 
correm risco de cometer suicídio 
conversam com voluntários da 
instituição e são aconselhados. 

O STF entrou em recesso de 
30 dias desde ontem (2). Com o 
período de férias dos ministros, 
não haverá sessões das duas 
turmas da Corte e do plenário, 
mas as questões urgentes que 
chegarem serão julgadas pela 
presidente, ministra Cármen 
Lúcia, que atuará no plantão. 
Em agosto, após o retorno dos 
trabalhos, já foram pautados 
diversos processos sobre temas 
polêmicos que aguardavam 
julgamento pela Corte. 

No dia 30 de agosto, o STF deve 
julgar uma ação que trata da pos-
sibilidade de pais se recusarem a 
matricular seus fi lhos em escolas 
públicas ou privadas tradicionais 
e educá-los em casa. A prática, 
conhecida como homeschooling, 
não tem previsão na legislação. 
Também decidirá se referenda 
a liminar proferida pelo minis-
tro Ricardo Lewandowski, que 
impediu que o governo venda, 
sem autorização do Legislativo, 
o controle acionário de empre-
sas públicas de economia mista, 
como a Petrobras e a Eletrobras, 
por exemplo.

O recurso no qual o ex-pre-
sidente Lula pretende ganhar 
liberdade também pode ser jul-

A ministra Cármen Lúcia 

julgará as questões urgentes 

que chegarem ao STF.
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Toffoli arquiva inquérito 
do deputado Bruno Araújo

O ministro do STF Dias To-
ffoli decidiu arquivar inquérito 
aberto na Corte para investigar 
o deputado federal Bruno Araújo 
(PSDB-PE) pelos crimes de 
corrupção ativa, passiva e lava-
gem de dinheiro. A decisão foi 
assinada na sexta-feira (29) e 
divulgada ontem (2). O inquérito 
foi aberto em 2017 para apurar 
citações ao nome do parlamen-
tar nos depoimentos de delação 
premiada de ex-diretores da 
empreiteira Obebrecht. 

Nos depoimentos, os delato-
res afi rmaram que repassaram 
R$ 600 mil para as campanhas 
eleitorais de Bruno Araújo em 
2010 e 2012. A decisão de Toffoli 
foi motivada por um pedido de 
arquivamento feito pela defesa 
de Bruno Araújo. Para o ministro, 
até o momento, não há indícios 
sufi cientes de provas para man-
ter o andamento da investigação. 

Na petição, os advogados ale-
garam que a investigação não 
encontrou “qualquer indício de 
prática delitiva em desfavor” do 
deputado. “Nenhum dos colabo-
radores ouvidos trouxeram ele-
mentos que pudessem justifi car 
a manutenção desse inquérito, 
o qual deverá ser prontamente 
arquivado”, sustentou a defesa 
(ABr).  

Brasília - Os economistas do 
mercado fi nanceiro elevaram 
levemente a previsão para a 
infl ação de 2018. O Relatório 
de Mercado Focus divulgado 
ontem (2) pelo Banco Central, 
mostra que a mediana para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) este 
ano foi de 4,00% para 4,03%. Há 
um mês, estava em 3,65%. Já a 
projeção para o índice em 2019 
permaneceu em 4,10%. Quatro 
semanas atrás, estava em 4,01%. 
O relatório Focus trouxe ainda a 
projeção para o IPCA em 2020, 
que seguiu em 4,00%. 

No caso de 2021, a expectativa 
permaneceu em 4,00%. Há qua-
tro semanas, essas projeções 
eram de 4,00% para ambos os 
anos. A projeção dos economis-
tas para a infl ação em 2018 está 
dentro da meta, cujo centro é 
de 4,5%, com margem de tole-
rância de 1,5 ponto porcentual 
(índice de 3,0% a 6,0%). Para 
2019, a meta é de 4,25%, com 
margem de 1,5 ponto (de 2,75% 
a 5,75%). No caso de 2020, a 
meta é de 4,00%, com margem 

A projeção para a infl ação em 

2018 está dentro da meta.

Brasília - Coordenador da 
pré-campanha do ex-governa-
dor paulista Geraldo Alckmin 
à Presidência da República, 
o ex-governador de Goiás, 
Marconi Perillo, sugeriu on-
tem (2), uma aliança com o 
MDB para que o ex-ministro 
da Fazenda, Henrique Mei-
relles, dispute a eleição como 
candidato a vice-presidente 
na chapa do tucano. Meirelles 
rejeitou a proposta e sugeriu 
que o PSDB pode apoiá-lo no 
segundo turno.

“O momento agora é de 
um líder democrático como 
o Alckmin e seu partido, 
mais as lideranças políticas e 
um expressivo representante 
de mercado com vivência e 
experiência política como é 
Henrique Meirelles”, disse 
Perillo durante palestra a inves-
tidores do mercado fi nanceiro 
na sede da XP Investimentos, 
em São Paulo. A declaração foi 
o primeiro aceno explícito da 
campanha tucana a Meirelles e 
ao MDB depois da chegada de 
Perillo ao comando político da 
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Aumenta o IPCA para 2018 na projeção 
do Relatório Focus do Banco Central

as expectativas eram de 3,24% 
e 3,75%, respectivamente. No 
caso de 2020, a mediana do 
IPCA no Top 5 permaneceu em 
4,00%, ante 3,85% há um mês. 
A projeção para 2021 no Top 5 
seguiu em 3,75%, ante 3,73% 
de quatro semanas atrás. 

Em 21 de junho, o IBGE infor-
mou que o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo-15 (IPCA-
15) subiu 1,11%. No acumulado 
do ano até junho, o IPCA-15 
subiu 2,35% e, em 12 meses, 
avançou 3,68%. Também com 
infl uência sobre as projeções de 
infl ação do mercado, o dólar à 
vista acumula alta de 16,96% 
em 2018. Os economistas do 
mercado financeiro consul-
tados pelo Focus elevaram a 
previsão para a infl ação em 
junho de 2018, de 1,11% para 
1,15%. Um mês antes, o por-
centual projetado estava em 
0,40%. Para julho, a projeção 
passou de 0,34% para 0,35% 
e, para agosto, permaneceu em 
0,12%. Há um mês, os porcen-
tuais eram de 0,30% e 0,20%, 
respectivamente (AE).

de 1,5 ponto (de 2,5% a 5,5%). 
Já a meta de 2021 é de 3,75%, 
com margem de 1,5 ponto (de 
2,25% a 5,25%). 

Entre as instituições que 
mais se aproximam do resul-
tado efetivo do IPCA no médio 
prazo, denominadas Top 5, a 
mediana das projeções para 
2018 no Focus foi de 3,84% 
para 3,83%. Para 2019, a es-
timativa do Top 5 seguiu em 
4,00%. Quatro semanas atrás, 

Brasil segura o ataque mexicano e 
vence por 2 a 0

a assistência para Neymar abrir 
o placar.

Mesmo melhor do que no 
primeiro tempo e na frente do 
placar, o jogo era difícil para o 
Brasil. Por várias vezes a defesa 
não conseguia sair jogando e 
precisava afastar com chutões. 
O México avançava e o Brasil, 
recuado, esperava a oportuni-

dade para os contra-ataques. E 
aos 42 minutos, o Brasil teve a 
oportunidade que queria. Em 
contra-ataque rápido, Neymar 
invadiu a área pela esquerda e 
cruzou rasteiro para Firmino, 
que havia acabado de entrar. 
O atacante só precisou escorar 
para o fundo das redes e fazer a 
torcida respirar aliviada (ABr).

Com Supremo em recesso, Cármen 
Lúcia julgará recursos urgentes

gado após o recesso, mas a data 
ainda não foi defi nida. Na última 
quinta-feira (28), o pedido foi 
liberado para julgamento em 
plenário pelo relator ministro 
Edson Fachin. Os ministros só 
voltarão a se reunir em plenário 
em 8 de agosto. Cármen disse 
que não pautaria o pedido de 
Lula por orientação de Fachin. 
A partir do dia 12 de setembro, 
Cármen Lúcia deixará a presi-
dência da Corte, após dois anos 
no cargo, que será ocupado pelo 
ministro Dias Toffoli. O man-
dato de presidente da Corte é 
improrrogável (ABr).

Perillo sugere Meirelles como vice 
de Alckmin; ex-ministro rejeita

conseguiu “acalmar os ânimos 
do mercado” e “comandar um 
voo seguro para uma rota de 
desenvolvimento que durou 
até 2010”

Meirelles disse não ter sido 
procurado para conversas 
recentes pelos tucanos - e 
negou também ter buscado 
interlocução com Alckmin e 
aliados. Ele rechaçou a possi-
bilidade de ingressar como vice 
na chapa do tucano, quando 
questionado sobre a proposta 
de Perillo. “Teremos grande 
satisfação em receber o apoio 
do PSDB no segundo turno da 
eleição”, disse o ex-ministro, 
que foi fi liado ao PSDB (AE).

pré-campanha de Alckmin. O 
ex-governador paulista, porém, 
tem reiterado que não fará de-
fesa do governo Michel Temer 
- um requisito do Planalto.

Perillo afi rmou que um acor-
do entre Alckmin e Meirelles 
seria uma “inovação” e que am-
bos poderiam ser “os fi adores 
e comandantes de uma nova 
aliança que garanta desenvolvi-
mento, crescimento econômico 
e o resgate do nosso Estado de 
Direito democrático”. Perillo 
citou a aliança costurada em 
2002 pelo ex-presidente Lula 
que levou o empresário José 
de Alencar à vice (PL, atual 
PR). O tucano disse que Lula 

Coordenador da 

pré-campanha de 

Alckmin, Marconi 

Perillo.
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Sinônimo de emprego

O Brasil é um país de 

desequilíbrios. O que 

é crime para um não 

é para o outro. Duas 

empresas exatamente do 

mesmo ramo têm cargas 

tributárias distintas

Mas o assunto aqui é 
outro. Quanto se fala 
no Brasil das leis tra-

balhistas, de CLT, de direitos, 
férias e sindicatos. Muito né? 
Não quero tirar o mérito desses 
assuntos, são sim muito impor-
tantes, mas… No Brasil são 
aproximadamente 40 milhões 
de trabalhadores com carteira 
assinada. Em contraste, temos 
48 milhões de donos de empre-
sas, empreendedores. 

Quem cuida deles? Eles não 
têm proteção de sindicato, 
partido político e nem “juiz 
do empreendedor”. Férias é 
se der, plano de saúde apenas 
se for bem sucedido, horas 
extras é praxe e não se ga-
nha mais por isso, adicional 
de fi m de semana é apenas 
piada. “Mas é a escolha deles” 
grita o indignado. Bem, quase 
50% são empreendedores 
por necessidade, ou seja, não 
encontrarão alternativa se não 
empreenderem. 

“Mas empresário faz grana, 
tira dividendos” diz o cético. A 
retirada máxima de 70% dos 
empreendedores é de apenas 
três salários mínimos, não 
é exatamente o paralelo do 
“sonho americano”, você con-
corda? Existe uma diferença 
importante entre o celetista 
e o empreendedor. Ao passar 
do processo de empregado 
para empreendedor e, em 
seguida, para empresário, ele 
gera emprego, além de criar 
riqueza, pagar impostos, aten-
der demandas reprimidas da 
sociedade, e quem sabe, apoiar 
programas sociais. 

A globalização e tecnologia 
melhoraram e vão continuar 
melhorando - acredito eu - a 
vida de bilhões de pessoas. 
Mas alguns milhões de pessoas 
serão o efeito colateral desta 
tendência. Elas irão sofrer 
perdendo seus empregos e sua 
dignidade. A máxima de que 
novos empregos irão surgir, 
não será consolo para eles, mas 
talvez para a geração jovem. 
Esses novos desempregados 
transformar-se-ão em empre-
endedores pela necessidade 
de sobrevivência. 

Mas não seria possível culpar 
apenas questões externas. 
Existem desafi os internos e 
estruturais. Como exemplo, 
enquanto um funcionário que 

trabalha um mês e recebe seu 
salário por isso, o pequeno 
e médio empreendedor às 
vezes espera 120 ou mais dias 
depois de entregue o serviço 
ou produto para receber sua 
devida remuneração. Nesta 
perspectiva, o empreendedor 
com todos os riscos pessoais 
que deve assumir, e por outro 
lado com a função social pri-
mordial de gerar empregos, é 
transformado em um cidadão 
de segunda classe. 

Não podemos esquecer que 
atrás de um CNPJ existem 
CPFs que precisam colocar 
comida na mesa e pagar di-
versas contas como qualquer 
outro cidadão. Então, por que 
isso acontece? Vejo algumas 
causas que geram o desequi-
líbrio: 1. Existem fornecedores 
com alto poder de barganha; 
2. Os pequenos e médios 
empresários na maioria dos 
casos não se organizam em 
grupos coesos; 3. A legislação 
favorece as grandes empresas 
que têm alto poder de lobby; 4. 
Os gigantes têm vantagens na 
automação, robotização e uso 
de inteligência artifi cial. 

Talvez esteja na hora de 
criar uma plataforma que ve-
nha dar aos empreendedores 
(pequenos e médios), uma 
chance justa para vencer, como 
também difundir na sociedade 
sua importância e fi nalmente 
criar um novo balanço de for-
ças onde uma grande parcela 
possa prosperar.

Um futuro de inovação e 
tecnologia não poderá se tor-
nar sustentável se o padrão 
for de dar as costas para seus 
perdedores. Afi nal, algum dia 
esta pessoa pode ser você, seus 
pais ou seus fi lhos!  Qual é a 
forma? Qual é a solução? Não 
sei. Mas acredito saber de onde 
ela não virá inicialmente - dos 
governantes!

O sistema político atual não 
está preparado para mudanças 
sociais tão rápidas e disrupti-
vas como as que vivemos hoje. 
Será a iniciativa privada com 
ou sem fi ns lucrativos que terá 
que preencher esta lacuna. 

Tenho certeza que devemos 
criar um equilíbrio, onde o su-
cesso meteórico de alguns, não 
deixe outros grupos desampa-
rados de um direito básico, o 
do emprego. 

Acontece que já hoje, e se 
fortalece a cada dia que passa, 
emprego e empreendedorismo 
são sinônimos.

(*) - É Economista, especialista 
em alavancar negócios e palestra 

sobre ‘O Futuro da Liderança e do 
Emprego em tempos de Globalização 

e Inteligência Artifi cial’.

Daniel Schnaider (*)
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Há 28 anos o Brasil não re-
gistra casos da doença. 
No entanto, o risco de a 

doença retornar é grande por 
causa da resistência de pais e 
mães em vacinarem os fi lhos. A 
ameaça, segundo o ministério, 
existe em todos os locais com 
coberturas abaixo de 95%, mas 
está mais crítica nessas 312 
localidades.

O Ministério da Saúde orienta 
os gestores locais a organizar as 
redes de prevenção, inclusive 
com a possibilidade de reade-
quação de horários mais compa-
tíveis com a rotina da população 
brasileira. A pasta também 
recomenda o reforço das par-
cerias com creches e escolas, 
ambientes que potencializam a 
mobilização sobre a vacina por 
envolverem as famílias.

Causada por um vírus que 
vive no intestino, o poliovírus, 
a poliomelite geralmente atinge 
crianças com menos de 4 anos, 

Há 28 anos, país não registra casos, mas doença pode retornar.

O astro LeBron James assinou 
um contrato de US$ 154 mi-
lhões (cerca de R$ 600 milhões) 
e quatro temporadas com o Los 
Angeles Lakers. 

Boatos sobre sua saída do 
Cleveland Cavaliers - onde 
foi vice-campeão da NBA no 
mês passado - surgiram alguns 
dias atrás, mas a informação 
foi confi rmada na noite deste 
domingo (1º).

Eleito quatro vezes MVP 
(jogador mais valioso) e com 
duas medalhas de ouro nas 
Olimpíadas, LeBron recusou 
um novo contrato de US$ 36 
milhões (aproximadamente R$ 
140 milhões) por temporada 
com o Cavaliers. É a segunda 
vez que a estrela do basquete 
deixa a equipe, que o selecio-
nou no começo de sua carreira 
profi ssional. LeBron atuou no 

Atleta deixa o Cleveland Cavaliers após quatro temporadas.

Os 12 meninos de um time 
de futebol e seu treinador que 
estavam presos em uma gruta 
na Tailândia desde 23 de junho 
foram encontrados com vida 
ontem (2). O anúncio foi feito 
pelo governador da província 
de Chiang Rai, Narongsak 
Osatanakorn, responsável 
pelas equipes de resgate. 
Os socorristas anunciaram 
que estavam a cerca de 400 
metros do ponto em que se 
acreditava que os jovens, com 
idades entre 13 e 16 anos, e 
seu treinador de 25 buscaram 
refúgio, uma cavidade conhe-
cida como “Pattaya Beach”.

Para auxiliar na procura, 
os mergulhadores dispunham 
de 600 cilindros de oxigênio. 
Mas o procedimento foi lento 
porque, em alguns locais da 
caverna, as bombas de ar não 
passavam, e era necessário 
abrir caminho. Uma equipe de 
cerca de mil pessoas partici-
pou das buscas, e havia ainda 
o auxílio de especialistas de 

Time de futebol e seu treinador estavam no local há 9 dias.

Itália e o 
‘boom’ de 
street food

Conhecida principalmen-
te pela cozinha, a Itália 
tem levado cada vez mais 
sua culinária para as ruas. 
Fugindo da tradição dos 
restaurantes, nos últimos 
cinco anos, dia sim, dia não, 
uma empresa de street food 
foi aberta no país, passando 
de 1,7 mil em 2013 para 2,7 
mil em 2018. O balanço é da 
União Italiana das Câmaras 
de Comércio, Indústria, 
Artesanato e Agricultura 
(Unioncamere), que consi-
derou os dados do Registro 
das Empresas entre 2013 
e 2018. 

O estudo também aponta 
que Milão e Roma são as cida-
des que lideram a expansão 
do street food e que um a 
cada quatro empreendedo-
res tem menos de 35 anos. As 
600 empresas desses jovens 
representam, hoje, 22% das 
mais de 2,7 mil atividades do 
setor na Itália (ANSA).
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Mais de 300 municípios enfrentam 
risco de poliomielite, alerta Saúde

Há 312 municípios no país, especialmente na Bahia, com risco de surto de poliomielite, alertou o 
Ministério da Saúde

missão pode ocorrer de uma 
pessoa para outra por meio de 
saliva e fezes, assim como água 
e alimentos contaminados. No 
entanto, a doença deve ser pre-
venida por meio da vacinação. 
A vacina é aplicada nos postos 
da rede pública de saúde. Há 
ainda as campanhas nacionais. 
A vacina contra a poliomielite 
oral trivalente deve ser admi-
nistrada aos 2, 4 e 6 meses de 
vida. O primeiro reforço é feito 
aos 15 meses e o outro entre 4 
e 6 anos de idade. 

Também é necessário vaci-
nar-se em todas as campanhas. 
A próxima Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Polio-
mielite ocorrerá de 6 a 31 de 
agosto. O Brasil está livre da 
poliomielite desde 1990. Em 
1994, o país recebeu, da Organi-
zação Pan-Americana da Saúde 
(Opas), a certifi cação de área 
livre de circulação do poliovírus 
selvagem (ABr).

mas também pode contaminar 
adultos. A maior parte das 
infecções apresenta poucos 
sintomas e há semelhanças com 
as infecções respiratórias com 
febre e dor de garganta, além 
das gastrointestinais, náusea, 
vômito e prisão de ventre. Cerca 

de 1% dos infectados pelo ví-
rus pode desenvolver a forma 
paralítica da doença, que pode 
causar sequelas permanentes, 
insufi ciência respiratória e, em 
alguns casos, levar à morte.

A poliomielite não tem tra-
tamento específi co. A trans-

Jovens presos em caverna na 
Tailândia são achados vivos

outros países, como Estados 
Unidos, Japão, Reino Unido, 
China e Austrália.

O desaparecimento dos 
jogadores ocorreu em 23 de 
junho. Ao lado de seu técnico, 
o time realizava uma excursão 
ao complexo de cavernas de 
Tham Luang, que tem 10 km 
de extensão. Acreditava-se que 

eles haviam procurado refúgio 
na caverna após uma tempes-
tade, mas as fortes chuvas 
alagaram e bloquearam a 
entrada do local. Ainda assim, 
as equipes de emergência não 
perderam as esperanças, pois 
já haviam encontrado bici-
cletas, mochilas e chuteiras 
na entrada da gruta (ANSA).

LeBron James assina contrato de 
R$ 600 milhões

Cavaliers de 2003 a 2010 e de 
2014 a 2018, com um intervalo 
de quatro temporadas no Miami 
Heat.

O jogador agradeceu a Ohio 
“pelas quatro temporadas in-
críveis” e disse que lá “sempre 

será sua casa”. Agora o atleta 
integrará a equipe dos Lakers 
e vestirá a camisa já usada por 
astros do basquete como Cham-
berlain, Jabbar, Magic Johnson, 
Shaquille O’Neal e Kobe Bryant 
(ANSA).

Bélgica vence 
Japão e pegará 
o Brasil 

A Bélgica derrotou o Japão 
de virada, por 3 a 2, em Rostov, 
e se classifi cou para as quartas 
de fi nal da Copa do Mundo de 
2018, na Rússia.  A seleção belga 
foi surpreendida no começo do 
segundo tempo e levou dois gols 
em menos de cinco minutos, 
com Genki Haraguchi e um 
golaço de Takashi Inui.

A reação belga começou com 
o zagueiro Jan Vertonghen, 
no 23º minuto. Logo depois, 
Marouane Fellaini, de cabeça, 
igualou o marcador. Já no fi m 
da partida, Nacer Chadli, ano-
tou o terceiro gol dos "Diabos 
Vermelhos".

Com este resultado, a Bélgica 
avança para as quartas de fi nal 
do Mundial para enfrentar o 
Brasil, em Kazan, na próxima 
sexta-feira (6) - (ANSA).

Os usuários cadastrados na Nota Fiscal 
Paulista já podem consultar no site (www.
nfp.fazenda.sp.gov.br) os bilhetes com que 
irão concorrer ao sorteio de julho. A 116ª 
extração do programa distribuirá R$ 6,7 
milhões em 655 prêmios. Participam do 
sorteio os 9.046.500 consumidores cadas-

trados que efetuaram compras no mês de 
março e solicitaram notas fi scais com CPF 
e 4.700 condomínios que indicaram seus 
CNPJs nos cupons fi scais. 

No total, foram gerados 84.475.609 bi-
lhetes eletrônicos que concorrerão aos 600 
prêmios no valor total de R$ 5,7 milhões. 

As 2.480 entidades sem fi ns lucrativos 
que receberam doações de notas fi scais 
de compras realizadas em março, partici-
pam do sorteio exclusivo deste mês com 
325.295 bilhetes eletrônicos. As institui-
ções concorrem a 55 prêmios que somam 
R$ 1 milhão (AC/SF).

Sorteio de julho da Nota Fiscal Paulista

A seleção da Itália não se clas-
sifi cou para a Copa do Mundo de 
2018, mas o árbitro que está repre-
sentando o país da bota na Rússia, 
Gianluca Rocchi, causou polêmica 
mais uma vez ontem (2), na vitória 
do Brasil por 2 a 0 diante do México. 
Rocchi irritou os brasileiros ao não 
usar o árbitro assistente de vídeo 
(VAR) para verifi car o pisão que 
Neymar levou do lateral Miguel 
Layún, aos 26 minutos do segundo 
tempo. Além de não ter revisto o 
lance, o italiano optou por não dar 
cartão ao jogador mexicano.

Além disso, Rocchi esteve no cami-

nho do Brasil no jogo contra a Suíça. 
Na ocasião, ele trabalhou na equipe 
do VAR e não viu a suposta falta em 
Miranda no gol de empate da equipe 
suíça, anotado por Steven Zuber. 

Rocchi também foi protagonista 
em um lance com Neymar na última 
Liga dos Campeões. Nas oitavas de 
fi nal da competição, no duelo entre 
PSG e Real Madrid, o brasileiro acer-
tou uma bolada no rosto do árbitro 
italiano. Nesta Copa do Mundo, 
Rocchi, de 44 anos, também apitou 
a partida entre Senegal e Japão, que 
terminou em 2 a 2, e o empate por 3 a 
3 entre Portugal e Espanha (ANSA).

Árbitro italiano volta a 
causar polêmica
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A - Movimento Constitucionalista 
As comemorações pelo ‘9 de julho’ (86 anos) começam mais cedo na 
capital paulista, com a cerimônia de entrega do Colar Carlos de Souza 
Nazareth ao maestro João Carlos Martins hoje (3), no Salão Nobre da 
Câmara Municipal, às 17h. Realizado pelo Conselho Cívico e Cultural da 
Associação Comercial de São Paulo desde 2002, o colar celebra o aniver-
sário do Movimento Constitucionalista de 1932 por meio de homenagens 
a pessoas e instituições que, por seus relevantes serviços prestados à 
sociedade, tornaram-se dignas de público e reconhecimento. Os outros 
homenageados serão o embaixador Rubens Ricupero, a Fundação Cásper 
Líbero e a Estância Climática de Cunha, cenário da Revolução de 32. 

B - Geotecnologias no Pantanal 
O prazo para submissão de trabalhos ao 7° Simpósio de Geotecnologias 
no Pantanal – 7° GeoPantanal, foi prorrogado até o próximo dia 10. O 
evento será realizado de 20 a 24 de outubro, em Jardim, Mato Grosso 
do Sul, com o objetivo de discutir e incentivar pesquisas e estudos 
voltados à aplicação das geotecnologias no bioma pantaneiro, ajudando 
no desenvolvimento, preservação e sustentabilidade da região. Poderão 
ser apresentados artigos técnicos voltados ao Pantanal ou áreas úmidas 
semelhantes, incluindo-se a região do entorno situada na Bolívia e no 
Paraguai, contida na bacia hidrográfi ca do alto rio Paraguai. Saiba mais 
em: (https://www.geopantanal.cnptia.embrapa.br/).

C - Comércio Eletrônico
O comércio eletrônico deve faturar R$ 37,9 bilhões no segundo se-
mestre do ano. É o que estima a Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm). Caso a projeção se concretize, esse montante 
representará um crescimento de 15% quando comparado com o mesmo 
período do ano passado. De acordo com a entidade, o tíquete médio 
no período deve somar R$ 310,00, com um total de 122 milhões de 
pedidos feitos. O segundo semestre tende a ser mais aquecido em 
razão de datas sazonais importantes para o varejo, como a Black 
Friday e o Natal, além do Dia dos Pais. Eventos atípicos que afetaram 
a economia do País, como a paralisação dos caminhoneiros, tiveram 
um impacto marginal no faturamento do setor. Mais informações: 
(www.abcomm.org).

D - Salão do Automóvel 
O primeiro lote de ingressos para a 30ª edição do Salão Internacional 
do Automóvel de São Paulo, que acontece entre os dias 8 e 18 de no-
vembro no São Paulo Expo, esgotou. A organização do maior evento 
do segmento na América Latina abriu a venda do 2º lote. Os ingressos 
e mais informações estão disponíveis em (www.salaodoautomovel.com.
br). A organização espera receber mais de 700 mil pessoas que terão 
a oportunidade de conhecer as novidades, interagir com os carros e 
ainda testar mais de 10 marcas nas pistas de test-drives espalhadas 
pelo mais de 23 mil m² de área externa do espaço. Serão 30 marcas de 
veículos que apresentarão mais de 500 carros e mostrarão em primeira 
mão para os brasileiros as novidades que devem chegar ao mercado 
nos próximos anos. 

E - Portabilidade de Salários
O Banco Inter, instituição fi nanceira que oferece conta corrente total-
mente gratuita e pioneira na modalidade digital no Brasil, lançou uma 
funcionalidade que permite ao cliente realizar a portabilidade do salário 
de forma 100% digital, por meio do aplicativo do banco ou internet 
banking. A iniciativa tem o objetivo de simplifi car o processo para o 
cliente. Antes, o correntista precisava preencher um formulário e levá-
-lo pessoalmente até o banco no qual recebia o salário. Agora, o pedido 
pode ser realizado direto no banco de destino da conta, de forma 100% 
digital. Saiba mais em (www.bancointer.com.br).   

F - Universidade da Flórida
A Broward, universidade da Flórida, inaugura amanhã (4), em Belo 
Horizonte, a nova sede da primeira instituição de ensino americana 
instalada no Brasil. A Broward foi fundada em 1960 e já formou mais 
de 1 milhão de alunos. Presente em outros doze países como Rússia, 
Índia e China, o projeto de internacionalização da Broward permite 
que o interessado em estudar nos EUA tenha uma melhor adaptação 
ao formato educacional americano, diminuindo o índice de desistência 
e eliminando o choque cultural. O método de ensino estabelece que os 
estudantes freqüentem o Associates Degree no Brasil (dois primeiros 
anos de qualquer curso universitário americano). A outra parte da 
graduação é realizada nos Estados Unidos. Outras informações no site: 
(www.browardbrasil.com.br).

G - Bispo na Corrida 
O Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, na Região Belém, Dom 
Luiz Carlos Dias, se prepara para uma causa especial: participar da 
Corrida da Solidariedade Bompar, que acontece no próximo dia 22, em 
parceria com o Shopping Anália Franco. Cerca de 1.500 participantes 
devem se unir nesse exército do bem pelas ruas de São Paulo. Toda 
arrecadação obtida com a prova será revertida para duas obras do 
Bompar: a construção de um elevador na Casa Vida I, no bairro Água 
Rasa, e a ampliação da Morada São Martinho, no Belenzinho, que vai 
dar nova oportunidade de vida para 150 pessoas em situação de rua. As 
inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelos sites (www.ativo.
com) e (www.sprinta.com.br).

H - Opção de boa Música
Enquanto diversas cidades de Minas Gerais celebram seus Festivais de 
Inverno, São Lourenço será palco de um festival que já é tradição na 
região do Circuito das Águas. Entre os próximos dias 12 e 14, chega à 
cidade pela 5ª vez o ‘São Lourenço Jazz & Blues’. O evento é gratuito e 
será realizado no estacionamento do Parque das Águas, centro da cidade. 
A edição deste ano trará nomes importantes como do Blues Etílicos e 
Gustavo Scaranello Trio. O evento é um dos principais eventos da região, 
e se consolidou como um indutor turístico, trazendo os amantes do 
gênero de jazz e blues de vários pontos do país. Para mais informações, 
consulte: (https://www.facebook.com/VisiteSaoLourenco/).

I - Assinaturas para Crianças
‘Fora da Caixola’, lançamento da Faber-Castell, com consultoria de 
criação e desenvolvimento da Evoluir – Educação Transformadora, é 
o primeiro clube de assinaturas dedicado a atividades lúdicas e edu-
cacionais para crianças. O Kit, que pode ser encomendado pelo site 
(https://www.foradacaixola.com/), é composto por um livro com uma 
história protagonizada pelo Esquadrão Eureka - formado por Samuca, 
Pandora, Gigio e Engenhoca (uma esperta cachorrinha) -, que conduz 
os leitores a uma aventura, e coloca a criança no papel de protagonista 
para a resolução do desafi o.

J - Direito Administrativo 
O tradicional Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, promovido 
pelo IBDA, será realizado entre 17 e 19 de setembro em Florianópolis. 
Cerca de cem especialistas de todas as regiões do país irão debater 
sobre os principais assuntos inerentes à administração pública. A vasta 
programação prevê: conferências de abertura e encerramento, painéis 
temáticos, palestras, debates simultâneos, entrega de prêmios e lança-
mento de livros. A polêmica sobre a concessão do auxílio moradia para 
servidores públicos será um dos temas debatidos no painel: “Servidores 
Públicos e carreiras de Estado: prerrogativas ou privilégios?”. Informa-
ções, programação completa e inscrições: (www.ibda.com.br).

A - Movimento Constitucionalista 
As comemorações pelo ‘9 de julho’ (86 anos) começam mais cedo na 

D - Salão do Automóvel 
O primeiro lote de ingressos para a 30ª edição do Salão Internacional 

A competitividade é 

um tema recorrente na 

maioria das empresas

Normalmente, é ela que 
garante a alta produti-
vidade e a motivação, 

engajando as pessoas na 
busca por resultados cada vez 
melhores. Segundo uma pes-
quisa recente feita pela Page 
Personnel, empresa global de 
recrutamento especializado 
em profi ssionais de suporte à 
gestão, 90,3% dos entrevista-
dos afi rmam que ser competi-
tivo faz bem aos profi ssionais 
e às empresas.

Políticas internas que esti-
mulam a competição costu-
mam ser muito bem vistas por 
colaboradores que almejam 
maiores desafi os na carreira. 
Planos de incentivo com co-
missionamento, remuneração 
meritocrática e fl uxos entre 
áreas, são vistos como boas 
oportunidades de crescimen-
to. A pesquisa mostra que 
40,3% dos profi ssionais acre-
ditam que a competitividade 
não é apenas importante, mas 
necessária para um melhor 
desenvolvimento profi ssional 
e para o sucesso da empresa 
para a qual trabalham.

No entanto, apesar de ser 
estimulante e extremamente 
saudável para o clima orga-
nizacional, é preciso muito 
cuidado com os limites. A linha 
é bastante tênue. Um ambiente 
hostil de trabalho, onde as pes-
soas são capazes de qualquer 
coisa para chegarem onde 
querem é nocivo em qualquer 
companhia. Isso sem contar 
nos danos causados aos pro-
fi ssionais, de forma individual, 
que podem inclusive adoecer. 

Em casos extremos, a com-
petitividade pode criar um 
ambiente sem limites, onde 
vale praticamente tudo para se 
conquistar as metas. Assim, a 
porta fi ca aberta para práticas 

ilícitas e corrupções de todas 
as espécies e dimensões. As 
fofocas ganham espaço e a 
famosa “puxação de tapete” 
também. 

Um sinal de alerta de que a 
empresa está tendo mais pre-
juízos do que benefícios com as 
estratégias de competitividade 
é quando os relacionamentos 
entre as pessoas começa a 
dar sinais de deterioramento. 
Quando já não há clima para 
almoços prazerosos ou happy 
hours ao fi nal do expediente, 
é sinal de que algo não vai 
muito bem. 

Outro ponto importante 
é a rotatividade. Quando 
muitos profi ssionais pedem 
o desligamento da empresa, 
normalmente é porque a in-
satisfação com o clima está 
elevada. Nesses momentos, 
a área de recursos humanos 
precisa agir. Competitividade 
não pode ser confundida com 
rivalidade. Talvez, as políticas 
precisem ser revisadas. 

Logicamente, há muitas em-
presas que adotam a competiti-
vidade excessiva como cultura. 
E, não há nada de errado nisso. 
No entanto, os processos se-
letivos precisam ter atenção 
a esse ponto. Pessoas mais 
colaborativas, tendem a encon-
trar difi culdades nesse tipo de 
ambiente. O recrutamento e 
seleção precisa estar alinhado 
ao perfi l da companhia.

Acima de tudo, a empresa 
precisa defi nir suas estraté-
gias e ser coerente com elas. 
De modo geral, é importante 
analisar sempre a sustenta-
bilidade das empresas e das 
suas relações. Pressão extrema 
para superar metas pode cor-
roer o clima organizacional. 
Trabalhar apenas a favor do 
individual pode comprometer 
os resultados coletivos.

(*) - É Gerente de Hunting e 
Outplacement da NVH –

Human Intelligence
(http://nvh.com.br/2017/human/).

Fernanda Andrade (*)

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
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Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

CRCSP EM AÇÃO: PRESIDENTE E VICES 
VISITAM DELEGACIAS REGIONAIS NO 
INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Durante todo o mês de julho, a presidente do CRCSP, 
Marcia Ruiz Alcazar, irá visitar as 18 delegacias regionais da 
entidade, uma realização denominada CRCSP em Ação.

O objetivo é apresentar um balanço dos primeiros meses 
da gestão 2018-2019 e ouvir as demandas de cada região. Os 
primeiros encontros aconteceram na última semana de junho 
nas cidades de Marília, Bauru, Presidente Prudente, Piracicaba 
e Jundiaí.

Os vice-presidentes José Donizete Valentina (Administração 
e Finanças), José Aparecido Maion (Fiscalização, Ética e 
Disciplina), João Carlos Castilho Garcia (Desenvolvimento 

visitas também alternadamente.
Em todos os encontros, será realizada uma reunião interna 

com a presença do delegado regional e de delegados da 

da contabilidade serão empossados como delegados do 
CRCSP – 23 no total.

Com exceção de Bauru, Jundiaí e São João da Boa 
Vista, será realizada também a palestra “Norma Educação 

registrados no CRCSP.
“Visitaremos cada delegacia regional com o propósito de 

integrar, informar e compartilhar as ações desta gestão. Serão 
dias de muita inspiração e troca de experiências pelo interior do 
Estado de São Paulo”, declarou a presidente Marcia.

O CRCSP em Ação vai ao encontro dos pilares da gestão 
2018-2019: inovação, colaboração/integração e humanização, 
e está de acordo com a meta de maior aproximação do 
Conselho Diretor com os delegados da entidade, que são os 
representantes do Conselho em suas respectivas regiões. 

A infl ação medida pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor - Semanal (IPC-S) 
subiu 1,19% na última semana 
do mês de junho, registrando 
alta de 0,2 ponto percentual 
em relação à semana imedia-
tamente anterior. Com a alta 
da última semana do mês, o 
IPC-S fechou os primeiros seis 
meses do ano com variação 
acumulada de 3%.

Os dados foram divulgados 
ontem (2), pelo Ibre/FGV, e 
indicam que o IPC-S acumula-
do nos últimos 12 meses é de 
4,43%. A alta da última sema-
na de junho refl ete variações 
positivas de preços em quatro 
das oito classes de despesas, 
com destaque para o grupo 
habitação, cuja taxa passou de 
1,51% para 1,93% – alta de 0,4 
ponto percentual em relação à 
terceira semana do mês.

A alta do grupo habitação 
teve forte infl uência do item 
tarifa de eletricidade residen-
cial, cuja taxa passou de 7,16% 
para 8,83% – variação de 1,67 
ponto percentual em relação à 

terceira semana do mês.
Também registraram alta 

os grupos educação, leitura e 
recreação, cuja taxa passou de 
-0,07% para 0,28%; Comuni-
cação (de 0,22% para 0,32%); 
e Despesas Diversas (0,10% 
para 0,15%).

Entre os quatro grupos que 
registram queda de preços, o 
destaque para alimentação, 
que variou de 1,80% para 
1,59%, queda de 0,21 ponto 
percentual em relação à se-
mana imediatamente anterior. 
Transportes passou de 1,45% 
para 1,25%; Vestuário (de 
0,73% para 0,20%) e Saúde e 
Cuidados Pessoais (de 0,49% 
para 0,40%) (ABr).

Os desdobramentos econômicos e políticos da 
greve dos caminhoneiros no fi nal do mês de 
maio levaram ao recuo do Índice de Confi ança 
Empresarial (ICE) em 1,9 ponto em junho, para 
90,5 pontos

Na média do segundo trimestre de 2018, o indicador também 
fechou em queda de 1,9 ponto em relação ao trimestre 
anterior.

O Índicefoi divulgado ontem (2), pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), e consolida 
os índices de confi ança dos quatro setores cobertos pelas sonda-
gens empresariais produzidas pela entidade: Indústria, Serviços, 
Comércio e Construção. A avaliação da FGV é de que a queda 
do ICE em junho decorreu da piora “tanto da percepção dos 
empresários sobre o momento presente quanto das perspectivas 
de curto prazo”. 

Para o Superintendente de Estatísticas Públicas da FGV, Aloisio 
Campelo Jr., o recuo da confi ança empresarial em junho “aprofunda 
uma tendência esboçada nos dois meses anteriores”. Segundo o 
economista, parte do aumento do desânimo neste mês está rela-

Aumento do desânimo se deve aos desdobramentos econômicos e 

políticos da greve dos caminhoneiros.

A quarta rodada de negociações 
entre o Mercosul e a Associação Eu-
ropeia de Livre-comércio (EFTA) 
começou ontem hoje (2), em Gene-
bra, e deve terminar na sexta-feira 
(6), segundo confi rmaram fontes 
brasileiras. Em junho de 2017, os 
quatro países que formam a EFTA 
(Islândia, Liechtenstein, Noruega 
e Suíça) e os do Mercosul (Argen-
tina, Brasil, Paraguai e Uruguai) 
iniciaram a primeira rodada de 
negociações para alcançar um 
acordo de livre-comércio entre os 

dois organismos.
Desde então houve três roda-

das, a última em abril na cidade 
de Buenos Aires. Nesse encontro, 
foram tratados desde temas de de-
nominação de origem até barreiras 
ao comércio, problemas de saúde 
e fi tossanitários, investimentos 
e propriedade intelectual, entre 
outros. Os países do EFTA já têm 
um convênio de livre-comércio com 
Costa Rica, Panamá, Guatemala, 
México, Chile, Colômbia, Equador 
e Peru (ABr/EFE).
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Confi ança Empresarial recua depois 
da greve dos caminhoneiros

cionada aos desdobramentos econômicos e políticos da greve dos 
caminhoneiros do fi nal de maio. “Á este efeito, aparentemente 
temporário, somaram-se outros fatores que vinham provocando 
quedas da confi ança: insatisfação com o ritmo lento de retomada 
da economia, falta de confi ança na política econômica e aumento 
da incerteza política e eleitoral”, explicou.

Os dados indicam que, em junho, os índices de confi ança 
caíram em todos os setores, com destaque para a Comércio e a 
Construção, com quedas de 3,0 e 3,1 pontos, respectivamente. 
Os setores que mais contribuíram negativamente foram comércio, 
que respondeu por uma retração de 32% no índice agregado, e 
Serviços, com queda no índice agregado de 42%.

O estudo constatou ainda que em junho houve alta da confi ança 
em apenas 27% dos 49 segmentos que integram o Índice de Con-
fi ança Empresarial. Considerando-se médias móveis trimestrais, 
a proporção de segmentos em alta, também diminuiu em relação 
ao mês anterior, para 36% do total. Os dados têm por base coleta 
de informações de 5.549 empresas entre 4 e 26 de junho (ABr).

Infl ação pelo IPC-S 
acumula alta de 3% 

Países do EFTA negociam 
livre-comércio com Mercosul
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Os dândis do futebol
Entre nós, a arte da 

representação também 

tem sido bastante 

cultivada

O futebol está se transfor-
mando em gigantesca 
passarela para exibição 

de uma coleção de tatuagens, 
cortes de cabelo, piercings 
em orelhas e pescoços, na 
esteira da expansão de uma 
estética esportiva que embala 
os competidores, motivando 
torcedores a endeusar seus 
ídolos não apenas pela quali-
dade técnica, mas pela maneira 
como se apresentam.

O dandismo, maneira afetada 
de uma pessoa se comportar, 
se vestir e usar adereços, 
exercício tradicionalmente 
restrito ao campo político 
estende, portanto, seus do-
mínios aos campos de futebol. 
O poeta Baudelaire dizia que 
o dândi provoca “o prazer de 
espantar”. Nesses tempos de 
espetacularização dos atos co-
tidianos, pode-se acrescentar: 
o “prazer de encantar”, ou, no 
caso do futebol, oferecer algo 
mais que uma performance 
esportiva.

Na política, o dandismo teve 
grandes cultores, como Luis 
XIV, que passeava nos jardins 
de Versailles em um cavalo 
branco coberto de diamantes, 
ele todo vestido de púrpura. 
Napoleão mais parecia um 
pavão engalanado quando se 
coroou para receber a benção 
do papa em Notre-Dame. 

Hitler, treinado em aulas 
de declamação para agitar as 
massas, usando a cruz gamada 
para propagar o nazismo, apa-
recia nos comícios organizados 
por Goebbels depois de fazer 
a massa esperar por ele horas 
a fi o. A audiência cansada to-
mava um grande susto quando 
aviões roncando desciam em 
rasantes, criando o clima para 
receber o personagem e seu 
séquito.

Entre nós, a arte da repre-
sentação também tem sido 
bastante cultivada. Jânio Qua-
dros dava ênfase à semântica 
usando como bengala uma 
estética escatológica: olhos 
esbugalhados, cabelos des-
penteados, barba por fazer, a 
imagem do desleixo pessoal 
com a caspa caindo sobre um 
sobre um paletó roto. 

Tirava sanduíches de mor-
tadela e bananas dos bolsos, 
momento em que pontifi cava 
com sua retórica cheia de pró-
clises e mesóclises:  “Po-lítico 
brasileiro não se dá ao respeito. 

Eu, não, desde as 6 horas da 
manhã estou caminhando pela 
Vila Maria e não comi nada. 
Então, com licença.” Devorava 
os acepipes sob aplausos da 
multidão.

A atração dos políticos por 
holofotes comanda atos ca-
nhestros. O Estado-Espetácu-
lo emerge com força exibindo 
heróis, salvadores da Pátria, 
pais dos pobres, redentores 
de margens sociais empobre-
cidas e, incrível, até seres que 
se postam ao lado direito do 
Senhor. O marechal Idi Amin, 
de Uganda, dizia conversar 
com Deus em sonhos. Um dia, 
um jornalista quis saber com 
que frequência ocorria o papo. 
O sagaz ditador sem titubear: 
“sempre que necessário”. 

Nicolas Maduro não disse 
que foi abençoado pelo falecido 
Hugo Chavez, encarnado em 
um “canarinho pequenino” 
que apareceu cantando? Em 
muitas ocasiões, os limites da 
liturgia do cargo costumam 
ser rompidos. E os atores, 
participando da encenação que 
tem mais a ver com estripulia 
circense e comédia farsesca, 
inventam fi rulas para iludir as 
massas.

Voltando aos campos de 
futebol, vemos a Seleção Ca-
narinho desfi lando com sua 
coleção de signos. Fixemos 
os olhos em Neymar, que 
mais parece um caleidoscópio 
humano. Carrega cerca de 40 
símbolos em seu corpo, entre 
os quais tatuagens de tigre, 
âncora, diamante, cruz com 
asas, o 4 em número romano, 
coroas, clave de sol, enfi m, 
uma vasta coleção que tenta 
expressar força, alegria, cora-
gem, estabilidade, perfeição, 
independência, história de 
vida, relação com o divino etc. 

Esse aparato estético, em 
parte organizado pelo hairs-
tylist Nariko, ainda se completa 
com esgares e espasmos de 
dor, ao cair nas faltas come-
tidas por adversários (parte 
das quedas é pura represen-
tação do dândi), Neymar deve 
despertar curiosidade até dos 
extra-terrestres que, segundo 
ufólogos, costumam visitar 
nosso planetinha azul.

O fato é que na socieda-
de pós-industrial o Estado-
-Espetáculo imprime o tom 
dos discursos, maltratando 
a identidade da política, dos 
esportes e da cultura.

 
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse
(www.observatoriodaeleicao.com).

Gaudêncio Torquato (*)

Andres Manuel Lopez Obrador deposita sua cédula de voto, na 

Cidade do México.

Vitorioso nas eleições pre-
sidenciais do México, Andrés 
Manuel López Obrador disse 
ontem (2) que, quando assumir 
o poder, “estenderá as mãos” ao 
governo do norte-americano, 
Donald Trump, para ter uma 
relação de amizade com o país 
vizinho. “Vamos estender nossas 
mãos francas para buscar uma 
relação de amizade e cooperação 
com os Estados Unidos”, disse o 
líder esquerdista, em entrevista 
à emissora “Televisiona”.

O político do Movimento 
Regeneração Nacional (More-
na) agradeceu a Trump pelo 
tweet de felicitação enviado na 
noite de ontem, depois que as 
pesquisas de boca de urna lhe 
apontaram como ganhador do 
pleito. No Twitter, Trump disse 
que “deseja” trabalhar com 
Obrador, e que “há muito o que 
fazer para benefi ciar tanto os 
Estados Unidos como o Méxi-
co”. Foi muito respeitoso. Isso 
é o que vamos sempre procurar 

na relação com o governo dos 
EUA, que haja respeito mútuo: 
nós nunca vamos faltar com o 
respeito porque queremos que 
nos respeitem”, disse Obrador.

O futuro presidente explicou 
que sua equipe é consciente “da 
necessidade de manter boas 
relações com os Estados Uni-
dos”, devido a aspectos como 
a fronteira comum, a estreita 
relação econômica e comercial, 
e os milhões de mexicanos que 
vivem nesse país. Por isso, “não 
vamos brigar, vamos buscar 
sempre que haja um acordo” e, 
então, “vamos estabelecer uma 
cooperação para chegar a um 
entendimento”.

Quando foi questionado so-
bre como reagirá caso Trump 
lance uma mensagem agressiva 
contra o México no Twitter, 
Obrador rejeitou se envolver 
em disputas na rede. “Vamos 
atuar com muita prudência, 
porque vamos representar o 
país” (ABr/EFE).

Alexandre Meneghini/Reuters

Os deputados precisam 
votar os últimos desta-
ques apresentados ao 

texto. De autoria do deputado 
José Carlos Aleluia (DEM-BA), 
a proposta permite a comer-
cialização de até 70% desses 
direitos.

Em 2010, a União vendeu 
diretamente a sua estatal, sem 
licitação, uma área na Bacia 
de Santos ao valor de R$ 74,8 
bilhões. Essa cessão para a 
Petrobras é limitada até se 
alcançar a extração de cinco 
bilhões de barris equivalentes 
de petróleo. O texto-base apro-
vado, na forma do substitutivo 
do deputado Fernando Coelho 
Filho (DEM-PE), defi ne ainda 
critérios para a revisão do con-
trato de cessão onerosa entre a 
União e a Petrobras. Entre os 
destaques, um do PSB pretende 
manter na lei o caráter intrans-
ferível da cessão onerosa.

Também pode ser votado o 
projeto do Senado, que regula-

Também pode ser votado o projeto que regulamenta o desmembramento e a fusão de municípios.

Sanduíche “bauru” 
pode se tornar 
patrimônio cultural 

Um projeto em tramitação na 
Câmara dos Deputados eleva o 
sanduíche “bauru” à condição 
de patrimônio cultural imate-
rial do Brasil. Pela proposta, 
do deputado Capitão Augusto 
(PR-SP), o reconhecimento 
implicará em proteção do 
Estado, que incentivará sua 
perpetuação e preservação 
histórica, como legado para as 
futuras gerações.

Capitão Augusto defende que, 
tal como o acarajé na Bahia, o 
bauru – tradicional sanduíche 
feito com pão francês, rosbife, 
tomate em rodelas, picles de 
pepino, muçarela, orégano e 
sal – também faz referência 
à identidade e à memória de 
grupos formadores da sociedade 
brasileira. “Eis um sabor que é 
conhecido no País inteiro. O bau-
ru agrada a todos os paladares”, 
afi rma o parlamentar.

O sanduíche teria surgido pela 
primeira vez na cidade de São 
Paulo, no restaurante Ponto 
Chic, no largo do Paissandu, por 
iniciativa do bauruense Casimiro 
Pinto Neto, conhecido como “o 
Bauru”. Quando estudante de 
direito, nos anos 1930, ele teria 
sugerido a confecção do primeiro 
sanduíche com a receita. Na cida-
de de Bauru, uma lei municipal 
foi editada para proteger a receita 
original do lanche. O projeto 
tramita em caráter conclusivo e 
será analisado pelas comissões 
de Cultura; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) pode 
votar hoje (3) um projeto 
que prevê critérios especiais 
de tributação para prevenir 
desequilíbrios concorrenciais. 
O projeto da senadora Ana 
Amélia (PP-RS) é relatado 
pelo senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES).  O texto estabe-
lece medidas para assegurar o 
funcionamento do mercado e 
punir a concorrência desleal. 
A União, os estados e os mu-
nicípios fi cam autorizados a 
promover a fi scalização inin-
terrupta de empresas e insta-
lar equipamentos de controle 
de produção, comercialização 
e estoque.

Além disso, o governo 
pode antecipar ou postergar 
o fato gerador de tributos e 
concentrar a incidência de 
impostos em determinadas 
fases do ciclo econômico. 
Outras medidas são a adoção 
de alíquota específi ca sobre 
produtos e o controle especial 
de recolhimento de impostos. 
Ficam sujeitos ao regime 
especial setores da atividade 
econômica em que a carga 
tributária seja um componen-
te relevante na composição 
de preços de produtos ou 

Senadora Ana Amélia é a autora do projeto.

A Comissão de Educação e 
Esporte do Senado poderá votar 
hoje (3), o projeto que propõe 
o reconhecimento, o fomento e 
a regulamentação dos esportes 
eletrônicos (os chamados e-
-sports) no Brasil. Os e-sports 
são as atividades competitivas 
envolvendo jogos de videoga-
me, computador e gadgets. De 
acordo com o projeto, o esporte 
eletrônico, quando praticado de 
modo profi ssional, observará 
regras nacionais e internacio-
nais aceitas pelas entidades de 
administração do desporto.

Para o autor, senador Roberto 
Rocha (PSDB-MA), as disputas 
esportivas em ambientes vir-
tuais oferecem, assim como os 
esportes tradicionais, meios de 
“socialização, diversão e apren-
dizagem”. O senador aponta 
que a prática pode contribuir 
para melhorar a capacidade 
intelectual e fortalecer o ra-
ciocínio e a habilidade motora 
dos participantes. O relator, 
senador José Medeiros (Pode-
-MT), é favorável à aprovação 
do projeto sob a forma do subs-
titutivo aprovado na Comissão 

O senador Roberto Rocha é autor do projeto que tramita de forma 

terminativa na Comissão de Educação.

Aumento de áreas 
não-edifi cáveis em 
rios, lagos e estradas

A Comissão de Meio Ambien-
te do Senado, em reunião na 
terça-feira hoje (3), analisa o 
projeto que dobra o tamanho 
das faixas não-edifi cáveis nos 
parcelamentos de solo urbano. 
Altera a Lei do Parcelamento 
do Solo Urbano para ampliar as 
áreas com proibição de constru-
ção às margens de locais como 
rios, lagos e estradas.

Atualmente, a legislação 
determina como requisito 
urbanístico para loteamento 
a obrigatoriedade de reserva 
de uma faixa não-edifi cável de 
15 metros ao longo das águas 
correntes (mares, rios, riachos 
e canais) e dormentes (lagos, 
lagoas, açudes) e das faixas de 
domínio público das rodovias e 
ferrovias. O porjeto aumenta 
essa faixa para 30 metros.

A proposta é do senador 
Paulo Bauer (PSDB-SC) e será 
votada na forma de um substi-
tutivo do relator, senador Valdir 
Raupp (MDB-RO). Se apro-
vado, o substitutivo precisará 
ser votado também em turno 
suplementar pela comissão. 
Cumprida essa etapa, poderá 
ser enviado diretamente para a 
Câmara, se não houver recurso 
para votação pelo Plenário (Ag.
Senado).
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Câmara pode concluir votação 
sobre exploração do pré-sal

Nesta semana, o Plenário da Câmara dos Deputados pode concluir a análise do projeto que permite à 
Petrobras transferir a outras petroleiras parte de seus direitos de exploração de petróleo do pré-sal na 
área cedida onerosamente pela União

menta o desmembramento e a 
fusão de municípios. A proposta 
precisa do apoio de um mínimo 
de 257 deputados para ser apro-
vada. Hoje, o Brasil tem 5.570 
municípios. Conforme o texto, 
os plebiscitos realizados até 31 
de dezembro de 2013, e os atos 

legislativos que autorizam sua 
realização serão validados para 
dar prosseguimento aos casos 
pendentes.

Entretanto, há resistência de 
alguns partidos a esse dispositi-
vo, pois ele permitiria a criação 
de municípios sem as regras pre-

vistas no projeto, mais restritivas. 
Além de plebiscito, a proposta 
prevê a realização de estudos de 
viabilidade com vários critérios 
fi nanceiros, um número mínimo 
de habitantes no novo município 
e uma quantidade mínima de 
imóveis (Ag.Câmara).

Comissão do Senado pode votar 
projeto que pune concorrência desleal

serviços. Ou ainda, setores em 
que a estrutura da cadeia de 
produção ou comercialização 
favoreça a evasão fi scal.

Os critérios especiais de tri-
butação podem ser adotados 
isolada ou conjuntamente. Mas 
não se aplicam a tributos inci-
dentes sobre a renda, o lucro, a 
movimentação fi nanceira ou ao 
patrimônio. Durante a vigência 
do regime diferenciado, o poder 
público pode suspender ou até 
mesmo cancelar o cadastro da 
empresa, caso se comprove que 
a pessoa jurídica foi constituída 
especifi camente para a prática 
de fraude fi scal estruturada.

A senadora Ana Amélia ar-
gumenta que a concorrência 
desleal pode repercutir nos 
preços de produtos e serviços 
e desequilibrar o mercado. Ela 
cita como exemplo o caso dos 
combustíveis, em que “laranjas” 
obtêm liminares na Justiça para 
afastar a tributação e sonegar 
sistematicamente o pagamento 
de tributos. “Estima-se que 
apenas nos setores de cigar-
ros e combustíveis, sujeitos 
a cargas tributárias elevadas 
em comparação com outros 
produtos, cerca de R$ 8 bilhões 
sejam sonegados anualmente”, 
argumenta (Ag.Senado).

Em pauta a regulamentação dos 
esportes eletrônicos

de Ciência e Tecnologia. 
Para o relator, o mérito do 

projeto é indiscutível. Ele 
lembra que “no Brasil, compe-
tições de jogos virtuais atraem 
jogadores, espectadores e 
movimentam grandes somas 
de dinheiro”. Ele cita que, em 
agosto de 2015, por exemplo, 
12 mil pessoas foram ao estádio 
Allianz Parque, em São Paulo, 
para acompanhar ao vivo uma 
partida do jogo online League 

of Legends. 
Segundo ele, estima-se que, 

atualmente, os esportes eletrô-
nicos gerem receitas em torno 
de US$ 700 milhões no mundo 
inteiro, devendo chegar a US$ 
1,5 bilhão de dólares no ano de 
2020. Como o projeto é termi-
nativo na Comissão, caso apro-
vado, pode seguir direto para a 
Câmara dos Deputados, a não 
ser que haja recurso para análise 
no Plenário (Ag.Senado).

Obrador diz que 
‘estenderá as mãos’
ao governo Trump



Foco em resultados é 

uma das competências 

mais usadas - e 

abusadas - por empresas 

em seus processos de 

recrutamento e seleção e 

gestão de desempenho

Mas, o que exatamente 
quer dizer ter foco 
em resultados? Re-

solvemos entrar no clima de 
Copa do Mundo e no universo 
das OKRs – (Objectives and 
Key Results) metodologia de 
gestão por metas, que foi de-
senvolvida no Vale do Silício e 
é praticada por empresas como 
Google, Linkedin e Dropbox.

No futebol, foco em resul-
tados não falta. O placar é o 
resultado. De nada adianta se 
o time joga bem, os jogadores 
fazem grandes dribles e a 
seleção ter treinado horrores, 
se o resultado do jogo não 
for a vitória.  A máxima “O 
importante é competir” faz 
sucesso entre pais e fi lhos, 
mas não muito no esporte de 
alto rendimento. O que acon-
tece quando um time para de 
ganhar e entregar resultados? 
O técnico geralmente é substi-
tuído, assim como alguns dos 
seus jogadores. 

Os dirigentes de clubes e 
seus torcedores são implacá-
veis, e não querem saber o 
quanto o time de esforçou. O 
que vale é o gol. Mais do que 
isso: fazer mais gol do que 
tomar. Portanto, não falta foco 
em resultados em um time de 
futebol. Já nas empresas a coisa 
complica um pouco. 

Para começar, o resultado 
nem sempre é tão claro quanto 
no esporte. Ao contrário da 
vitória no futebol, o resultado 
de uma empresa pode ser mais 
aberto a inúmeras interpre-
tações. Medidas fi nanceiras 
como lucro, faturamento e re-
torno sobre o capital investido 
são bons indicadores, mas es-
tão longe de serem defi nitivos. 

O Balanced Scorecard, que 
é uma metodologia criada 
pelos acadêmicos americanos 
Robert Kaplan e David Norton, 
tentou criar um conjunto de 
direcionadores que deveriam 
refl etir mais holisticamente 
como se defi ne o sucesso de 
uma empresa. Se é difícil defi -
nir o que é resultado para uma 
empresa, muito mais difícil é 
defi nir o que é resultado para 
uma área ou colaboradores. 

Para um grupo em especial, 
os vendedores, essa tarefa é 
um pouco mais fácil. Assim 
como para a turma do futebol, 
é muito difícil argumentar con-
tra a facilidade de se medir o 
desempenho de um vendedor 
com base na sua métrica fun-
damental: a venda. 

Vendedores tendem a ser 
muito focados em resultado, e 
terem uma forma de trabalho 
bastante orientada para isso, 
com cotas, metas, indicado-
res e rituais todos orientados 
para o atingimento desses 
resultados. Em times ágeis de 
produto, por exemplo, pode 
ser muito mais difícil manter 
o time com foco no resultado. 

Esses grupos, usualmente 
compostos por um conjunto 
de profi ssionais de áreas de 
atuação diferentes (como 
desenvolvedores, designers, 
gestores de produto etc), 
geralmente o foco está mais 
na entrega, características, 
diferenciais e funcionalidades 
de software, e menos em indi-
cadores de negócio. 

É muito raro que esses times 
saibam para que estão fazendo 
algo, ou seja, que resultado de 
negócio estão tentando melho-
rar, e que se sintam responsáveis 
por esses resultados. Pode-se 
esforçar muito e gastar meses 
construindo um novo “carrinho” 
para um site de e-commerce, 
mas de nada vai adiantar todo 
esse empenho se essa nova 
funcionalidade não se traduzir 
em mais vendas para a empresa. 

No entanto, uma das ferra-
mentas mais potentes para 
se melhorar o foco em re-
sultados são as OKRs, pois 
essa metodologia força seus 
praticantes a pensarem em 
termos de resultados. A meta 
é composta por um objetivo, 
que é uma descrição qualitativa 
do resultado de negócio a ser 
atingido (como “aumentar o 
faturamento da empresa”, 
“melhorar a lucratividade do 
produto XYZ” ou “reduzir os 
custos com transportes” e 
assim por diante). 

Muitas vezes, os colabora-
dores têm metas, mas pouca 
noção clara do porquê delas. 
O objetivo deve estar sempre 
acompanhado por um conjunto 
de indicadores - os resultados-
-chave -, que servem como 
forma de se medir se o objetivo 
foi ou não atingido. Por exem-
plo, uma OKR de um time deve 
contribuir diretamente à OKR 
da unidade organizacional que 
faz parte o time, devendo con-
tribuir às OKRs da empresa. 

Assim, todos têm consciên-
cia constante de como suas 
iniciativas contribuem para 
aos resultados da compa-
nhia. Como e o porquê usar 
as OKRs para reforçar essa 
competência são importantes 
para apontar os esforços dos 
colaboradores em direção aos 
resultados primordiais. 

Vai Brasil rumo ao hexa!

(*) - É apaixonado por cultura 
organizacional, fundador da Qulture.
Rocks, startup de tecnologia para a 

gestão de desempenho
(kiko@qulturerocks.com).

Foco em resultados, 
OKRs e o futebol

Francisco S. Homem de Mello (*)
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IMPEDIMENTO DE EMENDA DE FÉRIAS PELO E-SOCIAL
Empresa pode emendar a licença maternidade seguida de férias para 
funcionárias que tem o período aquisitivo completo? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A MANTER FOTO DOS FUNCIONÁRIOS NAS 
FICHAS ELETRÔNICAS DO E-SOCIAL?

Informamos que o e social não dispõe de qualquer funcionalidade ou 
obrigação de colocação de fotografias para identificar o colaborador 
em ficha de registro ou e social.

PROCEDIMENTOS DE VÁRIAS SITUAÇÕES NO E-SOCIAL
Com o cadastro do Esocial, como proceder com as seguintes situações: 
Informações sobre férias que terá que ser enviado com 30 dias antes, 
caso o funcionário desista das férias no período informado, como 
alterar. Depois de lançado o aviso prévio do funcionário, como efetuar 
a possível desistência. O exame médico toxicológico para motoristas, 
continuará normal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

UTILIZAR O CERTIFICADO DIGITAL PARA ACESSO AO E-SOCIAL
Para o envio de empresa sem movimento no eSocial, será obrigatória 
a utilização do certificado digital? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM A ENTRADA DO E-SOCIAL AINDA É OBRIGATÓRIO A EMPRESA 
TER O LIVRO DE INSPEÇÃO DE TRABALHO?

Informamos que as empresas ainda estão obrigadas a ter o livro de 
inspeção do trabalho, mesmo com eSocial.

PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
Produtores rurais (P.F.), que só tem nº de CNPJ, mas não tem matricula 
CEI, deverá ser enviado ao e-Social? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® JULHO/ 18
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

Felipe Maeda/Agência FAPESP

Segundo o pesquisador 
Emerson Franchini, da 
Escola de Educação Fí-

sica e Esporte da USP, no 
treinamento do judô os atletas 
realizam simulações de luta 
em diferentes condições que 
podem afetar o pacing, espe-
cialmente quando a simulação 
é conduzida no fi m da sessão, 
devido à fadiga acumulada. 

Franchini analisa o pacing 
no judô em seu trabalho, con-
duzido no Combat Centre do 
Australian Institute of Sport. 
O pesquisador também coor-
dena um estudo, com apoio 
da Fapesp, em que compara o 
gasto energético considerando 
a contribuição aeróbia e ana-
eróbia dos sistemas de trans-
ferência de energia, estimada 
por dois métodos distintos. 
Essa pesquisa é conduzida por 
Valeria Panissa e foi publicada 
na revista científi ca Frontiers 
in Physiology.

“O objetivo é entender como 
os atletas se comportam duran-
te as competições, compreen-
der o ritmo de seus ataques, 
as defesas e o controle das 
pegadas. Queremos ver se isso 
é afetado pelo nível de fadiga, 

Atletas reorganizam comportamentos durante a luta para lidar 

com os diferentes estados de fadiga a que foram induzidos.

Estudo analisa número 
de ataques para melhorar 
desempenho de judocas

O pacing (“ritmo”) tem sido considerado um aspecto importante para determinar o desempenho em 
diferentes modalidades esportivas. No judô, o pacing de um atleta é dado pelo número de ataques 
por minuto

número total de ataques e sua 
percepção de esforço.

“Novas intervenções, como 
diferentes tipos de treinamento 
e distintos processos de recupe-
ração entre as lutas, podem ser 
exploradas, por exemplo, na ten-
tativa de preservar a capacidade 
de disputar pegada, que é uma ha-
bilidade essencial durante a luta. 
Isso pode fazer com que o atleta 
apresente maior combatividade 
e aumente sua probabilidade de 
sucesso”, disse Franchini.

O pesquisador apresentou os 
resultados iniciais do estudo no 
5th European Judo Research 
and Science Symposium & 
4th Scientifi c and Professional 
Conference, ao ser convidado 
pela União Europeia de Judô e 
pela Faculdade de Cinesiologia 
de Zagreb (Croácia). O evento 
contou com a participação 
não apenas de pesquisadores, 
mas também de treinadores 
de seleções nacionais. “Foi 
bastante interessante ter tido a 
oportunidade de discutir, após 
a apresentação, as potenciais 
implicações destes resultados 
com um dos treinadores da 
seleção russa de judô, que 
estava presente à exposição”, 
disse Franchini. 

por exemplo, de modo a que o 
atleta possa melhorar seu pa-
cing ou como o pacing afeta o 
resultado de seu desempenho”, 
disse Franchini.

Resultados do estudo in-
dicam que os atletas de judô 
conseguem reorganizar seus 
comportamentos durante a 
luta – por exemplo, alterando o 
ritmo de ataques ao adversário 
– para lidar com os diferentes 
estados de fadiga a que foram 
induzidos nas sessões de trei-
no. Franchini constatou que 
os atletas, após a execução 

de dois blocos de exercícios 
com intervalo específi co antes 
das lutas – situação que gerou 
maiores alterações na frequên-
cia cardíaca e concentração de 
lactato –, aumentaram o tempo 
de deslocamento sem contato 
com o adversário.

Ao longo da luta, a diferença 
entre o esforço dedicado às 
ações de alta intensidade e 
o esforço dedicado às ações 
de baixa intensidade dimi-
nuiu, indicando que os atletas 
prolongam as ações de baixa 
intensidade para preservar o 
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Edital de Intimação Prazo de 15 dias. Processo Nº 0000867-88.2018.8. 26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz
Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Carolina Miki Koya Hibi, RG 7031931327, CPF
476.812.250-72, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Momentum Empreendi mentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia
de R$ 60.472,85, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de maio de 2018.                                                 (03  e  04)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007870-79.2017.8. 26.0009 A MMa. Juíza de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dra. Claudia Ribeiro, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Cristiane Dos Santos Peixoto, RG 27596800-5, CPF 246.111.528 -12, que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana.
Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$10.618,30 (em 01/07/2017),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 28 de maio de 2018.                                                                (03  e  04)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008692-52.2018.8. 26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 33ª VC, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Ivanilson dos Santos RG Nº 13.935.352 – SSP/MG, CPF/MF Nº 055.173.426-47 que
lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de ADIDAS AG , alegando em síntese:
foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 10.632,59, que deverá
ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513, §2º, IV, do NCPC), podendo oferecer
impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2018.                         (03  e  04)

Citação Prazo 20 dias Proc. 0031722-84.2008.8.26.0224. A Drª. Beatriz De Souza Cabezas, Juíza de
direito da 4ª VC do Foro de Guarulhos/SP. Faz Saber a Pam Tambores Ltda, representado polos seus
sócios, Antonio Joaquim Apostolico, Rua Baicuri, 117, Boacava - CEP 05469-030, São Paulo-SP,
também podendo ser encontrado na Rua Silva Teles, 1632, Pari - CEP 03026-000, São Paulo-SP, CPF
029.226.578-68, RG 2671682 2- Pascoal Provasi, Rua Silva Teles, 1632, Pari - CEP 03026-000, São
Paulo-SP, que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por por Cgmp - Centro de Gestão de
Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$  2.720,31, Referente as notas
fiscais vencidas e não pagas. Considerando que os requerentes, encontra-se em lugar ignorado, fica o
mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta ficando Advertido
de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer    embargos. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade, aos 13 de Abril de 2018.                                                                                                   (03  e  04)

Intimação Prazo 20 dias - Processo. 0035512-79.2016.8.26.0100. O Dr. Rogério Marrone de Castro
Sampaio. Juiz de Direito da 26º VC do Foro da Capital - SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a
Anésia Cruz Dos Santos, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de
Momentym Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 42.016,77, que deverá ser devidamente
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob
pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15
dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 11 de setembro de 2017.                                                                                   (03  e  04)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000144-88.2015.8.26. 0144 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da Vara Única, do Foro de Conchal, Estado de São Paulo, Dr(a). Armando Pereira da Silva
Junior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Total Transportes e Serviços Ltda EPP, pessoa jurídica
de direito privado, com sede na Rua João Alonso Garcia, nº101, Jd. Porto Seguro, CEP:13835-000,
Conchal-SP, inscrito no CNPJ/ MF sob o nº 14.281.837/0001-60, que lhes foi proposta ação de Monitó
ria requerida por CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 11.331,92, referente a fatura de nº 121970752, com vencimento em
20/08/2013, fatura de nº 167642173, com vencimento em 21/11/2014 fatura de nº 124766792, com
vencimento em 20/09/2013, fatura de nº 167642173, com vencimento em 21/11/2014 , fatura de nº
170924518, com vencimento em 22/12/2014 vencidas e não pagas. Considerando que o requerente,
encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e
atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia
reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Conchal, aos 30 de maio de 2018.             (03  e  04)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002397-56.2016.8.26. 0001 A MM. Juiza de Direito
da 6ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Marriane Fagundes De Oliveira RG Nº 25.905873-7, CPF/MF Nº
22.832152856 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória pleiteando o recebimento da
quantia de R$ 10.756,24, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as
partes, estando a ré inadimplente com relação a cinco mensalidades relativas aos meses de janeiro/
2011 a junho/2011. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação, ciente de que não havendo o
pagamento nem a apresentação de embargos será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2018.                                     (03  e  04)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002436-32.2016.8.26. 0008 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral
Toledo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Espolio de Nicola Di Stasi, representada por suas Herdeiras
Camila Alvares Di Stasi RG nº 29.075.035-0, CPF/MF nº 302.218.238-40, Janaina Alvares Di Stasi
Gomes, OAB nº 262.240 e CPF/MF nº 324.678.458-26 e Rubia Alvares Di Stasi RG nº 43.504.449-7,
CPF/MF nº 324.553.698-46, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de
Cobrança no valor de R$ 2.309,64. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 34, da
Quadra GM, do Loteamento Terras de Sta Cristina II. Estando as rés em lugar ignorado, foi deferido a
sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de 2018.     (03  e  04)

A Aneel informou recente-
mente que a bandeira tarifária 
em junho fi caria no segundo 
patamar da cor vermelha, 
o mais alto. De acordo com 
analistas do setor, isso impli-
ca em um aumento de 10% a 
25,7% na conta de energia do 
mês de junho, na comparação 
com o mesmo período do ano 
anterior. Além disso, muitas 
distribuidoras regionais de-
vem repassar nos próximos 
meses os reajustes do serviço, 
deixando a conta ainda maior.

Mas o consumidor pode 
recorrer a sistemas alterna-
tivos de energia para evitar 
despesas futuras excedentes. 
Desde 2012, a resolução 482 
da Aneel permite ao consumi-
dor abater o preço da conta 
de luz se o mesmo possuir 
um sistema independente de 
geração de energia em sua 
casa ou empresa. Ruberval 
Baldini, diretor executivo 
da BR Solar e presidente 
da Associação Brasileira de 
Energias Alternativas (Abe-
ama), um dos responsáveis 
pela implantação da medida, 
disse que é viável, sim, criar 
o próprio sistema.

De acordo com Baldini, o 
consumir precisa primeiro 

Saiba como reduzir sua conta 
de luz em época de reajustes

R
ep
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du
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o

contatar uma companhia espe-
cializada em energias renováveis 
para fazer um estudo da conta de 
luz e entender qual a melhor ma-
neira de modifi cá-la. Feito isso, 
a energia geradora é aplicada 
na residência, que passará a ter 
dois relógios de medição: um de 
ida, que contabiliza o consumo, 
e outro de volta, que “empres-
ta” a energia solar que não foi 
utilizada pelo consumidor para 
a concessionária realizar a re-
distribuição em outros locais.

Através do método, é gerado 
um crédito energético, que 
pode ser compensado da tarifa 
de luz em até 36 meses. Como 

ter energia renovável em casa e 
no trabalho? Segundo Baldini, é 
necessário que haja uma boa área 
de insolação no local que se de-
seja aplicar a tecnologia. Porém, 
também existem no mercado 
soluções caso a incidência solar 
não seja sufi ciente para sustentar 
o sistema. “Se o cliente tem uma 
garagem com área descoberta em 
casa, podemos cobrir o carro com 
painéis. E se esse mesmo auto-
móvel for elétrico, fornecemos 
um carregador”, falou o diretor 
executivo da BR Solar.

Outra forma de reduzir a conta 
de energia elétrica é ter um sis-
tema de aquecimento para água 

do chuveiro, ou para reapro-
veitar água da caixa para regar 
jardins. A energia gerada tam-
bém pode benefi ciar empresas 
com grande área de insolação 
ou pequenos comércios que 
usem os painéis fotovoltai-
cos. Vantagens: para Gerson 
Max, gerente de negócios da 
Premium Solar, que atende 
integradores e empresas de 
engenharia oferecendo trei-
namentos profi ssionais para a 
instalação de energia solar, o 
sistema “reduz custo, ajuda o 
planeta e cria independência”. 

Além disso, o BNDES anun-
ciou a liberação de créditos 
para a instalação residencial 
de sistemas fotovoltaicos em 
26 de junho, o que torna mais 
fácil o pagamento do modelo. 
A BV Financeira também 
realiza fi nanciamentos para 
a energia solar. A resposta 
para o empréstimo, segundo 
apontado por Max, leva 48 
horas e o banco apresenta 
propostas a serem restituídas 
em até 60 meses. Com a greve 
de caminhoneiros que afetou 
o Brasil em maio, sendo cha-
mada de “Crise do Diesel”, a 
pauta de energias alternativas 
propostas deve ganhar ainda 
mais força(ANSA).
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Especial
Fotos: Divulgação

Este tipo de esclarecimento é essencial, se considerar-
mos que há muita desinformação sobre o tema. Como 
dizia uma antiga propaganda, com o manejo adequado 

do solo, tudo no Brasil, se “adubando, dá”.
 
Os nutrientes são a base da cadeia alimentar. “São eles, 

que regulam o metabolismo da planta, que formam a base 
da produção vegetal para alimentar diretamente o homem 
ou o gado e, consequentemente, alimentar indiretamente o 
homem com proteína animal”, afi rma Dr. Hélio Grassi Filho, 
Professor Titular do Departamento de Nutrição Mineral de 
Plantas e Recursos Ambientais da Faculdade de Ciências 
Agronômicas da Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP), em Botucatu, SP.

 
Compreender o ciclo que envolve a produção é essencial 

para a construção de um futuro de fartura. Segundo o 
engenheiro agrônomo e fl orestal Dr. Valter Casarin, Co-
ordenador Científi co da iniciativa Nutrientes para a Vida 
(NPV), qualquer adubo aplicado ao solo, seja ele mineral 
ou orgânico, “tem o propósito de elevar o teor dos nutrien-
tes dentro de patamares pré-estabelecidos pela pesquisa 
e, assim, nutrir a planta adequadamente. Quando forne-
cemos esses nutrientes em quantidades balanceadas ao 
solo, estamos benefi ciando sua fertilidade e promovendo 
a disponibilidade de alimento para as plantas. O uso da 
fonte de adubo correta, na dose, local e época corretas é 
o caminho para manter a sustentabilidade do sistema e o 
respeito ao meio ambiente”.

 

Classifi cação e diferenças
As plantas têm comportamento diferente dos humanos 

e de outros seres vivos. Enquanto os animais, incluindo o 
homem, precisam consumir alimentos para sobreviver, as 
plantas têm a capacidade de produzir a própria comida, 
por isso são chamadas de autotrófi cas, (palavra grega que 
signifi ca auto = próprio; e trofo = alimento).

 

O maravilhoso universo das 
plantas e a força dos nutrientes
Presente no Brasil desde 2016, a 
Nutrientes Para Vida (NPV) é uma 
iniciativa que possui visão, missão 
e valores análogos aos da coirmã 
americana, a Nutrients For Life. O 
objetivo é esclarecer e informar 
a sociedade sobre os benefícios 
dos fertilizantes (ou adubos) na 
produção dos alimentos, bem como 
sobre sua utilização adequada

De acordo com o processo utilizado para produzir o ali-
mento, podem ser classifi cadas em quimiossintetizantes e 
fotossintetizantes.

 
Os autótrofos quimiossintetizantes não necessitam de 

luminosidade para produzir a própria comida, enquanto os 
seres autótrofos fotossintetizantes são os organismos que 
possuem a capacidade de realizar fotossíntese, transfor-
mando energia luminosa em química, exemplos: todas as 
plantas e algumas espécies de algas. Já os seres heterótrofos 
(hetero = outro, diferente; trofos = alimento) são conhecidos 

como consumidores porque 
não possuem a capacidade de 
fabricar seu próprio alimento. 
Logo, necessitam se alimentar 
de outros seres.

 
Entre eles estão os animais, 

inclusive os seres humanos, 
os protozoários, os fungos e 
a maioria das bactérias.

 
O processo pelo qual as plan-

tas produzem seu alimento é 
chamado de fotossíntese e, em 
geral, é feito através da com-
binação da luz solar, da água e 
do dióxido de carbono (CO2), 
que depois de processado se 
transformam em açúcar e por 
meio dessa substancia as plan-
tas conseguem se alimentar. 
Essa é uma forma bem sim-
plista para explicar o processo 
da fotossíntese. É através da 
fotossíntese que as plantas 

conseguem produzir alimentos para a sua sobrevivência.
 

A força dos nutrientes na 
natureza

Os nutrientes funcionam da seguinte maneira; as raízes 
absorvem a água e os nutrientes. A mistura dos nutrientes 
e água formam a seiva bruta, a qual é transportada para  as 
folhas e caules através de vasos condutores chamado xilema.

Principalmente nas folhas são encontradas uma subs-
tância denominada clorofi la e os estômatos (estrutura 
que serve para absorver o gás carbônico (CO2) e ajudar 
na fotossíntese). 

 
Quando as folhas recebem a água das raízes e o CO2 pelos 

estômatos, a clorofi la entra em ação para absorver toda a 
quantidade possível de luz solar. Depois da absorção desses 
componentes, eles conseguem realizar um processo que 
transforma a substância capturada em glicose e assim as 
plantas se alimentam.

 
Outro produto produzido no processo da fotossíntese é o 

oxigênio. O oxigênio é liberado para o exterior da planta e 
irá servir no processo de respiração dos animais terrestres

 

Como se comportam as 
carnívoras

Porém, nem todas as plantas se alimentam pelo processo 
da fotossíntese, existem alguns casos especiais, como plan-
tas carnívoras que se alimentam de animais como aranha, 
sapo, lesma, mosca e passarinho.

 
A captura de suas presas é feita através das suas folhas. 

A forma mais comum para atraí-las é através de um cheiro 
atrativo que elas exalam. Quando as presas se aproximam, 

fi cam grudadas nas folhas, pois elas possuem um tipo de 
cola e o animal não consegue se soltar.

 
Isso acaba por ser a regra, mas outros tipos de plantas 

carnívoras conseguem abater suas presas de modo diferente. 
Aquelas que não possuem a substância pegajosa, prendem 
a presa por meio de uma espécie de boca.

 
Esse tipo de planta possui um suco digestivo que ajuda 

a digerir os animais que foram capturados, pois as presas 
se transformam em liquido e é bem mais fácil de ser ab-
sorvido pela planta.

 

O parisitismo no mundo verde
As plantas parasitas se alimentam com base nos nutrientes 

de outra planta. A absorção é tamanha que às vezes chega 
a matar a outra planta, daí veio o nome de parasita.

 
Do mesmo modo que muitas estabelecem uma interação 

com animais ou com fungos, também existem plantas que 
tem estreita relação com outras plantas. São as plantas pa-
rasitas que perderam por completo a função fotossintética. 
As folhas são desnecessárias e estão reduzidas a pequenas 
escamas amareladas ou desapareceram por completo. A 
transpiração foliar é nula e também os órgãos de transporte 
de água, como o xilema, são muito reduzidos ou não existem, 
assim como as raízes. As plantas parasitas desenvolveram 
órgãos de sucção especiais, que penetram na planta hospe-
deira, e roubam a seiva elaborada pelo hospedeiro, assim, 
não há necessidade de realizar a fotossíntese.

Fonte: Nutrientes Para Vida (NPV).



News@TI
Novos celulares de mesa

@A Aquário - empresa referência em produtos inovadores de 
telecomunicação - apresenta os novos celulares de mesa CA-40S 

e CA-42S, que permitem a conexão com qualquer parte do mundo. 
Os celulares de mesa CA-40S e CA-42S, possuem antenas remo-
víveis de 3dB de ganho e, quando conectados a antenas externas, 
oferecem cem vezes mais sinal do que sem essa conexão e até mil 
vezes que um aparelho de celular comum em regiões com pouco 
sinal. Com design super moderno e display de retro alimentação 
na cor azul e totalmente em português, parecem telefones fi xos e 
podem também ser usados em áreas urbanas oferecendo economia 
e praticidade nas ligações de celular para celular. O modelo CA-42S 
conta ainda com espaço para dois SIM Card enquanto que o outro 
modelo oferece espaço para apenas um. Ambos são compatíveis 
com todas as operadoras (www.aquario.com.br).

Como um robô pode ajudar você a comprar 
um sapato? 

@Com o tema ‘Chatbot – um novo aliado ao omnichannel’, a gerente 
de serviços de chatbot da empresa, Isabelli Gonçalves, repercutirá 

no dia 16 como esse mercado pode apostar na tecnologia do chatbot 
para estreitar o relacionamento com o cliente. “Dados E-bit registram 
que a categoria de moda e acessórios é a campeã de vendas na inter-
net. E o uso dos chatbots é fundamental nesse cenário pois, além de 
ser uma tecnologia de atendimento e vendas, proporciona, de forma 
signifi cativa, uma melhor experiência ao consumidor em toda sua 
jornada de compras”, destaca Isabelli. Além do tema, a Hi também terá 
um estante durante os quatro dias. O Francal E-Commerce Solution 
é um novo projeto da Francal 2018, evento de acessórios e calçados 
desenvolvido para toda a cadeia do setor, além de compradores do 
exterior. Realizado no Expo Center Norte, os participantes poderão 
assistir a diferentes temas sobre comércio eletrônico focados no seg-
mento, além de conferir a uma exposição de empresas especializadas 
de serviços para e-commerce (http://www.francal.com.br/).

Inovações para data centers para aplicações 
de big data e fast data

@ Estendendo ainda mais seu valor, inovação e alcance no mercado 
de data center, a Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC) 

anunciou novidades em seu portfólio de soluções para data center, 
oferecendo aos clientes a fl exibilidade de projetar infraestruturas 
modernas e extrair maior valor dos dados. As novas soluções incluem 
o sistema de armazenamento de objetos ActiveScale™ 5.3, exten-
sões para a família de matrizes totalmente em fl ash IntelliFlash™ N 
Series e a nova plataforma de servidor de armazenamento híbrido 
Ultrastar® Serv60 + 8. Esse amplo portfólio fornece a base para 
implantar rapidamente soluções de data center de melhor desempe-
nho, efi ciência e TCO (custo total de propriedade, siglas em inglês), 
além de criar oportunidades para capturar, preservar, acessar e 
transformar os dados de maneiras que antes não seriam possíveis 
(https://blog.westerndigital.com/symbiotics-design-at-western-
-digital/?utm_medium=pr1&utm_source=pr&utm_campaign=dcs-
-june-18&utm_content=na&utm_term=na).
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NF-e / NFC-e 4.0: Sua 
empresa está preparada 

para as mudanças?

Após algumas 

prorrogações, tudo 

indica que a partir 

de agosto deste ano, 

a versão 3.10 da Nota 

Fiscal Eletrônica, 

documento eletrônico 

criado pelo Governo 

Federal para simplifi car 

e trazer segurança 

aos empresários e 

consumidores, será 

desativada. Assim, quem 

não atualizar o sistema 

não poderá mais emitir 

as notas fi scais.
 

A versão que começará a 
valer será a 4.0. Ela traz 
melhorias no formato e 

no conteúdo dos documentos, 
com o objetivo de melhorar a 
fi scalização, aumentar a segu-
rança e facilitar o dia a dia das 
empresas, e aborda as novida-
des regulatórias introduzidas 
nos últimos dois anos, bem 
como as necessidades levan-
tadas pelos contribuintes. 

Mas o que muda na prática 
e como essas mudanças de-
verão afetar o dia a dia da sua 
empresa?

Entre as principais novi-
dades está o protocolo de 
comunicação da NF-e com o 
governo, que, até então, segue 
o padrão SSL e que passará, a 
partir da versão 4.0, a seguir 
o padrão TSL 1.2 ou superior. 
Sendo assim,  esta versão da 
nota eletrônica não funciona-
rá em sistemas operacionais 
Windows XP e Vista, já que 
tais sistemas não suportam o 
protocolo em questão.

Também haverá a inserção 
de campos para preencher 
as informações referentes ao 
cálculo do ICMS referente ao 
Fundo de Combate à Pobreza 
(FCP) interno, que é incidente 
para algumas operações.  

Outra mudança diz res-
peito ao campo indicador de 
pagamento, que chegou a ser 
retirado do leiaute da nova 
versão mas retornou, pas-
sando a integrar o Grupo de 
Informações de Pagamento, 

e ainda adicionando novas 
modalidades, e também  o 
preenchimento com o valor de 
troco neste grupo.

Foram inclusos também al-
guns novos campos no grupo 
de totais da NF-e, que tem 
como objetivo fornecer o valor 
total do IPI nas devoluções 
de mercadorias quando as 
empresa não é contribuinte 
deste imposto; além disto 
novos controles para rastrea-
mento de mercadorias que são 
reguladas pela ANVISA, como 
por exemplo às informações 
sobre medicamentos, maté-
rias-primas farmacêuticas ou 
produtos que tenham controle 
por este órgão.

O novo modelo da SEFAZ 
traz ainda um detalhamento 
maior de informações para o 
fi sco nas operações com com-
bustíveis ligadas aos controles 
da ANP (Agência nacional do 
Petroleo) e também conta 
com a alteração do Grupo: 
“X-Informações do Transporte 
da NF-e”, que, conta, agora, 
com as seguintes modalidades 
de frete: “Transporte Próprio 
por Conta do Remetente” e 
“Transporte Próprio por Conta 
do Destinatário”.

Lembrando ainda que a 
NFC-e (Nota fi scal consumidor 
eletrônica) também seguirá a 
mesma versão 4.0 e assim tam-
bém deverá estar em dia com 
a nova atualização. Em breve 
teremos algumas novidades 
também especifi cas como o 
novo QRCODE 2.0 que trará 
modifi cações na forma de con-
sulta da nota ao consumidor, 
mas isto ocorrerá posterior-
mente e também falaremos 
sobre isto.

A NF-e estará sempre em 
constante atualização e as 
empresas brasileiras devem 
adaptar-se tecnologicamente 
às mudanças implícitas das no-
vas versões que forem surgindo 
ao longo do tempo. Por isso, é 
muito importante checar se 
sua fornecedora de ERP está 
atualizada e devidamente apta 
a lhe auxiliar a estar em dia 
com o Fisco.

 
(*) É Especialista Fiscal na Sankhya 

Gestão de Negócios.

Fabianni Luiz Ribeiro (*)

Alexandre Azzoni (*)

Essa tecnologia, que vai ao encontro das necessidades e 
expectativas dos consumidores atuais, oferece uma série 
de benefícios que, juntos, auxiliam as empresas no processo 

de crescimento e fortalecimento da marca.

O sucesso desse tipo de robô é tanto que, segundo pesquisa 
global realizada pela mindbowser em parceria com o chatbots 
journal, cerca de 67% dos entrevistados acreditam que o uso dos 
chatbots irá superar o de aplicativos móveis nos próximos 5 anos.

Mas, além de serem atraentes para os clientes, os robôs de inte-
ligência artifi cial e cognitiva oferecem benefícios para as marcas? 
Há mesmo uma redução signifi cativa nos custos operacionais?

Antes de falar sobre os benefícios proporcionados por essa 
solução para as empresas, principalmente sobre a redução de 
custos operacionais, é importante conhecer o funcionamento 
desse recurso.

Nas centrais de atendimento internas e externas, quando um 
cliente entra em contato com a empresa, ele terá que selecionar 
uma opção pré-determinada de acordo com sua necessidade. Na 
sequência, o consumidor receberá, automaticamente, uma res-
posta do robô de atendimento. Dependendo da demanda e regra 
de negócio, o próprio bot pode dar continuidade ao atendimento 
ou transferir o cliente para um atendente humano.

Robôs de inteligência artifi cial e 
cognitiva reduzem signifi cativamente 

os custos operacionais
Com a entrada dos robôs de inteligência artifi cial e cognitiva no mercado de atendimento ao cliente, 
muitos processos internos das corporações passaram por transformações importantes

Outro ponto interessante desses robôs é que eles também 
podem ser utilizados em centrais com serviço ativo. Essa funcio-
nalidade é importante, pois garante que os operadores tenham 
contato assertivo com os clientes, pois os bots são capazes de 
confi rmar se a pessoa que atendeu ao telefone é quem precisa 
ser contatada pela empresa.

Assim, os robôs de inteligência artifi cial e cognitiva ajudam a 
otimizar o tempo do seu relacionamento com os consumidores, 
tornando a operação mais ágil e conclusiva.

Os robôs ajudam a reduzir os custos operacionais

Bons robôs de inteligência artifi cial e cognitiva são capazes de 
solucionar problemas comuns recebidos pelas centrais e fi ltrar o 
atendimento, quando necessário, para que ele seja encaminhado 
para um operador humano. Além disso, por se tratar de uma 
ferramenta automática, os robôs são gerenciados facilmente e 
não necessitam do envolvimento de muitos profi ssionais.

Essa tecnologia também permite que a empresa esteja disponível 
24 horas por dia, 7 dias por semana, o que difi cilmente as centrais 
comuns podem oferecer sem altos custos operacionais. Outro 
diferencial relacionado aos custos é que esses robôs representam 
um investimento duradouro. Mesmo passando por algumas atua-
lizações, eles continuarão atendendo com efetividade os clientes.

Assim, os robôs de inteligência artifi cial e cognitiva geram uma 
redução signifi cativa nos custos das operações, possibilitando que 
os atendentes humanos foquem o seu trabalho em questões mais 
complexas, o que eleva as margens e os resultados operacionais.

(*) É diretor da Callfl ex.

Esse ano completo duas dé-
cadas na área de E-commerce 
e Marketing Digital. Para um 
segmento tão novo, pode-se 
dizer que faço parte de uma 
turma que acompanhou em-
presas dominarem o mundo 
em pouco tempo e outras 
desaparecerem tão rápidas 
quanto surgiram. Em 1998, a 
Amazon tinha quatro  anos, 
mas já faturava quase US$ 1 
bilhão/ano (ultimamente ela 
tem 2 bi de lucro no quadri-
mestre). 

Já o Google, naquela épo-
ca era um buscador pouco 
conhecido e o Yahoo parecia não ter concorrente a altura. E o 
Facebook? Bom, Mark Zuckeberg era um adolescente de 14 anos 
que provavelmente estava mais preocupado com os videogames 
da época. O ponto onde quero chegar é, num ambiente tão di-
nâmico e “volátil”, ainda vejo profi ssionais e empreendedores 
em busca da "fórmula pronta". Ainda ouço "professor, qual o 
percentual de investimento recomendado para cada mídia, no 
segmento do meu produto?"

Minha resposta para essa questão nos cursos de Marketing 
Digital ou em consultoria é: não existe "fórmula pronta" existe 
"profi ssional antenado". Sim, antenado com os KPIs de audiência 
e conversão de vendas gerados pelas mídias e também conec-
tado com as alterações tecnológicas do mercado. Isso por que, 
neste mercado, o que funciona hoje pode não funcionar amanhã.

Recentemente conheci o Rafael Calixto, Social Media Manager 
da RecordTV. Trata-se de um "monstro" na área, cujo trabalho 
é reconhecido com várias premiações internacionais e que fi ze-
ram a emissora abrir uma grande frente nessa área em relação 
à concorrência. Se você perguntar para ele qual a fórmula do 
sucesso ele vai dizer que “a única regra em mídia social é que 
não existe regra”. Na prática, o que ele fez desde o início foi 
sempre procurar entender todos os movimentos do Facebook 
e "surfar a onda" ao máximo. 

Há uns dois anos quando percebeu que o vídeo passou a ser 

valorizado pelo algoritmo da 
rede social, ele focou sua pro-
dução de conteúdo para este 
formato e aumentou rapida-
mente seu alcance orgânico. 
Já nesse ano, a prioridade é 
entender as mudanças drás-
ticas impostas ao algoritmo 
do Facebook que causaram 
grande impacto nos resultados 
dos anunciantes e publicado-
res de conteúdo. 

Um dos professores da 
Impacta e consultor de SEO, 
JB Queiroz, levou seu portal 
o Canal do Ensino a bater a 
audiência de 1 milhão de vi-

sitas em menos de 2 anos e sem gastar em mídia paga. Qual a 
fórmula? JB estuda a fundo o funcionamento do Google e suas 
atualizações. Por exemplo, quando o Google confi gurou seu 
algoritmo para valorizar sites que carregavam rapidamente, 
ele de imediato começou a ajustar com precisão os servidores 
do Portal para garantir a melhor performance de velocidade.    

E como se manter antenado em um mundo que jorra infor-
mação como se fosse mangueira de bombeiro e só conseguimos 
tomar a água com um canudinho? Aí é que está o ponto crítico 
da questão: se você seguir um portal de informação por área de 
marketing digital já terá muita informação para consumir. Então 
comece seu dia lendo sobre a mídia que está dando mais resul-
tado para o seu negócio, e depois passe para as outras sempre 
focando nas oportunidade e possíveis ameaças de tecnologia. 
Ainda que uma empresa utilize os serviços de uma agência de 
marketing digital, é mandatório que o profi ssional que interage 
com ela, esteja a par das mudanças do mercado.

Em outras palavras é mais fácil fazer previsão econômica no 
Brasil do que criar uma fórmula pronta de marketing digital 
que dure por muito tempo. E então, já se deu uma olhada nos 
KPIs e se atualizou hoje?

 
(Fonte: Daniel de Castro Cardoso é professor de Marketing Digital e 

E-commerce na Impacta Treinamentos).

Marketing Digital não tem Formula Pronta

Transformar qualquer profi ssional em programador e criador digital
A falta de profi ssionais de TI capacitados, 

no Brasil, é, sem dúvida, um dos maiores 
gargalos encontrados pelas empresas no 
momento de fazer uma contratação, défi cit 
que pode chegar a 161 mil postos até 2019, 
segundo levantamento recente da IDC. 
Pensando nisso, a Ironhack, tech school com 
sedes em Madrid, Barcelona, Paris, Miami, 
Amsterdã, Cidade do México e Berlim, 
escolheu São Paulo para inaugurar o seu 
oitavo bootcamp.

Com um modelo de ensino intensivo e 
imersivo baseado no conceito de "aprender 
fazendo", a empresa oferece cursos de 
treinamento para programadores e web 
designers (UX/UI) alinhados às necessi-
dades do mercado, uma metodologia que 
tem garantido 85% de empregabilidade de 
seus alunos, em no máximo três meses. Em 

apenas cinco anos de operação, a Ironhack 
já formou mais de 1,5 mil estudantes de 70 
nacionalidades diferentes, em programas 
com duração entre 9 e 24 semanas.

A companhia foi criada em 2013 por 
Ariel Quiñones e Gonzalo Manrique, que 
se conheceram em um programa de MBA 
na Wharton School. Depois de observarem 
as pessoas investirem grandes quantias em 
educação e, mesmo assim, terem difi cul-
dade em conseguir ingressar ao mercado 
de trabalho, os empreendedores criaram, 
em Madrid, uma startup voltada para o 
ensino de tecnologia.

Depois de ampliar a sua atuação para EUA 
e França, a Ironhack recebeu o aporte de 3 
milhões de dólares do fundo JME Venture 
Capital para viabilizar sua expansão para 
a América Latina e Europa, incluindo a 

abertura do bootcamp na capital paulista, o 
primeiro sul-americano, além de unidades 
na Cidade do México, Berlim e Amsterdã.

"Estamos seguros de que nosso conceito 
de educação personalizada, ágil e sintonizada 
com as últimas mudanças tecnológicas trará 
para São Paulo novas oportunidades para 
quem busca uma recolocação ou, ainda, 
ingressar para o mercado de trabalho de TI", 
explica Mario Posadas, Gerente de Expansão 
da Ironhack no Brasil. Segundo ele, diferente 
dos modelos educativos tradicionais, a escola 
permite que os alunos aprendam com seus 
próprios objetivos, seja para se aperfeiçoar 
tecnicamente, impulsionar a carreira ou mu-
dar de área profi ssional. "Esta metodologia 
do bootcamp é bastante adequada para quem 
busca uma rápida mudança profi ssional", 
lembra Posadas (www.ironhack.com).
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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 03 de Julho de 2018. Dia de Nossa Senhora das Graças, Santo 
Heliodoro, São Tomé, São Anatólio, São Leão II, Santo Irineu, e Dia do Anjo 
Iehuiah, cuja virtude é a simpatia. Dia Internacional do Cooperativis-

mo. Hoje é aniversário da criação do Ministério da Justiça. Hoje 
aniversaria o ator Carlos Alberto Riccelli que completa 72 anos, a atriz 
Kate Lyra, que nasceu em 1949 e o ator Tom Cruise que chega aos 56 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é uma pessoa criativa e possui muitos 
amigos divertidos. Responsável e dedicada, pode trabalhar duro quando tem 
alguma ideia ou projeto. Possui uma personalidade corajosa e audaciosa, 
e jeito para lidar com assuntos políticos ou públicos. Têm normalmente 
uma percepção bastante aguda a respeito da malícia de terceiros. Precisa 
viver num lar tranquilo para deixar fl uir o melhor de sua personalidade e 
amadurecer como pessoa. Uma vez observadas essas condições, pode de-
senvolver um notável poder de concentração. No lado negativo tem excesso 
de sinceridade, mau humor, exigências e inquietudes.

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.

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

Esta terça é o vigésimo primeiro dia da lunação. Lua em Peixes desde as 14h32 melhora a sensibilidade e dá 
boa intuição. As coisas práticas que pareciam fáceis de resolver tendem a ter atrasos em seus procedimentos e o 
que estava emperrado tende a destravar a partir de agora. De manhã bom aspecto da Lua com Júpiter tende a 
melhorar o equilíbrio. Na metade do dia a situação pode ser confusa e com falta de concentração. Tarde ótima 
para a harmonia entre a nossa vontade e os objetivos que queremos atingir com a Lua no signo da sensibilidade 
na fase ainda cheia. Noite será muito boa para se revigorar física e emocionalmente.
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Afeto, ternura e conservadorismo, 
são características marcantes du-
rante esta terça-feira, dia de seu 
astro Marte e seu dia favorável da 
semana. Evite mudanças na rotina 
sem motivos, a precipitação gera 
prejuízos. O dia incentiva a versati-
lidade e a necessidade de aprender 
mais. 75/475 – Verde.

O relacionamento deve melhorar com 
a família e na vida sexual com quem 
lhe atrai. As confusões no trabalho 
logo serão resolvidas, com bom senso 
e ação, mas seja realista nas questões 
de dinheiro. Pela manhã, ordem e 
organização estarão favorecidas. 
49/349 – Azul.

O momento é bastante favorável 
para as atividades que vinham sendo 
desenvolvidas nas últimas semanas. 
Pode ter lucros e vantagens através 
do esforço e da intermediação, a 
compra ou venda de imóveis, da 
propaganda, da educação e da co-
municação escrita e falada. 27/327 
– Amarelo.

A sua boa disposição leva fazer e 
manter contatos mais intensos e ami-
zades mais próximas. Pode realizar 
mudanças preparadas antes e obter 
bons resultados no trabalho que es-
teja em andamento. A incapacidade 
para manter sentimentos estáveis 
amplia a tensão. 21/721 – Bege.

Atitudes possessivas e até passionais 
serão responsáveis por problemas no 
amor. Dedique-se mais a execução do 
seu trabalho, dentro da rotina, sem 
fazer mudanças importantes. Para 
quem for se aventurar na noite desta 
terça, boa disposição e possibilidade 
de boas novidades. 12/812 – Amarelo.

Pode alcançar uma posição fi nancei-
ra mais estável, com algum benefício 
a mais. Mudanças trazem bons re-
sultados, mas sendo bem realista em 
todas as questões. Dê continuidade 
a projetos já iniciados e não comece 
coisas novas sem preparar tudo 
muito bem antes. 26/426 – Branco.

Cuidado com as falsas expectativas 
que podem se formar a respeito de 
uniões e sociedades. É o momento 
de se organizar o ambiente e colo-
car tudo no seu devido lugar. O dia 
destaca a versatilidade do saber e a 
necessidade de aprender ainda mais. 
45/245 – Verde.

Muita sensibilidade e insegurança 
nos assuntos fi nanceiros. É preciso 
conter críticas fáceis e atitudes 
egoístas que afastam as pessoas e 
difi cultam a comunicação. Aproveite 
o momento intenso que será vivido 
na relação a dois nesta terça-feira. 
53/253 – Azul.

Precisa aceitar as situações do jeito 
que elas são e não se rebelar contra 
elas. Passa a predominar o bom senso 
e a segurança. Contamos com maior 
estabilidade emocional. É tempo de 
desenvolver a carreira profi ssional 
procurando novos caminhos. 23/523 
- Marrom

Sua habilidade no trato com as pes-
soas dará bons resultado e chance 
de receber ajuda que precisa. Certa 
tensão provoca o descontrole ner-
voso nas relações. Poderá viver um 
bom momento em relacionamento 
duradouro que fi cará mais estável. 
28/528 – Azul.

Ânimos mais exaltados podem ser 
favoráveis para as atividades que 
vinham sendo desenvolvidas nas 
últimas semanas, como lançamentos 
com sucesso de público e mídia. 
Não comprometa suas condições 
materiais, em questões de dinheiro 
não gaste a mais. 34/134 – Cinza.

Pode ser levado a situações de rom-
pimento brusco com pessoa de suas 
relações. O descontrole nervoso nas 
relações, tanto sentimental como 
profi ssional cuidado. Ainda neste 
mês de julho algo muito desejado irá 
acontecer, aguarde não se precipite. 
22/322 – Branco.

Simpatias que funcionam
Simpatia da Lua cheia para ganhar mais dinhei-

ro: Em uma noite de Lua Cheia, pegue uma nota de 
dinheiro em perfeito estado (nova e sem rasuras) e 
de alto valor e coloque em cima da sua cabeça em 
direção à Lua. Feito isso, repita a frase: “Linda Lua, 
querida amiga, você tem o poder de trazer abundân-
cia… ajuda-me para que essa nota dobre, triplique 
e se multiplique por 1.000 (o valor é aquele que se 
quer, pode ser 1 milhão, 10 milhões etc).” Ao fi nalizar, 
vire a nota do outro lado e repita a frase. Repita este 
ritual sempre que precisar de mais dinheiro.
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Epíteto de
Machado
de Assis

"As Bruxas
de (?)", 

peça de Ar-
thur Miller

Nascida 
na Índia,
China ou
Indonésia

Qualidade
do político

íntegro

(?)-consta: 
certifica a
lisura do
cidadão

Sebastião
Tapajós,

violonista
brasileiro

(?)/DC,
banda de
"Back in
Black"

"Vai (?)?":
pergunta
feita ao
dentista

Antigo
título de
soberano

russo

Ensopado
de carne

(pl.)

Antiga
região da 
Mesopo-

tâmia

Deus dos
ventos, na
Mitologia

grega

Geraldo
Alckmin,
político
paulista

Piloto bra-
sileiro da
Williams

(F1)

Cair em
(?): medo
do argu-
mentador

Rival do
filho no

triângulo
edipiano

(?) Rosa,
vocalista
do Skank

Letra 
que não
antecede
"e" ou "i"

(?)-8: o
motor 

com oito
cilindros

Sentimentos opostos
expressos pelas

máscaras da tragédia
e da comédia (Teat.)

É avaliado pelas agências de "rating", 
no mercado de investimentos (?) de

moda: coluna de
revistas femininas

Vogais de
"perda"

Itens da 
enfermaria

A primeira
incógnita
algébrica

O cão trei-
nado para

seguir
pistas da

caça

Jean-
Claude
Van (?),

ator 
belga de
"Soldado

Universal"

Entidade
que es-
timula o 

empreen-
dedorismo

no país
(sigla)

Move-se
como um
pássaro

A ele

Imposto
estadual
Princesa
da Disney

(?) ou ím-
par, jogo
Ouvido,

em inglês
Fui ao

encalço de
Em, em

espanhol

Empregos
"Acelera-
ção", em

PAC

Mau, em
inglês

É pago pe-
lo inquilino

Interjei-
ção que
exprime
enfado

"O Livro de (?)",
filme com Denzel

Washington

Irmão
gêmeo 
de Jacó
(Bíblia)

A vogal
entoada 
na vaia

BTG
RASTREADOR
UASIATICA
XLSACU

HONESTIDADE
DAMMEUSOS
ODCZAREP

ACADIAARRE
OAELSAC
SEBRAEGU
MOALUGUEL

FELIPEMASSA
VOAGAAT
EPERSEGUI

LHEAILV
CONTRADIÇÃO

2/en. 3/bad — ear. 4/elsa. 6/acadia. 10/rastreador.

A Fox Film do Brasil acaba 
de divulgar o trailer e a data de 
estreia de “Ilha dos Cachorros” 
(Isle Of Dogs), novo longa de Wes 
Anderson. Em Ilha dos Cachorros 
Wes Anderson retorna ao estilo 
stop-motion de “O Fantástico 
Sr. Raposo” (2009) e apresenta 
grande elenco de dubladores com 
os atores Bryan Cranston, Scarlett 
Johannson, Frances McDormand, 
Edward Norton, Yoko Ono, Bill 
Murray, Liev Schreiber, Jeff Gol-
dblum e Tilda Swinton. “Ilha dos 
Cachorros” estreia em 19 de julho.  
Atari Kobayashi é um garoto japo-
nês de 12 anos de  idade. Ele mora 
na cidade de Megasaki, sob tutela 
do corrupto prefeito Kobayashi. O 
político aprova uma nova lei que 
proíbe os cachorros de morarem 
no local, fazendo com que todos 
os animais sejam enviados a uma 
ilha vizinha repleta de lixo. Mas 
o pequeno Atari não aceita se 
separar do cachorro Spots. Ele 
convoca os amigos, rouba um jato 
em miniatura em parte em busca 
de seu fi el amigo. A aventura épica 
vai transformar completamente a 
vida da cidade.Trailer: (https://
youtu.be/RQA_k97LO9E)
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Refl exões

Banda Blackalbino

Black Albino é uma banda de soul/funk/jazz composta por 
Alex Albino, Cisco Vasques, Tomas Oliveira, Leonardo Rosa, 
Ray Izeppi e Adriano Lil’Pen. A banda instiga a imaginação 
do público com sua performance ao vivo e sonoridade revi-
gorante, inspirada por artistas como Screamin’ Jay Hawkins 
e Otis Redding.

Serviço: Bourbon Street Music Club, R. dos Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100. 
Domingo (8) ás 22h. Ingresso:  R$ 45.

O projeto Dario Fo em Dosen-
Dupla, do Santa Víscera Teatro, 
chega aos palcos da capital pau-
lista com estreia dia 6 de julho. 
União dos solos O Primeiro 
Milagre e Sempre Aquela Velha 
História... ambos do italiano Da-
rio Fo e sua esposa Franca Rame 
e dirigidos por Graciane Pires, 
o projeto traz os espetáculos 
apresentados na sequência. O 
Primeiro Milagre, com o ator 
Marco Antonio Barreto, mostra 
um olhar cômico e diferente da 

saga do menino Jesus, desde 
seu nascimento até o dia em que 
realiza o seu primeiro milagre. 
Com uma linguagem provocati-
va, Sempre Aquela Velha Histó-
ria..., com Graciane Pires, leva à 
cena as difi culdades e prazeres 
do universo feminino vistos na 
perspectiva de uma mulher em 
situações limites do cotidiano.

 
Serviço: Hangar Teatro, R. Conselheiro 

Brotero, 305, Barra Funda, tel. 96454-8277. 
Sextas às 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 
(meia). Até 07/09.

Tonico Pereira sobe ao palco do Teatro Nair Bello com a comédia 

fi losófi ca - “O julgamento de Sócrates”. 

Aos 50 anos 
de carreira, e 
quase 70 de vida, 
Tonico Pereira 
sobe ao palco 
para apresentar a 
comédia fi losófi ca 
“O julgamento de 
Sócrates” a partir de 
21 de julho

Em turnê pelo Brasil, solo 
é sucesso de crítica e 
público e marca a car-

reira de Tonico que interpreta 
seu primeiro monólogo. Em 
cena, interpreta um dos fun-
dadores da fi losofi a ocidental 
cuja adaptação assinada por 
Ivan Fernandes, da obra ‘Apo-
logia de Sócrates’, do fi lósofo 
e matemático Platão, drama-

Ig
or
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ot

a

“O julgamento de Sócrates”
tiza a defesa de Sócrates, no 
julgamento que o condenou à 
morte por envenenamento. O 
texto, por ser um dos primeiros 
grandes casos na história em 
que um homem foi condenado 
por ter ideias diferentes da 
sociedade, debate a liberdade 
de expressão e o pensamento 
no mundo contemporâneo.No 
palco, Sócrates defende suas 
ideias, mas, acima de tudo, o 
direito de tê-las. Para Tonico, 
o espetáculo é um “antiteatro”, 
ou seja, não é um espetáculo 
cheio de glamour, e sim uma 
troca de ideias com fi gurino, 
cenário e trilhas simples. É 
essencialmente artesanal, sem 
muitos recursos. Mas isso “é 
a essência do teatro”. Afi rma

 
Serviço: Teatro Nair Bello, R. Frei 

Caneca, 569, Cerqueira César. Sábados 
às 21h e domingos às 19h. Ingressos: R$ 
60 e R$ 30 (meia). Até 09/09.
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“Cabeças 
Trocadas”

Andrea Cavinato

O espetáculo “Cabeças Trocadas” - do grupo Caixa de 
Fuxico da Cooperativa Paulista de Teatro estreia no dia 6 
de julho. Adaptada do romance do alemão Thomas Mann 
pela atriz Andrea Cavinato, a história aborda sentimentos 
humanos intensos e a forma como as atitudes podem ex-
pressar nossos desejos mais secretos. O enredo se passa 
em uma aldeia na Índia. Dois amigos, bem diferentes tanto 
fi sicamente como na condição social e na forma de pensar 
a vida, vivem uma estranha aventura com uma mulher, 
a bela Sita. Em um momento de desespero, Sita toma a 
decisão impensada, ajudada pela deusa Kali, de trocar a 
cabeça do marido com a do amigo. As consequências de 
suas escolhas são surpreendentes e acabam por custar 
a vida desse trio amoroso.

 
Serviço: SP Escola de Teatro, Praça Franklin Roosevelt, 210,  Consolação, tel. 

3775-8600. Sextas, sábados e segundas às 21h e aos domingos às 19h. Ingressos: 
R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 06/08.

Jazz
picbear.online Fa
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Projeto reúne na 

mesma sessão 

dois espetáculos 

apresentados em 

sequência  – O 

Primeiro Milagre e 

Sempre Aquela Velha 

História...  (foto) 

escritos pelo Nobel de 

Literatura Dario Fo.

Estreia
Evite

Neste dia de sua vida, 
querido(a) amigo(a), 
acredito que Deus quer 
que você saiba...... QUE 
É BOM EVITAR A TEN-
DÊNCIA PARA CATÁS-
TROFES...Pare de se 
preocupar sobre tudo 
o que poderia ocorrer 
amanhã. Você fica agita-
do sobre coisas que nem 
aconteceram ainda e 
talvez nunca aconteçam. 
Fique aqui, bem aqui, 
neste momento,no que 
está acontecendo agora 
... o que está ocorrendo 
aqui mesmo ...? Isso é 
tudo o que importa. É aí 
que sua vida está sendo 
vivida. Voce sabe exata-
mente porque recebeu 
esta mensagem hoje. 

Amor, Seu Amigo, Neale 
Donald Walsch

Cine



Já se vão cerca de 20 

anos que faço parte 

do vasto universo do 

agronegócio

É estranho pensar que, 
ao mesmo tempo que 
consideramos isso um 

período de tempo grande, te-
mos também a visão de que é 
só o começo de uma história, 
uma pequena parcela da vida 
da gente. Um dos meus maiores 
prazeres dentro desse tempo foi 
estar em contato com pessoas, 
com histórias. E algumas destas 
histórias me fazem refl etir sobre 
o papel que nós, membros ativos 
do setor, representamos na vida 
das pessoas.

Esta é uma das histórias que 
conheci e acompanhei em mi-
nha trajetória, talvez, a que eu 
mais me lembre com detalhes. 
Era um menino. A história dele 
começa como a de muitos outros 
meninos e meninas no campo. 
Uma paixão desperta pela sen-
sação gostosa de lembrar como 
o cheiro da terra, do mato, en-
trava pelas narinas e preenchia 
tudo de paz e curiosidade. Era 
sua primeira recordação dessa 
parceria, talvez a mais forte dela.

Existia um laço forte de união 
que ligava o menino e o campo: 
seu pai, a fi gura que ele tanto 
amava e admirava desde quando 
nem podia se lembrar, e que 
quando comprou uma fazenda 
fez surgir um novo horizonte 
na trajetória de seu fi lho, que 
mudaria tudo, para sempre. O 
menino torcia para que os dias 
passassem rapidamente e che-
gasse o momento que retornaria 
à fazenda. Era lá que ele apren-
dia, explorava, testava suas 
teorias e começava a questionar: 
porque as coisas são feitas assim, 
se podemos fazer “assado” e ter 
um resultado melhor?

E aí veio a resposta: as coisas 
eram feitas assim porque foi essa 
a maneira que seu pai encontrou 
de fazer as coisas de forma 
segura e com certa rentabilida-
de. Foi um longo processo de 
aprendizado para ele também, 
de tentativas e erros ao longo dos 
anos, para chegar nesse patamar 
em que ele estava seguro e não 
desejava inovação. Na cabeça 
do menino, à medida que ele 
crescia, isso não fazia sentido. 

O desejo de fazer diferente, de 
pensar por outro ângulo e agir 
de outra maneira era forte, mas, 
apesar do respeito à opinião e 
decisão do pai, isso o incomo-
dava. E foi o que abriu mais um 
horizonte em sua vida.

Para provar que estava certo 
e expandir ainda mais sua ca-
pacidade de fazer coisas novas, 
ele se enveredou pelos caminhos 
da engenharia agronômica, e lá 
se sentiu em casa novamente. 
Pôde testar, descobrir, explorar, 
crescer com os acertos e os er-

ros. E podia, fi nalmente, inovar, 
testando caminhos para isso.

Ele se sentiu mais confi ante 
e preparado do que nunca para 
ser o agente de mudança na vida 
de seu pai, e na sua própria vida. 
Mesmo assim, não conseguiu 
abrir uma brecha sequer para 
criar coisas novas, e, depois de 
anos de sua relação com pai e o 
campo, o inevitável aconteceu. 
O declínio da atividade rural de 
seu pai chegou, as contas não 
mais batiam e não houve outra 
opção. Era o fi m daquela jornada 
deles no campo. E como fi cam 
as histórias contadas e vividas? 
E a saudade? Era tudo o que 
restava dentro deles.

Eu fui descobrindo essa histó-
ria ao longo do tempo, dentro de 
mim, da minha experiência como 
guri, depois como estudante, os 
momentos de difi culdade como 
empreendedor, e também o 
sucesso de fazer com que ideias 
que são parte de mim tenham se 
tornado reais. Sim, essa é uma 
parte da minha história. E sabe 
por que faço questão de contar 
essa história? Porque não há 
fase de maior aprendizado, 
criatividade e inovação que a 
infância. É quando tudo é novo, 
inexplorado, atraente, curioso.

Não somos limitados pela 
coerência dos adultos. É a fase 
da vida na qual acrescentamos 
um monte de informações, em 
que nos espelhamos em nossa 
família, amigos, no que o mundo 
espera de nós.

É a fase que somos inovação 
em seu estado mais puro, mesmo 
sem saber! A inquietação de uma 
criança e seu desejo de inovar. 
Tá aí uma coisa que nunca de-
veríamos perder.

O desejo de tocar, de sentir 
coisas novas, de testar se tal 
solução funciona mesmo – e o 
aprendizado que fi ca quando 
elas não dão tão certo assim; a 
curiosidade com o que já está 
feito, mas não sabemos como 
funciona, e o feeling infantil do 
“porque isso ainda não foi criado 
se é uma ideia tão boa?”.

Muitas coisas são feitas to-
dos os dias. Muitas ideias são 
pensadas ao mesmo tempo, por 
pessoas diferentes, em lugares 
diferentes. Mas só quem se dis-
põe a passar por todo processo, 
as difi culdades e crescimento, o 
aprendizado, fazer, errar, acer-
tar, mudar, agregar... pode, na 
essência da palavra, desfrutar 
do que é inovar.

Convido vocês agora para 
uma refl exão: qual foi a última 
vez que você ouviu o que sua 
criança interior tem a dizer e 
lhe ensinar? Acho que é hora 
de inovarmos e criarmos como 
“crianças”, para melhorarmos o 
mundo das próximas crianças 
que virão, sem aspas.

 
(*) - É engenheiro agrônomo

(Esalq/USP) e CEO da InCeres
(http://www.inceres.com.br).

Para inovar
no agro precisamos 

ser crianças
Leonardo Menegatti (*)
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netjen@netjen.com.br
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: MATEUS PIANO FACCENDA, estado civil solteiro, profi ssão estatistico, 
nascido em Erechim - RS, no dia 29/03/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Odival Faccenda e e Ângela Maria Piano Faccenda. A pretendente: 
ANGÉLICA DIAS ROA, estado civil solteira, profi ssão atuária, nascida nesta Capital, Bela 
Vista - SP, no dia 10/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Roberto Roa e de Giselda de Jesus Dias Roa.

O pretendente: FABIO AKIO OSHIMA, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido 
em Guarulho - SP, no dia 07/05/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Akiyoshi Oshima e de Célia Tie Kawahara Oshima. A pretendente: 
LARISSA FERNANDA MATHEUS, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em 
Guarapuava- PR, no dia 19/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Carlos Alberto Matheus e de Helena Maria Busmayer Matheus.

O pretendente: ANDRÉ LINS DIODATTI, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 27/01/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Andre Diodatti e de Gezonilda Lira Lins. A pretendente: BÁRBARA 
GABRIELA DE SOUTO CANDEIA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em João Pessoa- PB, no dia 01/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Damião Gilmar Diniz Candeia e de Lindinalva de Souto Candeia.

O pretendente: DANILO EVERSON ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão arquiteto, nascido 
em São Caetano do Sul - SP, no dia 10/09/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Edgard Manoel Almeida e de Marcia Regina Piccini Almeida. A pre-
tendente: GISELLE CORTEZ FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 10/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Augusto Ferreira e de Marcia dos Santos Cortez Ferreira.

O pretendente: DANIEL ALVES ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão grafi co, nascido 
nesta Capital, Belezinho - SP, no dia 04/01/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Vicente Andrade e de Marli Alves Ferreira. A pretendente: 
ELIZAMAR SILVA MENDONÇA, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nas-
cida neste subdistrito , São Paulo - SP, no dia 04/09/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Mendonça Paiva e de Maria das Graças Silva.

O pretendente: RICARDO BEZERRA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão educador 
fi sico, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista- SP, no dia 06/01/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Juarez Pereira da Rocha e de 
Vanuza Bezerra Carneiro da Rocha. A pretendente: BIANCA DUARTE FERREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão secretaria executiva, nascida nesta Capital, Bela Vista- SP, 
no dia 17/06/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Fabio Duarte Ferreira e de Cleide Aparecida Duarte Ferreira.
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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10ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006910-
30.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Prataviera, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA 
HELENA DA SILVA, brasileira, RG 38.448.762-2 SSP/SP e CPF 117.642.838-13 que, INSTITUTO 
ADVENTISTA DE ENSINO lhe ajuizou uma Ação de Cumprimento de Sentença, condenando-a ao 
pagamento de R$ 9.015,32 (atualizado até Dez/2016). Estando a executada 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% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos art. 
513 e 523 do CPC, ficando também ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, para, em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

15ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019928-57.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Celina Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AFAIR 
DIVERSÕES E RESTAURANTE LTDA, CNPJ 13.995.413/0001-03, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD, 
objetivando em síntese: que seja a presente ação julgada procedente, com a condenação do réus ao 
pagamento de indenização pela violação de direitos autorais, pela execução mecânica e ao vivo de obras 
lítero-musicais e musicais no Estabelecimento Réu sem prévia autorização do ECAD, desde outubro de 
2011, de 75% do faturamento bruto, acrescido de juros e correção, inclusive, a condenação na tutela 
inibitória da lei de direitos autorais, bem como na condenação da apresentação da documentação contábil 
e fiscal para aferir o faturamento e nas prestações que se vencerem no curso da demanda, e ainda, a 
condenação dos réus ao pagamento de custas processuais, honorários e demais cominações legais. 
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 útei, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de maio de 2018. 

6ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0091609-
44.2012.8.26.0002 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) ZENER 
TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA, CNPJ 07.255.054/0001-47, que lhe foi proposta uma 
ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Unidas S/A, objetivando a reintegração 
de posse a autora de 56 veículos entregues em locação a requerida, conforme Instrumento Particular 
de Locação de Frota de Veículos nº 3738/11, firmado entre as partes, bem como a condenação da ré 
ao pagamento de indenização nas perdas e danos correspondente aos valores dos aluguéis ajustados 
pela locação do veículo, perda ou avaria que venham ser identificadas no veículo por ocasião da 
reintegração, e ainda a condenação da requerida ao pagamento de custas processuais, honorários 
advocatícios e demais cominações legais. Consta nos autos que os veículos já foram devolvidos à autora. 
Encontrando-se a requerida, 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 contestação. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada 
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. 

7ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001217-
04.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Sang Duk Kim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DANIEL GOMES DIAS, CPF. 
330.172.498-16, que AMC – Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe uma ação monitória que foi 
julgada procedente, ora em fase de Execução de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 
21.627,92 (atualizado até 25/05/2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinado 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 CPC, ficando ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, que terá 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.  

7ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008030-
94.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
FERNANDA NOTARNICOLA LEITE, CPF. 376.198.598-37, que AMC Serviços Educacionais LTDA, 
ajuizou-lhe uma ação Monitória, que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de 
Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 52.129,28 (atualizado até 28/02/2018). Estando a 
executada 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 CPC, ficando também ADVERTIDA para, em 15 dias, a fluir após o prazo 
para pagamento, ofereça impugnação, independentemente de nova intimação (Art. 525 do CPC). Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 02 de maio de 2018. 

Baseada em uma amostra 
de 15 dos maiores bancos 
do país, que representam 

86,8% dos R$ 1.722 bilhão 
que compunham a carteira de 
fi nanciamentos do setor em 
2017, a pesquisa constatou 
que o volume de recursos di-
recionados pelos bancos para 
financiamento de empresas 
da chamada “economia verde” 
chegou a R$ 412,27 bilhões, 
27,6% de toda a carteira de 
empréstimos dos bancos para 
pessoa jurídica em 2017. 

O resultado de 2017 signifi ca 
um aumento de 33,4% em 2017, 
na comparação com 2016, quan-
do foram destinados R$ 309,08 
bilhões para esse tipo de em-
presa. Além do crescimento dos 
valores, em termos absolutos, a 
participação dos fi nanciamen-
tos para atividades da economia 
verde no total de empréstimos 
dos bancos também aumentou 
signifi cativamente. Em 2016, 
esses empréstimos represen-
tavam 18,8% de toda a carteira 
de crédito dos bancos. 

O crescimento continuo do 
volume de recursos fi nanceiros 
alocados em empresas e setores 
da economia verde mostra que o 
tema vem ganhando importân-
cia para os bancos, diz o diretor 
de Relações Institucionais da 
Febraban, Mario Sérgio Vas-
concelos. “Isto se deve a dois 
fatores: maior compreensão 
da importância dos potenciais 
impactos das mudanças climáti-
cas no gerenciamento de riscos 
dos portfólios de empréstimos 

iS
to

ck

Financiamento bancário
para economia verde cresce 

mais de 30% em 2017
De cada quatro reais emprestados a empresas pelos bancos brasileiros, mais de um real vai para 
atividades ligadas à redução da emissão de carbono, efi ciência no uso de recursos naturais e inclusão 
social, segundo levantamento feito pela Febraban - Federação Brasileira de Bancos

e identifi cação das oportuni-
dades de negócios proporcio-
nadas pela economia verde”. 

Além dos montantes direcio-
nados para economia verde, 
o levantamento feito pela Fe-
braban também acompanha 
a alocação de recursos em 
setores potencialmente cau-
sadores de impacto ambiental 
classifi cados segundo a Reso-
lução 237/97 do Conoma, nos 
quais as instituições fi nanceiras 
realizam diligências especiais 
e rigorosa análise dos riscos 
socioambientais, seja para 
minimizar impactos negativos 
ou potencializar impactos po-
sitivos. “O acompanhamento 
desses setores é essencial uma 
vez que permite às instituições 
fi nanceiras prever potenciais 
riscos e trabalhar para evitar 
que se tornem problemas re-
ais”, diz Vasconcelos.

Neste caso, a evolução do 

total destinado para fi nancia-
mentos foi positiva em 4,3% na 
comparação entre 2016 e 2017: 
de R$ 605,86 bilhões para R$ 
632,03 bilhões. A participação 
deste tipo de fi nanciamento na 
carteira total de crédito tam-
bém cresceu de 36,8% (2016) 
para 42,3% (2017). Com a co-
laboração da Anbima, também 
foi possível medir as emissões 
de títulos para setores e em-
presas da economia verde. Os 
resultados sugerem uma bem-
vinda expansão do mercado de 
capitais para lançamento de 
“títulos verdes”. De 2016 para 
2017, o volume transacionado 
referente a emissão destes títu-
los cresceu 82,9%: de R$ 24,6 
bilhões para R$ 45,1 bilhões.

Em 2017, foram captados R$ 
8,1 bilhões com a emissão de 
green bonds, montante 181% 
superior aos R$ 2,86 bilhões 
registrados em 2016. A emissão 

de debêntures que não foram 
carimbadas como ‘verdes’, mas 
que se enquadram nos setores 
da economia verde também 
cresceu, de R$ 21,1 bilhões 
para R$ 33,3 bilhões, no mesmo 
período. O mercado de bonds é 
outro ponto que merece desta-
que. Em 2016 não foi registrada 
nenhuma emissão. Já em 2017, 
as companhias de economia 
verde captaram R$ 3,23 bilhões.

Além do cenário macroeconô-
mico, com juros baixos e infl ação 
em queda, o bom desempenho 
do mercado de capitais se deve 
a uma mudança de mentalidade 
por parte dos investidores. “A 
maior participação do mercado 
de capitais no fi nanciamento de 
empresas da economia verde 
é resultado do aumento de 
demanda de investidores por tí-
tulos com resultados ambientais 
positivos”, explica Vasconcelos 
(DC/Febraban).

Patinete elétrico é apresentada como uma

solução alternativa para curtas distâncias. 

As bicicletas de aluguel já 
estão famosas em diversas 
cidades do mundo, mas, dessa 
vez chegaram em Paris, no úl-
timo sábado (23), os patinetes 
elétricos para aluguel. A startup 
americana Lime, que já conta 
com 1 milhão de usuários em 
60 cidades nos Estados Uni-
dos, pretende revolucionar a 
mobilidade na Europa através 
das bikes e patinetes elétricos 
compartilhados. 

O funcionamento é simples: 
o patinete mais perto de você 
aparece em um aplicativo 
com base na geolocalização 
do usuário e é desbloqueado 
pelo próprio celular. Quando 
o usuário termina de usar o 
veículo, faz um “check out”. O 
custo é de 1 euro por aluguel e 

15 centavos de euro por cada 
minuto de uso. O patinete 
pode ser deixado na rua, sem 
necessidade de ser levado a 
pontos específi cos.

Os patinetes da Lime só po-
dem ser usados por maiores de 
idade munidos de carteira de 
habilitação. Eles têm 32 km de 
autonomia e chegam a 24 km/h. 
Ou seja, a mesma velocidade 
que as bicicletas, mas as quais 
oferecem autonomia de 80 km 
e não requerem carteira de 
motorista. A capital francesa já 
tem centenas de patinetes e, no 
futuro, segundo a Lime, chega-
rão milhares de patinetes e de 
bicicletas. A startup pretende 
se expandir em diversas outras 
cidades da Europa ainda neste 
ano (ANSA).

Segundo a última pesquisa 
do IBGE, o setor de serviços 
cresceu 1% de março para 
abril. Na comparação com 
abril de 2017, o setor teve um 
crescimento de 2,2%. Apesar 
do bom desempenho em abril, 
o segmento acumula quedas 
de 0,6% no ano e de 1,4% no 
em 12 meses. Diante desse 
cenário, nomeado V.U.C.A 
(volátil, incerto, complexo 
e ambíguo), é importante às 
empresas buscarem novos 
caminhos e contratarem 
especialistas com métodos 
menos tradicionais e mais 
acessíveis para se reinventa-
rem e permanecerem fi rmes 
no mercado. 

Para Carlos Dränger, cria-
dor da Terapia da Marca, 
aqueles que se prepararem 
agora com foco em branding 
e posicionamento de marca 
serão os mais benefi ciados 
em um futuro próximo. Ele 
afi rma que além de identifi car, 
a marca transmite uma série 
de atributos e ganha valor na 
medida em que o conjunto 
é percebido positivamente. 
Não bastam boas intenções 
se, por defi ciências na co-
municação, a percepção de 
quem está do outro lado não 
for favorável. 

“Claro que a reputação evo-

lui a partir das experiências 
reais: ela será construída com 
base na qualidade da entrega. 
Porém, fi delizar clientes que 
já nos conhecem é uma coisa, 
conquistar clientes que não 
nos conhecem é outra. E o 
sucesso da maioria dos ne-
gócios depende disso: assim 
crescemos”, complementa o 
especialista. Estas relações 
entre marca e consumidor 
podem ser surpreendentes. 
Há casos em que a presença 
da marca já garante a venda, 
antes mesmo do produto ser 
testado, pela simples  razão 
de ser endossado por ela. 

Nessa circunstância, a 
infl uência do fator preço re-
duz-se drasticamente.

Segundo Dränger, a lição 
mais imediata é que uma 
marca forte, e bem avaliada, 
permite expandir as margens 
de lucro, dispensa maiores 
esforços de venda e inves-
timentos em publicidade. 
“Garantia de ganho exponen-
cial. A lição menos imediata 
é que o sucesso depende 
visceralmente de duas coisas: 
criar um diferencial (ou dife-
renciais) e comunicá-lo com 
efi ciência a quem ainda não 
nos provou”, afi rma.

Fonte e mais ninformações: 
(www.terapiadamarca.com). 

Patinete elétrico
de aluguel

é a novidade em Paris
A importância

de investir na marca
Benoit Tessier/Reuters

Sergio Stephano Chohfi Engenharia e Comércio S.A. CNPJ 61.360.442/0001-33 - Convocação - Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária. Convocamos os acionistas para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 12/07/2018, às
10:00 horas, na sede da sociedade, com a seguinte Ordem do Dia: 1- Eleição de nova diretoria; 2- Análise e votação do Balan-
ço Patrimonial e das Demonstrações do exercício de 2017; 3- Mudança da sede da companhia; 4- Assuntos gerais. São Paulo,
29 de junho 2018. Lucienne Dib Chohfi - Diretora Presidente.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: EDIMAR RODRIGUES SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
gerente comercial, nascido em Remanso - BA, aos 19/07/1979, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Brasilino Rodrigues Souza e de Emilia Rodrigues 
Souza; A pretendente: ADRIANA DA SILVA LUCAS, nacionalidade brasileira, divorciada, 
coordenadora de serviço de atendimento ao cliente, nascida em São Paulo - SP, aos 
03/03/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Darcy Barbosa 
Lucas e de Maria Genessi da Silva Lucas.

O pretendente: FRANCISCO LUIZ DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, divorciado, pedreiro, 
nascido em Coremas - PB, aos 18/10/1971, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Luiz Nascimento de Sousa e de Maria Rozo de Sousa; A pretendente: 
EDNA DOS SANTOS ALMEIDA, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, 
nascida em João Pessoa - PB, aos 02/10/1970, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Aguiar de Almeida e de Maria Vicente dos Santos Almeida.

O pretendente: BENEDITO GABRIEL FERREIRA DE FARIAS , nacionalidade bra-
sileiro, solteiro, ajudante de obras, nascido em Mauá - SP, aos 30/10/1974, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Ferreira de Farias e de 
Maria José Gabriel; A pretendente: ROSÂNGELA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, 
divorciado, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 10/06/1969, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lidia Antunes de Souza.

O pretendente: ALEXANDRE DE MELO SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
jovem aprendiz, nascido em São Paulo - SP, aos 21/03/2001, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pereira de Souza e de Zilmar de Melo 
Rocha Souza; A pretendente: PRISCILA SOARES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 21/06/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdemir Nogueira da Silva e de Zilda Maria Soares.

O pretendente: CRISTOVÃO FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
armador de ferragens, nascido em Barras - PI, aos 26/06/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio José da Silva e de Maria do Amparo Ferreira Rodri-
gues; A pretendente: MARILENE GONZAGA PINTO, nacionalidade brasileiro, solteira, de 
serviços domésticos, nascida em Castelo do Piauí - PI, aos 06/10/1987, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Gonzaga Pinto e de Maria Alice Galdino Pinto.

O pretendente: GABRIEL SORIANO DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico 
em tv à cabo, nascido em São Paulo - SP, aos 25/04/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Hamilton Soriano de Lima e de Leonidia Izaura de Lima; 
A pretendente: CAMILA DA SILVA BERNARDINO, nacionalidade brasileira, solteira, 
manicure, nascida em São Paulo - SP, aos 19/07/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Americo Bernardino de Barros e de Lucy de Fatima 
da Silva Bernardino.

O pretendente: WALACE LOPES FRANCISCO, nacionalidade brasileiro, solteiro, garçom, 
nascido em São Paulo - SP, aos 26/02/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Lopes Francisco e de Rozenice da Silva Francisco; A pretendente: 
ANDREZA MIKAELA VENCESLAU DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora 
de caixa, nascida em Recife - PE, aos 27/05/1999, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Adriano Venceslau da Silva e de Rizoneide Lourenço da Silva.

O pretendente: LUCAS GUSTAVO GARCIA CRUZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
barbeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 27/12/1993, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Berguem Matos Cruz e de Elizangela Cone Garcia; A pretendente: 
JÉSSICA BARBOSA CAMPOS, nacionalidade brasileira, solteira, manicure, nascida 
em Brasília - DF, aos 30/01/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Inácio Barbosa Campos e de Maria Zuselemira Campos.

O pretendente: CIDINEI TADEU FARIA, nacionalidade brasileiro, divorciado, caminho-
neiro, nascido em Paraíba do Sul - RJ, aos 28/10/1967, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Faria e de Conceição Aparecida Lisboa Faria; A 
pretendente: APARECIDA PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
vendedora, nascida em Taboão da Serra - SP, aos 01/10/1963, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Pereira da Silva e de Maria José de Siqueira.

O pretendente: EDILENO ANTONIO RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
sushiman, nascido em Condeúba - BA, aos 04/01/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, na rua Vitalina Grassman, nº 358, casa 07, Jardim Mirante, São Paulo - SP, fi lho 
de Adelino Antonio Rodrigues e de Ana Maria de Jesus; A pretendente: EUDA MIRAN-
DA BASTOS, nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em Itaparica - BA, 
aos 23/10/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joel de 
Alcantara Bastos e de Maria Cristina Miranda Bastos.

O pretendente: PEDRO MANOEL DE OLIVEIRA NETO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
eletricista, nascido em São Paulo - SP, aos 14/06/1985, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Manoel de Oliveira e de Maria Salete Querino da Silva Oliveira; 
A pretendente: GABRIELA CARVALHO DOS SANTOS PEREZ, nacionalidade brasileira, 
solteira, estagiária, nascida em São Paulo - SP, aos 31/08/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Armindo Macedo Perez e de Vanda Carvalho dos Santos.

O pretendente: LUIS CARLOS FERREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 17/11/1973, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Geraldo Luiz Ferreira e de Maria do Carmo Ferreira; A pretendente: 
SONIA MARIA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteira, copeira, nascida 
em São Paulo - SP, aos 11/09/1965, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Antonio Miguel do Nascimento e de Maria Madalena de Faria Nascimento.

O pretendente: PEDRO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de telemarketing, nascido em São Paulo - SP, aos 12/02/1999, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Jose de Oliveira e de Rita de Cassia dos Santos 
Oliveira; A pretendente: YASMINE BARBOSA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 19/10/1998, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre de Souza e de Simone Santos Barbosa.

O pretendente: UHADSON LOPES DO CARMO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em Itagibá - BA, aos 23/09/1985, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Oliveira do Carmo e de Maria Lúcia Santos Lopes; A 
pretendente: BIANCA CRISTINA SIQUEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em Taboão da Serra - SP, aos 21/03/1989, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aparecido Siqueira e de Sueli Terezinha Beltrame.

O pretendente: ELLYTON SOARES DIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico de 
enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 25/01/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edgar Ferreira Dias e de Edvane Lana Soares Dias; A 
pretendente: GABRIELA DA SILVA LOPES, nacionalidade brasileira, solteira, técnico 
de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 18/05/1993, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Willian de Almeida Lopes e de Eliana Viana da Silva.

O pretendente: JAIRO DE SOUZA SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, por-
teiro, nascido em Casa Nova - BA, aos 11/01/1968, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adalberto Ferreira dos Santos e de Elza de Souza Santos; A 
pretendente: SÂMIA LÍGIA SIQUEIRA MOTA, nacionalidade brasileira, solteira, agente 
comunitário de saúde, nascida em Acopiara - CE, aos 15/03/1978, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio Cesar Mota e de Maria José Siqueira Mota.

O pretendente: CLEBSON VALENÇA MOREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
professor, nascido em São Paulo - SP, aos 27/12/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José dos Santos Moreira e de Josineide Valença Moreira; 
A pretendente: MONICA THAIS DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, professora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 13/07/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Valter Jaques da Silva e de Maria Tereza de Jesus Silva.

O pretendente: ANDERSON RENAN CERQUEIRA PANTOJA COSTA nacionalidade 
brasileiro, divorciado, pintor de construção civil, nascido em São Paulo - SP, aos 19/01/1995, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Pantoja Costa e de Idalia 
Cerqueira Santana; A pretendente: DEBORA ALMEIDA ROQUE FRANCISCO, nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 11/04/1995, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josue Francisco e de Ivana Almeida Roque Francisco.

O pretendente: DIEGO SOUZA XIMENES, nacionalidade brasileiro, solteiro, engenheiro 
civil, nascido em São Paulo - SP, aos 17/02/1992, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Sergio Luis Roda Ximenes e de Senita Souza Santos; A pretendente: 
ANDRESSA PEREIRA BERNARDO, nacionalidade brasileira, solteira, engenheira 
civil, nascida em São Paulo - SP, aos 08/11/1993, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aguinaldo Bernardo e de Zoetania Pereira de Morais Bermardo.

, O pretendente: DEWDY MALAQUIAS MENDES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
garçom, nascido em Ibipeba - BA, aos 25/06/1994, residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Mendes dos Santos e de Maria Cristina Malaquias 
de Sousa; A pretendente: SOPHIA KRUPINSKI TORRES CORREIA, nacionalidade 
brasileira, solteira, bartender, nascida em Cruzeiro - SP, aos 05/05/1994, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Alberto Torres Correia e de Lúcia 
Krupinski Torres Correia.

O pretendente: DENILSON DO NASCIMENTO ALVES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 05/08/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlando Augusto Alves e de Rosa Maria do Nas-
cimento; A pretendente: TUANNY DA SILVA RANGEL DE ALMEIDA , nacionalidade 
brasileira, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 27/12/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Rangel de Almeida e de 
Telma Marta da Silva Rangel de Almeida.

O pretendente: ROGER LEMOS DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, assis-
tente de compras, nascido em São Paulo - SP, aos 23/09/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aldo Eloi de Souza e de Maria Zoete de Lemos; A 
pretendente: KARINA DA SILVA FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, bancária, 
nascida em São Paulo - SP, aos 18/10/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Onilton Inocencio Ferreira e de Maria Socorro da Silva.

O pretendente: HAMILTON GOMES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
operador de cad, nascido em São Paulo - SP, aos 28/09/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio dos Santos e de Diolina Gomes Magalhães 
Santos; A pretendente: KARLA THAIS COPINHO, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em São Paulo - SP, aos 26/02/1987, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Copinho e de Cleide Inês da Silva Copinho.

O pretendente: MELQUESEDEK SOARES CORRÊA, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, porteiro, nascido em Caratinga - MG, aos 01/02/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Reinaldo Corrêa e de Crenice Soares da Silva 
Corrêa; A pretendente: ANA KLECIA NASCIMENTO ALVES, nacionalidade brasileira, 
solteira, assistente de produção, nascida em Riachão do Dantas - SE, aos 14/08/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivan Ribeiro Alves e de 
Raimunda Francisca do Nascimento.

O pretendente: CAIO MAIA SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, atendente, nascido 
em Jequié - BA, aos 13/06/1996, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Domingos Souza e de Nair Santos Maia; A pretendente: JESSICA GUEDES DE 
SOUSA, nacionalidade brasileira, solteira, jovem aprendiz, nascida em São Paulo - SP, 
aos 21/10/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Nildo 
de Sousa e de Marcia Fernanda Guedes de Lima.

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: THIAGO FERNANDO DA COSTA, profi ssão: gerente de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 22/04/1986, 
residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de José Candido da Costa e de 
Juvercina da Silva da Costa. A pretendente: SILMARA MARIA DE SOUZA, profi ssão: 
auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 24/03/1986, residente e domiciliada na Vila Aricanduva, São Paulo, SP, 
fi lha de Severino de Souza e de Maria de Fatima de Conceição de Souza.

O pretendente: MICHELANGELO CARDOSO DA SILVA, profi ssão: operador de 
logistica, estado civil: solteiro, naturalidade: em Ferraz de Vasconcelos, SP, em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 29/01/1992, residente e domiciliado em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, fi lho de Wade Cardoso da Silva e de Marisa Bezerra da Silva. A 
pretendente: JANAINA CALICCHIO DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de vendas, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, em São Paulo, SP, data-
nascimento: 04/04/1995, residente e domiciliada na Vila Prudente São Paulo, SP, fi lha 
de José Jesus de Souza e de Rita Calicchio de Souza.

O pretendente: FERNANDO ROBERTO DIALAIN, profi ssão: operador de máquina, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 
18/10/1980, residente e domiciliado Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Carlos Dialain e de Marly Rizzi Dialain. A pretendente: ADRIANA RIBEIRO DA 
SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Santos - SP, data-
nascimento: 08/10/1979, residente e domiciliada no Jardim Celeste, São Paulo, SP, fi lha 
de Jorge Gomes da Silva e de Rosa Maria Ribeiro da Silva.

O pretendente: GABRIEL MIKHAEL ABI HARB, profi ssão: executivo de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Caraguatatuba - SP, data-nascimento: 
01/01/1983, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Michel 
Abi Harb e de Regina Edineuse Koedel. A pretendente: DÉBORAH NUNES CANO, 
profi ssão: executiva de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, 
data-nascimento: 15/11/1987, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de Carlos Roberto Cano e de Neide Nunes Cano.

O pretendente: LUIZ CARLOS FACCIN FILHO, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Saúde, São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1991, 
residente e domiciliado na Vila Charlote, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Faccin e de 
Suely Teixeira Faccin. A pretendente: MARINA MANETTA MARQUEZIN, profi ssão: 
bancária, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/05/1990, residente e domiciliada na Vila Charlote, São Paulo, SP, fi lha de José 
Carlos Marquezin e de Eliana Dias Manetta Marquezin.

O pretendente: ADRIAN EXPEDITO FERREIRA COSTA RODRIGUES, profi ssão: 
eletricista força controle, estado civil: solteiro, naturalidade: na Vila Nova Cachoeirinha, 
São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1990, residente e domiciliado na Vila Industrial, 
São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Rodrigues da Silva e de Fany Ferreira Costa. A 
pretendente: CAROLINA SANTANA DO NASCIMENTO, profi ssão: vendedora 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: em Itaquera, São Paulo, SP, data-
nascimento: 10/11/1995, residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, 
fi lhoade David Pereira do Nascimento e de Regina de Santana Pereira.

O pretendente: BRUNO DE PAULA GARDINALIX, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/07/1987, 
residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Roberto Gardinalix e 
de Nair Rodrigues de Paula Gardinalix. A pretendente: MARIA CECÍLIA DE MEDEIROS 
SILVEIRA, profi ssão: geóloga, estado civil: solteira, naturalidade: em Brasília, DF, em 
Brasília, DF, data-nascimento: 13/09/1978, residente e domiciliada na Vila Bela, São 
Paulo, SP, fi lha de Edson Otero Silveira e de Maria Dolores Morbach de Medeiros Silveira.

O pretendente: RAFAEL DE PAULA HERRERA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santos, SP, Santos, SP, data-nascimento: 21/01/1986, 
residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Jonas Tadeu de 
Paula Herrera e de Maria Alice Visin de Paula Herrera. A pretendente: JULIANA CRISTINA 
MARCARINI, profi ssão: professora universitária, estado civil: solteira, naturalidade: em Pato 
Branco, PR, data-nascimento: 15/02/1985, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, 
São Paulo, SP, fi lha de Ivo Smiderle Marcarini e de Clara Trombeta Smiderle Marcarini.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: em Itaquera, São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/11/1993, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de 
Antonio Ferreira do Nascimento e de Patricia Aparecida de Araujo. A pretendente: JULIANA 
PRATES DAMASCENO, profi ssão: técnico contabil, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Guaianases, São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1994, residente e domiciliada na Vila 
Alpina, São Paulo, SP, fi lha de José Simão Damasceno e de Jaci de Oliveira Prates.

O pretendente: RODRIGO JAIR DE LIMA, profi ssão: representante comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Ipiranga, São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1979, 
residente e domiciliado na Chácara Belenzinho, São Paulo, SP, fi lho de José Jair de 
Lima e de Vera Lucia Motta de Lima. A pretendente: THAÍS PEREIRA LIMA, profi ssão: 
bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em Bela Vista, São Paulo, SP, data-
nascimento: 18/06/1991, residente e domiciliada na Chácara Belenzinho, São Paulo, 
SP, fi lha de Deucir Oliveira e de Nilsa Pereira de Araujo.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE CELESTINO, profi ssão: escritor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Jardim Paulista, São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1992, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Guilherme 
Celestino e de Sônia Cristina de Santana Celestino. A pretendente: FLÁVIA RIBEIRO 
DA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: em Sorocaba, 
SP, data-nascimento: 30/05/1993, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, 
fi lho de Jose Carlos Ribeiro da Silva e de Elizete Maria de Oliveira Silva.

O pretendente: ÉDER SANTOS DE SANT’ANA, profi ssão: lider de projetos de consultor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 22/05/1983, 
residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Aparecido de 
Sant’ana e de Zélia Maria dos Santos. A pretendente: ROSANA ANGÉLICA IGNÁCIO, 
profi ssão: auxiliar odontologico, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, 
SP, data-nascimento: 02/06/1985, residente e domiciliada na Vila São Nicolau, São Paulo, 
SP, fi lho de José Donizeti Ignácio e de Lourdes Moreno Coiado Ignácio.

A pretendente: AMÉLIA VITORINO DA SILVA, profi ssão: auxliar de enfermagem, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Vila Prudente, São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1968, 
residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Manoel da 
Silva e de Salvelina Vitorino da Silva. A pretendente: MARCIA DE ANDRADE MARQUES, 
profi ssão: auxiliar de escrita fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: em Cerqueira Cesar, São 
Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1977, residente e domiciliada no Jardim Independência, 
São Paulo, SP, fi lha de Waldemar Marques e de Doralice de Andrade Marques.

O pretendente: SAMUEL SOARES SANTANA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Vila Formosa, São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1984, 
residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Soares 
Santana e de Vera Lucia dos Santos Santana. A pretendente: LUCIANA DA SILVA 
HONORIO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Fortaleza, CE, 
Fortaleza, CE, data-nascimento: 28/08/1987, residente e domiciliada no Jardim Imperador, 
São Paulo, SP, fi lha de Jusceleno Honorio e de Maria Luciene da Silva Honorio.

O pretendente: JOSIVALDO DA COSTA SILVA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 29/05/1975, residente e 
domiciliado no Jardim Independência São Paulo, SP, fi lho de Petrúcio Rozendo da Silva 
e de Maria da Costa Silva. A pretendente: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, 
profi ssão: faxineira, estado civil: solteira, naturalidade: de Maribondo, AL, data-
nascimento: 06/07/1974, residente e domiciliada no Jardim Independência São Paulo, 
SP, fi lha de José Natalicio dos Santos e de Corina Josefa da Conceição.

O pretendente: DAVID DE CAMPOS JUNIOR, profi ssão: entregador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: no Belenzinho, São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1965, 
residente e domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de David de Campos e de 
Isabel Silverio de Campos. A pretendente: PRISCILA OLIVEIRA FONSECA, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Vila Prudente, São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/11/1982, residente e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de 
João Evangelista Chaves da Fonseca e de Neliana de Oliveira Fonseca 

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

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MARCIO DANIEL, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (03/06/1973), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sidnei Daniel e de Ana Aparecida da Silva 
Daniel. A pretendente: LUZENICE ROSA DE JESUS, estado civil divorciada, pro-
fissão do lar, nascida em Poções, BA, no dia (12/10/1968), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Candido dos Santos e de Lucidalva 
Rosa dos Santos.

O pretendente: JHONATHA DA SILVA BESERRA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Arcoverde, PR, no dia (06/10/1998), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Severino da Silva Beserra e de 
Maria Sônia da Silva Beserra. A pretendente: JHENIFER SILVA PEREIRA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (04/11/1999), resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Flavio Roberto Pereira 
e de Noélia Silva Pereira.

O pretendente: WILLIAM RODRIGUES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascido nesta Capital, SP, no dia (18/02/1993), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rogerio Silva Ferreira e de Joseane 
Maria da Silva Rodrigues. A pretendente: LUANA DA SILVA DIAS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (17/02/1994), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Jose Dias e de 
Lucilene Maria da Silva.

O pretendente: GERALDO DE SOUZA DAS CHAGAS, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em São João Del Rei, MG, no dia (08/06/1961), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Galdino das Chagas e de Helena de 
Souza das Chagas. A pretendente: MARIA DE JESUS NUNES BARBOSA, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São João do Piauí, PI, no dia (11/07/1953), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucas Nunes Barbosa e 
de Celina Vieira de Sá.

O pretendente: DOUGLAS SILVA PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profissão vendedor, nascido nesta Capital, SP, no dia (24/02/1995), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Pereira de Souza e de 
Elizabeth Silva. A pretendente: MAYARA DA SILVA ROGERIO, estado civil solteira, 
profissão manicure, nascida nesta Capital, SP, no dia (11/10/1995), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josemir Ferreira Rogerio e de 
Gerivania Rogerio da Silva.

O pretendente: ADRIANO VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (15/07/1984), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jaime Delmiro da Silva e de Maria Janete Vieira da Silva. A pretendnete: 
ANA CAROLINA DA ROSA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (05/12/1991), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Luiz da Rosa e de Sandra de Paula Santos Rosa.

O pretendente: VITAMILTO RAMOS, estado civil divorciado, profi ssão encanador, nas-
cido em Miguel Calmon, BA, no dia (15/06/1967), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Aureliano Ramos e de Hilda Maria de Jesus. A pretendente: 
MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de co-
zinha, nascida em Pilõezinhos, PB, no dia (16/07/1972), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Francisco dos Santos e de Cícera Luiz da Silva.

O pretendente: RODRIGO RODRIGUES DE BRITO, estado civil divorciado, profi ssão 
corretor de seguros, nascido nesta Capital, SP, no dia (11/10/1979), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Belchior Cordeiro de Brito e de Elenice Rodrigues 
de Brito. A pretendente: PAULA ALMEIDA DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de vendas, nascida em Pereira Barreto, SP, no dia (22/02/1991), residente e domi-
ciliada em Caieiras, SP, fi lha de David Ribeiro de Araujo e de Marinete Almeida de Araujo.

O pretendente: WELLINGTON BRITO SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, SP, no dia (23/05/1987), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidenilson dos Santos Santana e de Maria Cristina de Brito. 
A pretendente: SÚELEN SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Franco da Rocha, SP, no dia (29/03/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Dias dos Santos e de Rozita Silva Santos.

O pretendente: WELLINGTON CEZAR SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
impressora, nascido em Taboão da Serra, SP, no dia (03/04/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Rogerio Guimarães Silva e de Luzia Maria Batista 
Cezar. A pretendente: LAÍS PIERINI FELISMINO, estado civil solteira, profi ssão assistente 
comercial, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (04/09/1987), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Valdir Felismino e de Maria de Lourdes Pierini Felismino.

O pretendente: ROBSON DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão pré operacional 
de Higienização II, nascido nesta Capital, SP, no dia (14/04/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Nascimento e de Neuza Aparecida Dias. 
A pretendente: JOSEFA CRISTINA DE FARIAS, estado civil solteira, profi ssão Operadora de 
Higienização II, nascida em Arapiraca, AL, no dia (24/11/1985), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eronildes Juvino de Farias e de Maria Cicera dos Santos.

O pretendente: JESSÉ RODRIGO MOTANO, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
prensista, nascido nesta Capital, SP, no dia (13/10/1983), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Benedito Motano e de Neusa Rodrigues Mo-
tano. A pretendente: JÉSSICA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (14/07/1987), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Gerson Bispo dos Santos e de Solange Herculano dos Santos. 

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: YOVANI HUILLCAHUAMAN QUISPE, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Peru, data-nascimento: 12/08/1993, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de Tomas Huillcahuaman Cueva e de Amelia Quispe 
Ccanihua. A pretendente: ANALI QUISPE HUALLPA, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Peru, data-nascimento: 11/06/1991, residente e domici-
liada neste Subdistrito - SP, fi lha de Livio Quispe Fernandez e de Emilda Huallpa 
Vasquez. R$ 12,58

O pretendente: RICHARD ISA DA FONSECA, profi ssão: gerente de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/08/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Herbert Isa da Fonseca e de Marta Ivan Ro-
drigues. A pretendente: PAMELA CRISTINA DA SILVA GOMES, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/10/1993, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcelo Alexandre Assunção Gomes 
e de Celia Regina da Silva. R$ 12,58

O pretendente: JASON BEZERRA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 21/06/1969, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Bezerra da Silva e de Maria Jose de Oliveira. A 
pretendente: SOLANGE FERREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 06/12/1968, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Severino Ferreira da Silva e de Vera Lucia 
Soares de Morais. R$ 12,58

A pretendente: SOLANGE BISPO DE SOUSA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/01/1977, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Benvindo Bispo de Sousa e de Ieda Bis-
po de Sousa. A pretendente: KATIA REGINA GOMES DE SOUZA, profi ssão: analista 
de sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
04/11/1966, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Wilson Gomes de 
Souza e de Dirce Rosa. R$ 12,58 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1100890-67.2013.8.26.0100 (USUC 1558). O(A) Doutor(a) Rodrigo 
Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Romano Catelan, 
Alfredo Ferreira Paulino Netto, Iracy Turci, Iracema Turci, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Vitor Hugo Souza, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua Engenheiro Balem, nº 165 -Chácara Tatuapé 10º Subdistrito Belenzinho - São 
Paulo SP, com área de 103,80 m², contribuinte nº 029.040.0103-4, alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL JUIZ DE DIREITO DR. RICARDO FELÍCIO SCAFF ES-
CRIVÃO JUDICIAL RICARDO CHISTI GARCIA EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO DE ADVO-
GADO. Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1028391 33.2015.8.26.0224. O Dr. Ricardo Felício Scaff, Juiz de
Direito da 1ª VaraCível da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Oliveira
Campos S/A Construtora e Empreendimentos CNPJ 51.536.985/0001 05, na pessoa de seu represen-
tante legal que Marcia Cristina Lopes Casadei e Jose Luiz Casadei ajuizaram Ação de Procedimento
Comum Adjudicação Compulsória (R$40.754,00 set/15) objetivando a escritura definitiva do imóvel
descrito como apto. nº 42, bloco 15, localizado na Av. Salgado Filho, 4.180, hoje 3.938, Vila Rio,
Guarulhos/SP, integrante damatrícula mãesob nº 60.954 do 2º CRI local. Estando a ré em lugar igno-
rado, expede se o edital para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 supra, apresente contestação, fican-
do advertida de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1094377-83.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma da Lei,
etc.FAZ SABER a(o) Elisabeth Pereira Nanni e s/m Elvio Nanni, José Gonçalves Carneiro e s/m
Judith Py da Cunha Carneiro, Piero Roversi e s/m Honorina Zuasnabar Roversi,Camilo Neves
Participações Ltda., na pessoa dos sócios JOSE CARLOS CAMILO DASNEVES e PAULO CESAR
CAMILO DE OLIVEIRA NEVES, Cláudio Bononi e s/mElenita Rosa de Souza Bononi e Rodrigo
Kennedy de Veza, réus ausentes, incertos,desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, queNORMANDO ANTONIO BARBOSA e EDNA DOS SANTOS
BARBOSA ajuizou(ram)ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel
situado na AvenidaParada Pinto, 2474, Santana, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no
prazolegal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para,no prazo de 15 (quinze) diasúteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendocontestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curadorespecial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NadaMais. São Paulo, 23 de abril de 2018. Eu, Gustavo
Monteiro de Andrade Luz, Escrevente Técnico Judiciário. Para conferir o original, acesse o site https://
esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1094377-
83.2013.8.26.0100 e código 437CC2B.Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por
GUSTAVO MONTEIRO DE ANDRADE LUZ, liberado nos autos em 23/04/2018 às 15:34 .fls. 221.

ELIENE DA PAZ SILVA DE ARAÚJO EMBALAGENS PLÁSTICAS ME. torna público que
recebeu da SEMA a Licença de Operação. Através do Processo Administrativo nº 50371/
2017, com validade até 30/05/2.022.

ARCOFER COM. E MANUFATURA DE METAIS LTDA EPP. torna público que recebeu da
SEMA a Licença Prévia e de Instalação, válida por 2 anos, e torna público que requereu
à SEMA a Licença de Operação p/ Fabricação de outros Produtos de Metal n.e.,sito à Rua
Vital Brasil, 1.988 e 1.161. Vl. N. Cumbica. Guarulhos/SP. Através do PA nº 9740/2018.
WELLINGTON POLATO BAYER EPP. torna público que requereu à SEMA a Licença
Prévia e de Instalação para Fabricação de Artefatos de Material Plástico para outros
usos não especificados anteriormente, sito à Rua Dores do Indaiá, nº 215. Sala. 03. Jardim
Santa Clara. Guarulhos/SP. Através do PA nº 32262/2018.
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