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BOLSAS
O Ibovespa: -0,62% Pontos: 
74.398,55 Máxima de +0,22% 
: 75.025 pontos Mínima de 
-0,89% : 74.196 pontos Volu-
me: 9,73 bilhões Variação em 
2018: -2,62% Variação no mês: 
2,25% Dow Jones: -0,88% Pon-
tos: 24.700,45 Nasdaq: -0,55% 
Pontos: 7.716,61 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8750 Venda: R$ 3,8755 
Variação: +1,91% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,96 Venda: R$ 4,06 
Variação: +2,01% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8411 Venda: R$ 
3,8417 Variação: -0,09% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8170 
Venda: R$ 4,0230 Variação: 
+2,11% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,44% ao 
ano. - Capital de giro, 8,82% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.244,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,88% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 153,000 
Variação: -0,46%.

Cotação: R$ 3,8845 Variação: 
+1,53% - Euro (17h31)  Compra: 
US$ 1,1673   Venda: US$ 1,1674   
Variação: -0,54% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,5220 Venda: R$ 
4,5240 Variação: +1,3% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,4730 Ven-
da: R$ 4,7030 Variação: +1,51%.

Futuro: +0,2% Pontos: 74.665 
Máxima (pontos): 75.450 Míni-
ma (pontos): 74.215. Global 40 
Cotação: 747,183 centavos de 
dólar Variação: +0,31%.

“O tempo é o 
melhor autor. 
Sempre encontra 
um fi nal perfeito”.
Charles Chaplin (1889/1977)
Ator britânico

vai reforçar o trabalho junto 
à Frente Parlamentar da 
Agropecuária para derru-
bar a votação no Senado, e 
“impedir que a MP do tabe-
lamento vire lei” (ABr/AE). 

O tabelamento do frete 
deve causar impacto 
de R$ 3,3 bilhões 

sobre a indústria paulista 
entre os meses de junho e 
dezembro deste ano, estimou 
ontem (11) a Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp). O aumento 
equivale, segundo a pesquisa 
Rumos da Indústria Paulista, 
a um gasto adicional com 
frete de R$ 469,6 milhões por 
mês. Para a pesquisa, foram 
consultadas 400 empresas 
do estado.

O tabelamento do frete, 
uma das reivindicações dos 
caminhoneiros durante a 
paralisação nacional e que 
define valores mínimos 

 Tabelamento do frete terá 
impacto de R$ 3,3 bilhões 
na indústria paulista

para o frete rodoviário no 
país, foi aprovado ontem na 
Câmara dos Deputados. Pela 
proposta, caberá à Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) publicar 
duas vezes ao ano os preços 
mínimos do frete referentes 
ao quilômetro rodado, por 
eixo carregado, considerando 
distâncias e especificidades 
das cargas e priorizando o 
custo do óleo diesel e dos 
pedágios.

Segundo a Fiesp, 55,3% das 
empresas consultadas preten-
dem repassar, integralmente 
ou parcialmente, o aumento do 
frete para o preço do produto. 
“Depois de três anos pressio-
nadas pelo fraco desempenho 

da economia, as indústrias pau-
listas estão com pouca margem 
para absorver este aumento 
do preço do frete sem repas-
sar para os preços dos seus 
produtos”, disse José Ricardo 
Roriz Coelho, presidente em 
exercício da Fiesp. 

O dirigente disse ainda que, 
se houver o repasse, isso vai 
ocorrer em um momento de 
recuperação ainda lenta da 
economia, “o que deve levar 
a uma queda das vendas, con-
forme projetado pelas pró-
prias empresas que participa-
ram da pesquisa”. Para Roriz, 
“fixar preços mínimos viola o 
princípio da livre iniciativa e é 
ineficaz”. Já a  Associação dos 
Produtores de Soja e Milho 

Sem frota própria, 55,3% das empresas consultadas pretendem repassar custo

do frete aos preços dos produtos.

de Goiás (Aprojosa) estima 
que o potencial de perdas ao 
setor de grãos do Estado com 
o tabelamento do frete é de 
R$ 600 milhões. 

“Esse número considera os 

efeitos sobre a alta dos fretes, 
o aumento dos preços de in-
sumos agrícolas e os impactos 
negativos sobre as cotações 
dos grãos”, disse a entidade 
em nota. A Aprosoja diz que 

A equipe econômica do 
governo já deu os primeiros 
passos na direção da transição 
política. O ministro da Fazenda, 
Eduardo Guardia, e o presiden-
te do Banco Central (BC), Ilan 
Goldfajn, têm recebido para 
reuniões os coordenadores do 
programa econômico dos pré-
-candidatos à Presidência. Eles 
estão sendo informados sobre 
a situação das contas públicas 
do país. 

Em junho, o secretário do 
Tesouro Nacional, Mansueto 
Almeida Junior, conversou com 
Paulo Guedes, economista que 
assessora o pré-candidato Jair 
Bolsonaro. Também esteve 
em reunião com o secretário o 
economista Pérsio Arida, que 
faz o plano de governo de Al-
ckmin. Neste mês, as reuniões 
estão sendo feitas com Guardia 
e Goldfajn. No último dia 4, os 
dois receberam Pérsio Arida. 
No dia 9 de julho, foi a vez de 
Mauro Benevides, responsável 
pelo programa econômico de 
Ciro Gomes.

A ideia dos encontros é mos-
trar que as reformas e ajustes 
na economia brasileira são 
importantes para a  retomada 
da economia e para ter infl a-
ção e juros baixos. O governo 
também enfrenta difi culdades 
para o cumprimento da regra 

Ministro da Fazenda,

Eduardo Guardia.

Dia Nacional do Leiloeiro
O 19 de outubro foi o dia escolhi-

do para comemorar anualmente o 
Dia Nacional do Leiloeiro. É o que 
estabelece a Lei 13.692, publicada 
ontem (11) no Diário Ofi cial da 
União. O ex-senador Sodré Santoro, 
autor do Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 118/2013, que deu origem à 
norma, explica que o dia escolhi-
do faz referência à publicação da 
regulamentação da profi ssão, feita 
em 19 de outubro de 1932.

A presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
ministra Laurita Vaz, negou 
ontem (11), de uma só vez, 143 
habeas corpus protocolados 
por terceiros desde domingo 
(8), pedindo a liberdade do 
ex-presidente Lula.

Na decisão, Laurita criticou 
os pedidos, com redação pa-
dronizada com o subtítulo “Ato 
Popular 9 de julho de 2018 – Em 
defesa das garantias constitu-
cionais”. As peças, segundo a 
ministra, não tinham “nenhum 
substrato jurídico adequado”. 

A ministra entendeu que, 
apesar de ser garantido a 
qualquer pessoa o direito de 
protocolar habeas corpus, essa 
via processual não se presta a 
‘atos populares’. “O Poder Ju-
diciário não pode ser utilizado 
como balcão de reivindicações 
ou manifestações de natureza 

Ministra Laurita Vaz, 

presidente do STJ.

13 delegados da PF 
serão candidatos

São Paulo - Com a bandeira de 
“blindar” a Lava Jato, pelos menos 
13 delegados da Polícia Federal 
devem ser candidatos nas eleições 
de outubro. A Associação dos De-
legados de Polícia Federal (ADPF) 
lança hoje (12), a campanha “O 
brasileiro tem sede de mudança”. 

Entre os 13 delegados postu-
lantes, sete devem ser candida-
tos a deputado federal, quatro 
estão de olho em vagas de Assem-
bleias Legislativas e dois são pré-
-candidatos ao Senado. A maioria 
do grupo, seis dos integrantes, 
é fi liada ao PSL do deputado 
Jair Bolsonaro, pré-candidato à 
Presidência da República. Entre 
eles, está o deputado paranaense 
Fernando Francischini, um dos 
defensores mais ferrenhos do 
presidenciável no Congresso e 
pré-candidato ao Senado.

Uma das propostas do grupo 
é alterar a Lei de Licitações, 
defendendo a proteção contra 
fraudes e direcionamentos, 
conforme identifi cado em fases 
da Lava Jato (AE).
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A juíza federal Carolina Le-
bbos, da 12ª Vara Federal de 
Curitiba, negou ontem (11) o 
pedido de autorização solicitado 
por órgãos de imprensa para que 
o ex-presidente Lula conceda 
entrevistas. Na decisão, a magis-
trada entendeu que a legislação 
não prevê o direito de presos 
de concederem entrevistas e 
afi rmou que Lula está inelegí-
vel em função da condenação 
no processo do apartamento 
tríplex do Guarujá.

Ao decidir o caso, Carolina 
Lebbos entendeu que a legisla-
ção não prevê o direito absoluto 
de um preso à concessão de en-
trevistas. “O preso se submete 
a regime jurídico próprio, não 
sendo possível, por motivos 
inerentes ao encarceramento, 
assegurar-lhe direitos na ampli-
tude daqueles exercidos pelo 
cidadão em pleno gozo de sua 
liberdade”, entendeu a juíza. 

Na decisão, a magistrada 
ainda disse que a qualidade de 
pré-candidato à Presidência da 
República de Lula não “possui 
o condão de mitigar” as regras 
de cumprimento de pena. A 
magistrada ressaltou que Lula 
foi condenado pela segunda 
instância da Justiça e, de acor-
do com a Lei da Ficha Limpa, 

Lula está inelegível em função 

da condenação no processo do 

apartamento tríplex.

Brasília - O líder do go-
verno no Senado, Romero 
Jucá (MDB-RR), apresen-
tou destaque para retirar do 
projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 2019 
a proibição para contratações 
de servidores ou negociação 
de novos aumentos no ano que 
vem. Embora a área econômica 
seja favorável a essas vedações, 
o líder disse que estava atuando 
como “senador de Roraima”, 
não como liderança do governo.

“Quero me manifestar não 
como líder, mas como senador 
de Roraima São questões técni-
cas. O teto de gastos já é limi-
tador, não caberia nenhum tipo 
de subteto quanto à despesa 
administrativa ou à contratação 
de pessoal”, afi rmou Jucá. Para 
ele, a medida proposta pelo re-
lator da LDO de 2019, senador 
Dalírio Beber (PSDB-SC), esta-
ria interferindo em autonomia 
para os poderes fazerem seu 
próprio orçamento. “Não estou 

Jucá e o poder de dar

ou não o aumento.

Brasília - O senador Armando 
Monteiro (PTB-PE) protocolou 
ontem (11), na Comissão de 
Constituição e Justiça do Sena-
do, seu parecer sobre o projeto 
que cria a duplicata eletrônica. 
O relatório é favorável ao pro-
jeto, que já foi aprovado na Câ-
mara. A duplicata eletrônica é 
uma das propostas defendidas 
pelo BC para modernizar a área 
de crédito no Brasil. Monteiro 
afi rmou que a proposta está 
inserida “no conjunto de re-
formas microeconômicas que 
concorrem para aprimorar o 
sistema de garantias e com 
isso reduzir os juros e spreads 
bancários para pequenas e 
médias empresas, sobretudo 
nas linhas de capital de giro”. 

Na prática, uma empresa que 
vendeu um bem ou prestou um 
serviço pode emitir a duplicata e 
entregá-la ao banco, antecipan-
do o recebimento do pagamento. 
Dados do BC mostram que no 
fi m de maio o estoque de crédito 
ligado ao desconto de duplicatas 
somava R$ 56,900 bilhões.

Pela proposta, as duplicatas 
poderão ser emitidas de forma 
escritural - ou seja, eletrônica 
- e registrada em sistema eletrô-
nico. A expectativa do BC é de 
que, com a duplicata eletrônica, 
o risco do sistema diminua. 
Isso porque o sistema eletrô-

Senador Armando Monteiro, 

relator do projeto.
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STJ nega de uma só vez 143 
habeas corpus em favor de Lula

Lula o direito de recorrer em 
liberdade contra sua conde-
nação a 12 anos e um mês de 
prisão pelos crimes de corrup-
ção e lavagem de dinheiro no 
caso do tríplex no Guarujá. Ao 
negá-los, a ministra destacou 
que a execução provisória de 
pena do ex-presidente já foi 
decidida tanto pelo STJ como 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF). Nenhum dos pedidos 
tiveram como origem os advo-
gados que representam Lula 
ofi cialmente.

Na terça-feira (10), Laurita 
Vaz já havia negado liminar 
em um outro habeas corpus 
protocolado por um terceiro em 
favor de Lula. Na oportunidade, 
ela criticou o desembargador 
Rogério Favreto, que durante 
seu plantão no TRF4, no último 
domingo (8), determinou a 
soltura de Lula (ABr).

política ou ideológico-parti-
dárias. Não é essa sua missão 
constitucional”, escreveu Lau-
rita Vaz, acrescentando que as 
143 petições foram entregues 
em papel, no protocolo do STJ, 
sobrecarregando os servidores 
da corte.

Todos os pedidos de liber-
dade negados por Laurita Vaz 
pediam que fosse garantido a 

Jucá é contra artigo que 
veda aumento para servidor

discutindo aumento ou não au-
mento, mas, sim, a capacidade 
do poder de dar ou não esse 
aumento”, afi rmou Jucá.

Apesar da posição contrária 
aos interesses da área econô-
mica, o líder do governo res-
saltou que apoia a revisão dos 
incentivos fi scais que também 
foi proposta por Dalírio Beber 
(AE).

Governo conversa com 
economistas de presidenciáveis

de ouro, que proíbe o governo 
de se endividar para cobrir 
gastos correntes. A União só 
pode emitir títulos da dívida 
pública para fi nanciar despesas 
de capital (como investimentos 
e amortização da dívida) ou 
rolar a própria dívida pública. 
Para o próximo ano, o Tesouro 
Nacional estima necessidade 
de R$ 139 bilhões de crédito 
extraordinário para cumprir 
essa regra.

As contas do setor público 
consolidado (União, estados 
e municípios) estão no ver-
melho desde 2014 e devem 
permanecer registrando défi cit 
nos próximos anos, segundo 
estimativas do governo (ABr).

Relator da CCJ é favorável à 
criação da duplicata eletrônica

nico evitará que uma mesma 
duplicata seja apresentada 
em diferentes operações de 
crédito e permitirá a diminui-
ção das chamadas “duplicatas 
frias”, que são títulos que não 
possuem o suporte em efetivas 
transações de bens ou serviços. 

Com um risco menor nas 
operações, o BC espera que isso 
se refl ita em taxas de juros tam-
bém menores. Em seu parecer, 
Monteiro lembrou que, mesmo 
com a duplicata eletrônica, a 
duplicata de papel não será 
extinta. Ela poderá ser usada 
normalmente, “atendendo às 
localidades menos desenvolvi-
das do País e com menor uso de 
recursos de informática” (AE).

Juíza nega autorização para 
que Lula conceda entrevistas

está inelegível. O argumento 
foi utilizado pela defesa para 
se manifestar a favor da auto-
rização das entrevistas.

“Como já afi rmado, o executa-
do cumpre pena decorrente de 
condenação pelos delitos de cor-
rupção ativa e lavagem de dinhei-
ro, confi rmada pela 8a Turma do 
TRF4. Portanto, o caso em tela se 
subsume plenamente à hipótese 
legal, tratando-se de situação 
de inelegibilidade”, afi rmou. A 
defesa de Lula se manifestou 
a favor das entrevistas e disse 
que ele mantém todos os seus 
direitos políticos “decorrente 
da indevida antecipação de sua 
pena” (ABr).
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Na mira dos estrangeiros

Rico em recursos 

naturais, o Brasil é 

um dos principais 

exportadores de minério 

de ferro do mundo

Depois de vários anos em 
discussão no Congresso 
brasileiro, o governo 

editou este mês, por decreto, 
um novo regulamento para 
o Código de Mineração que 
deverá modernizar diversas 
disposições que disciplinam a 
atuação das empresas no setor 
de mineração. Além disso, já 
havia sido aprovado, no fi nal 
do ano passado, um pacote 
de medidas de reformulação 
do setor mineral. 

Apesar de toda discussão 
no âmbito federal, foram va-
lidadas algumas questões im-
portantes e outras fi caram de 
fora. Entre as mudanças, estão 
a criação de Agência Nacional 
de Mineração e alterações 
nas regras da Compensação 
Financeira pela Exploração 
de Recursos Minerais (CFEM) 
– os chamados royalties da 
mineração. Esses foram passos 
importantes para desbloquear 
uma das principais indústrias 
do país, que representa 4% 
do PIB nacional e é peça 
fundamental no crescimento 
econômico de muitos países. 

Rico em recursos naturais, o 
Brasil é um dos principais ex-
portadores de minério de ferro 
do mundo, uma das principais 
commodities da pauta de ex-
portações do Brasil, atendendo 
países como China e Estados 
Unidos.

Depois de mais de três anos 
com a indústria mineradora 
brasileira trabalhando em 
compasso de espera, o que 
vimos recentemente é que 
ela voltou a entrar na mira 
dos investidores estrangeiros 
que estão em busca de regras 
mais claras, bons ativos e 
estabilidade política. De 2015 
até o primeiro trimestre de 
2018, quase 40 deles realiza-
ram fusões e aquisições com 
empresas brasileiras. 

O maior número de negócios 
fechados aconteceu em 2017, 
quando foram concretizadas 
12 transações deste tipo, um 
recorde se compararmos com 
os dois anos anteriores que 
fecharam com oito em 2015 e 
com sete em 2016. Já o ano de 
2018 começou com duas ope-
rações envolvendo o Canadá e 
os Estados Unidos, de um total 
de cinco realizadas nos primei-
ros três meses deste ano. Vale a 
pena lembrar que estamos nos 
referindo apenas às aquisições 
feitas por compradores de fora 
do país em companhias daqui. 
Outro ponto que pudemos 
observar é que os canadenses 
são os que mais investem na 
mineração brasileira. 

Foram 11 compras nos úl-
timos três anos, sendo cinco 
somente em 2017, ano em que 
as novas regras de mineração 
foram aprovadas e começa-

ram a vigorar. Trata-se de 
um país onde a mineração é 
um dos principais pilares de 
sustentação e que também é 
referência global nessa indús-
tria. No Brasil, há cerca de 60 
empresas canadenses atuando 
em exploração, equipamentos 
e serviços e nas regiões Nor-
te, Nordeste e Centro Oeste, 
também Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul. Somente em 
2017/2018, o investimento 
das três maiores empresas 
canadenses no Brasil devem 
chegar a mais de 810 milhões 
de dólares, segundo a Câmara 
de Comércio Brasil Canadá. 

Em segundo lugar no ranking 
de estrangeiros comprando 
empresas brasileiras no setor 
de mineração, estão a Austrá-
lia, os Estados Unidos e o Reino 
Unido, cada um com quatro 
operações realizadas desde 
2015. Na lista, constam ainda a 
Áustria, Japão, Holanda, Suíça 
e Emirados Árabes, com uma 
transação respectivamente. 
Diferente dos setores de óleo 
e gás e energia elétrica, a parti-
cipação dos chineses no Brasil 
foi bem tímida em mineração. 
Foi feita apenas uma compra 
em 2016. Não que mineração 
não seja estratégica para a se-
gunda maior potência mundial, 
mas é que os chineses já são 
os maiores compradores de 
minério do Brasil. 

No ano passado, as exporta-
ções de minério de ferro para o 
país asiático totalizaram mais 
de 216 milhões de toneladas 
métricas, representando 61% 
do total das exportações bra-
sileiras de minério de ferro, 
segundo o Ministério do Co-
mércio e Desenvolvimento. 
A forte entrada dos estran-
geiros no setor de mineração 
no Brasil aconteceu por uma 
combinação de fatores como 
crescimento da economia 
mundial, aumento nos preços 
internacionais do minério, que-
da do real frente ao dólar e bons 
ativos brasileiros disponíveis. 

Por outro lado, não pode-
mos deixar de apontar outros 
fatores importantes conside-
rados potenciais riscos para 
os investidores, tais como a 
imprevisibilidade acerca do 
cenário político brasileiro e da 
manutenção da atual política 
favorável aos investimentos no 
setor, os desafi os associados 
aos processos de licenciamen-
to ambiental para novos proje-
tos, bem como as defi ciências 
de infraestrutura no país que 
podem comprometem o esco-
amento da produção mineral. 

Em meio a uma série de 
críticas a esse movimento, 
espera-se que essa nova reali-
dade da indústria atinja alguns 
objetivos como criar iniciativas 
para estimular a indústria, 
dinamizar a economia e criar 
empregos para os brasileiros.

(*) - É sócio da KPMG e atua na 
área de fusões e aquisições em 

mineração;
(**) - É sócio-diretor da KPMG e líder 

para o setor de mineração.

Paulo Guilherme Coimbra (*) e Ricardo Marques (**)
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Giovanni Battista Montini, Paulo VI, governou

a Igreja de 1963 a 1978.

Giovanni Battista Montini 
era um crítico notório da 
pílula anticoncepcional, 

mas o volume escrito pelo padre 
e professor de teologia italiano 
Gilfredo Marengo, com base em 
documentos dos Arquivos da San-
ta Sé, mostra detalhes da oposição 
de Paulo VI à contracepção.

Chamado “La nascita di 
un’enciclica” (“O nascimento 
de uma encíclica”, em tradução 
livre), o livro é um estudo sobre 
a última encíclica de Montini, 
a “Humanae vitae”, publicada 
em 25 de julho de 1968. O 
documento, que completa 50 
anos neste mês, abordou a 
postura da Igreja em relação ao 
aborto e proibiu para os fi éis a 
contracepção por meios artifi -
ciais. No entanto, antes disso, 
uma comissão de teólogos e 
especialistas chamados para 
ajudar na elaboração do texto 
propôs uma encíclica chamada 
“De nascendae prolis”.

Aquele documento dizia que, 
“uma vez reconhecido o valor 
em si do exercício responsá-
vel da paternidade, não era 
razoável fazer coincidir com 
esse juízo a obrigação de os 
casais usarem apenas métodos 

A última etapa da operação 
de resgate dos 12 meninos e 
do treinador de futebol em uma 
caverna na Tailândia quase virou 
uma tragédia. As equipes revela-
ram ontem (11) que a principal 
bomba de extração de água 
cedeu logo após que a última 
criança e o técnico foram reti-
rados da gruta de Tham Luang.

O incidente com a bomba 
de extração levou a um rápido 
alagamento do local, obrigando 
cerca de 100 socorristas a aban-
donarem a gruta às pressas. 
Caso a bomba tivesse cedido 
horas antes, o resgate teria sido 
mais difícil. As autoridades da 
Tailândia, com apoio de mer-

gulhadores e especialistas es-
trangeiros, conseguiram retirar 
da caverna os 12 meninos e o 
treinador de futebol, que esta-
vam presos no local desde 23 
de junho devido às inundações. 

Os jovens perderam cerca de 
2kg durante os 18 dias em que 
fi caram dentro da caverna - sem 
acesso à luz e a alimentos. Eles 
estão internados no Hospital 
Chiangrai Prachanukroh, mas 
não sofrem grandes riscos de 
saúde, de acordo com os mé-
dicos. O grupo será acompa-
nhado durante um tratamento 
que avaliará os danos físicos e 
mentais, baseado no estresse 
pós-traumático (ANSA).

Cerca de 54 mil pessoas foram mobilizadas em operações

de resgate para procurar desaparecidos

em meio à lama e aos escombros.

Subiu para 176 o número 
de mortos devido às chuvas 
torrenciais que atingiram o sul 
e o oeste do Japão neste fi m 
de semana, de acordo com o 
primeiro-ministro Shinzo Abe, 
que visita as áreas atingidas. 
O político japonês visitará um 
centro de acolhimento para os 
desabrigados em Kurashiki, 
cidade em que o rio alagou, 
destruindo áreas residenciais 
inteiras, matando mais de 40 
pessoas. As tempestades e 
inundações atingiram o país 
na última quinta-feira (5) e 
só deram trégua na terça-
-feira (10).

Segundo a emissora públi-
ca NHK, 54 mil pessoas foram 
mobilizadas em operações 
de resgate para procurar 
desaparecidos em meio à 
lama e aos escombros. A 
tragédia, que marca a maior 
enchente que atinge o país 
em 36 anos, forçou mais de 
2 milhões a deixarem suas 
casas. Os deslizamentos 
de terra atingiram princi-
palmente Hiroshima, com 
71 mortos até o momento, 
e autoridades locais dizem 

A China considerou on-
tem(11) “totalmente inaceitá-
vel” a decisão dos Estados Uni-
dos de impor novas tarifas aos 
produtos chineses, e anunciou 
que tomará as contramedidas 
necessárias. “A atitude dos EUA 
prejudica a China, o mundo e 
a eles mesmos. Esta conduta 
irracional não pode ganhar 
apoio”, afi rmou um porta-voz do 
Ministério de Comércio chinês, 
através de um comunicado.

Ele acrescentou que “a China 
está chocada” com a decisão do 
presidente dos EUA, Donald 
Trump, de impor novas tarifas 
de 10% a produtos importados 
da China no valor de US$ 200 
bilhões. O comunicado indicou 
que a China apresentará um novo 
requerimento na Organização 
Mundial do Comércio (OMC) 
para denunciar a “conduta uni-
lateral” dos Estados Unidos.

Em Honduras, 
90% dos casos de 
feminicídios não 
tiveram punição

Em Honduras, 11 mulheres 
são assassinadas diariamente e 
90% dos casos que ocorreram, 
nos últimos 15 anos, permane-
cem impunes. A conclusão é 
do Observatório da Violência 
da Universidade Nacional Au-
tônoma de Honduras. O Alto 
Comissariado das Nações Uni-
das para os Direitos Humanos 
Honduras (Acnudh) e a ONU 
Mulheres informam que os es-
forços das autoridades do país 
são insufi cientes.

A representante da do Alto 
Comissariado ONU para os 
Direitos Humanos, Soledad 
Paz, advertiu que o governo 
de Honduras pode ser subme-
tido a sanções, caso não adote 
ações imediatas para conter a 
violência contra as mulheres. 

De acordo com o estudo, feito 
pela universidade, a cada 18 
horas uma mulher é morta em 
Honduras. Pelo menos 27% das 
hondurenhas relatam ter sofrido 
algum tipo de violência durante a 
vida. Nove em cada dez meninas 
foram abusadas sexualmente. 
O estudo mostra ainda que as 
mulheres são mais vulneráveis à 
falta de segurança, aos problemas 
causados pelo narcotráfi co (ABr).
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Livro revela que Paulo VI 
vetou encíclica pró-pílula
Um livro que será lançado em breve na Itália revela que o papa Paulo VI, líder da Igreja Católica entre 
1963 e 1978, vetou uma encíclica que defendia o uso de métodos contraceptivos

vetada por Paulo VI, que achava 
ser mais “tranquilizador” man-
ter um “arranjo tradicional”. 
Para fazer a pesquisa para o 
livro, Marengo, que é coorde-
nador de uma comissão sobre 
a “Humanae vitae” nomeada 
por Francisco, recebeu do 
Papa uma rara autorização para 
acessar os arquivos da Santa Sé, 
que normalmente só podem ser 
visualizados após 70 anos da 
publicação dos documentos.

Paulo VI, já beato, teve um 
milagre reconhecido pela Igreja 
e será canonizado em 14 de 
outubro. A intercessão em 
questão teria ocorrido em de-
zembro de 2014, no nascimento 
de Amanda, menina italiana que 
veio ao mundo após apenas 26 
semanas de gravidez, algo em 
torno de seis meses e meio. 
Segundo a Igreja, a placenta da 
mãe se rompeu com 13 semanas 
de gestação, e os médicos a 
aconselharam a interromper a 
gravidez, que poderia provocar 
danos à sua própria saúde. No 
entanto, ela ouviu a sugestão de 
uma amiga e rezou no Santuário 
das Graças de Brescia, lugar de 
devoção a Montini. A menina 
nasceu saudável (ANSA).

naturais”. Segundo o texto, 
a “pílula inibitória” devia ser 
considerada um meio através 
do qual o objetivo de evitar uma 
nova concepção era alcançado 
respeitando as exigências do 

amor conjugal e da dignidade 
do cônjuge”.

Mas aquela encíclica nunca 
viu a luz e fi cou escondida nos 
arquivos secretos do Vaticano 
por cinco décadas, já que foi 

Sobe para 176 o número de 
mortos devido às chuvas no Japão

que 88 pessoas permanecem 
desaparecidas.

Yasushi Kajihara, da Agên-
cia Meteorológica do Japão, 
acredita que um infl uxo de 
extrema umidade no ar foi o 
fator principal por trás desse 
de recordes de chuva. Além 
disso, com o fi m das chuvas 
torrenciais, a agência nacional 
japonesa adverte que as tem-
peraturas nas áreas afetadas 
pelas enchentes podem superar 
os 35ºC a partir de hoje e pelos 
próximos sete dias.

Pelo menos 7,2 mil pessoas 
que tiveram de deixar suas re-
sidências e morar nos centros 
de acolhimento estão em risco 
de sofrer golpes de calor e sur-
tos de intoxicação alimentar 
devido às altas temperaturas. 
Segundo o Ministério da Saú-
de Japonês, o fornecimento de 
água potável foi interrompido 
em cerca de 255 mil casas em 
12 municípios, e quase 16 
mil complexos habitacionais 
tiveram os sinais de internet e 
telefone bloqueados (ANSA).

China considera “inaceitável” atitude 
dos EUA e anuncia contramedidas

Além disso, afi rmou que o 
governo chinês, em defesa dos 
interesses essenciais do país, 
“terá que tomar as contrame-
didas necessárias”, embora não 
as tenha detalhado. Ao mesmo 
tempo, também convocou a 
comunidade internacional para 
trabalhar em conjunto “em 
defesa do livre-comércio e do 
sistema multilateral de comér-
cio e, em conjunto, rejeitar o 
hegemonismo comercial”.

O anúncio de Washington foi 

divulgado poucos dias depois 
da última sexta-feira quando 
começaram os primeiros primei-
ros passos na guerra comercial 
entre as duas grandes potências 
econômicas. Primeiro, os Es-
tados Unidos aprovaram uma 
série de tarifas sobre produtos 
chineses importados no valor de 
US$ 34 bilhões, e imediatamente 
a China respondeu com uma me-
dida similar pelo mesmo valor a 
produtos americanos, essencial-
mente agrícolas (Agência EFE).

Resgate na Tailândia quase 
terminou em tragédia

A cor mais antiga 
encontrada na natureza

São Paulo - Uma nova pesquisa de 
cientistas da Universidade Nacional 
da Austrália (ANU), em parceria 
com cientistas dos Estados Unidos 
e do Japão, descobriu que a cor mais 
antiga do mundo é o rosa choque. 
Pigmentos da cor foram extraídos 
de rochas de mais de 1,1 bilhão 
de anos na Bacia de Taoudeni, na 
Mauritânia, no deserto do Saara. "Os 
pigmentos rosa choque são fósseis 
moleculares de clorofi la que foram 
produzidos pela fotossíntese de 
organismos ancestrais que habita-
vam oceanos antigos que já foram 
extintos do planeta", explica Nur 
Gueneli, da ANU, no estudo.

Os fósseis analisados variam de 
vermelho até roxo quando estão 
concentrados, e rosa choque quando 
diluídos. Os pesquisadores transfor-
maram as rochas em pó para extrair 
e analisar as moléculas de organismos 
antigos. "A análise precisa dos pig-
mentos confi rma que essa pequena 
cianobactério dominou a base da ca-
deia alimentar nos oceanos um bilhão 
de anos atrás, o que ajuda a explicar 
por que alguns animais não existiam 
naquela época", disse Gueneli (AE).



Agora é lei
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A - Geotecnologias no Pantanal
Pesquisadores, profi ssionais e estudantes vão se reunir em Jardim, no 
Mato Grosso do Sul, para apresentar as pesquisas em geotecnologias 
aplicadas ao Pantanal durante o 7º Simpósio de Geotecnologias no Pan-
tanal, entre os dias 20 e 24 de outubro. Oportunidade para exposição de 
trabalhos técnicos, ferramentas e metodologias desenvolvidos no Brasil 
e no exterior. Palestra de abertura abordará planos de desenvolvimento 
e transformação do espaço com o uso das geotecnologias. Haverá mesas-
-redondas sobre monitoramentos da cobertura vegetal e uso da terra 
em execução no Brasil e acerca das experiências da aplicação dessas 
ferramentas em estudos na Argentina, Paraguai e Bolívia. Informações: 
(www.geopantanal.cnptia.embrapa.br). 

B - Finanças Comportamentais
O Centro de Estudos em Finanças da FGV realiza o 5º Encontro Brasileiro 
de Economia e Finanças Comportamentais, nos dias 13 e 14 de agosto. O 
Congresso terá um fórum dedicado a troca de resultados de pesquisas e 
avanços profi ssionais relacionados à área de Finanças Comportamentais 
e Economia, com o objetivo de divulgar pesquisas e trabalhos na área. 
Trabalhos teóricos, empíricos/ experimentais e aplicados, que envolvam 
a aplicação da psicologia e de todas as outras ciências sociais, bem como 
da neurociência, em todas as áreas da tomada de decisões e práticas 
fi nanceiras serão apresentados no encontro. Informações: (https://cef.
fgv.br/nucleo-de-fi nancas-comportamentais-nfc).

C - Homeopatia para Animais 
Uma das práticas que tem ganhado espaço no mercado veterinário 
é a Medicina Homeopática. Por isso, a Arenales Homeopatianimal, 
que estará na PET South America, no São Paulo Expo, de 21 a 23 
de agosto, vem investindo na pesquisa e desenvolvimento de pro-
dutos homeopáticos para pets. Para o evento, a Arenales prepara o 
lançamento de três novos produtos: Fator Gastropet, que é indicado 
para náuseas e vômitos abundantes; Fator Litovesica, indicado para 
cálculo vesical; e o Fator Occulum, indicado para conjuntivites, 
glaucoma, cataratas, paresias, nistagmos, alteração na acomodação 
pupilar e úlcera de córnea, todos para cães e gatos. Este tipo de 
tratamento aumenta a importância da atualização dos profissionais 
de medicina veterinária sobre os novos produtos do mercado.Saiba 
mais: (www.arenales.com.br). 

D - Inovação nos Negócios
A Nestlé amplia seus investimentos em inovação e aposta em parcerias 
e em programas que estimulam o empreendedorismo, soluções diferen-
ciadas e que tragam um elemento inovador para os seus negócios e o 
mercado. A mais recente é com a Endeavor, organização sem fi ns lucra-
tivos de apoio a empreendedores, que idealizou o programa Scale-Up. 
A iniciativa oferece apoio a empreendedores que estão se destacando 
pela inovação e crescimento, nos mais diversos setores e regiões. A 
Nestlé integra o time de empresas mentoras na categoria Alimentos & 
Bebidas da edição 2018, que irá selecionar 200 empresas de todo País. 
As inscrições podem ser feitas pelo site (scaleupendeavor.org.br) a 
partir desta nesta sexta-feira (13).

E - Direito Urbanístico
Cerca de 84% da população brasileira vive em áreas urbanas. É sabido 
que as questões que afetam as cidades são variadas, atuais e de enor-
me importância jurídica e social. E o currículo universitário não dá a 
atenção devida a essa esfera, havendo, desta forma, uma carência de 
informações pertinentes. Justamente tal lacuna é que a Universidade 
Secovi procura suprir com o presente curso, cujo objetivo é revelar aos 
participantes os aspectos principais que envolvem o Direito Urbanís-
tico, seus instrumentos e meios de concretização, conscientizando-os 
sobre a necessidade e responsabilidade de conhecimento e acatamento 
dos princípios e dispositivos legais aplicáveis, com qualidade técnica e 
preceitos éticos que possam contribuir para o atendimento do bem-
-estar e paz social. Inscrições e mais informações: tel. (11) 5591-1306 
ou (universidade@secovi.com.br). 

F - Estágio no Itaú
O Itaú Unibanco está recrutando estagiários para sua rede de agências 
em todo País. São mais de 1.270 vagas para universitários das áreas de 
Economia, Administração e Ciências Contábeis a partir do 3º semestre. 
Com duração de até um ano, renovável por mais seis meses, o estágio 
dá ao estudante a oportunidade de ocupar um papel estratégico na 
organização: o atendimento ao cliente na agência. O programa prevê 
treinamentos técnicos, comportamentais, tutoria, cursos à distância e 
plano de desenvolvimento pessoal. O banco busca profi ssionais dinâ-
micos, comunicativos, curiosos, antenados e interessados em crescer 
profi ssionalmente na organização. Inscrições pelo site (www.vagas.
com.br/v1718133).

G - Novas Unidades
A Multi-QSR anunciou um plano para a abertura de 700 novas unidades 
no país até o fi nal de 2023. Atualmente, conta com 180 restaurantes em 
58 diferentes cidades brasileiras.De acordo com Lincoln Martins, CEO da 
Multi-QSR, a quase totalidade das 700 novas unidades serão implantadas 
no modelo de franquia. A expectativa da rede é comercializar 150 novas 
franquias até o fi nal de 2019 em todas as reuniões do país. O plano passa 
pela implantação de um novo modelo de franquia, mais fl exível e dire-
cionado tanto aos grandes quanto aos médios e pequenos investidores. 
O investimento inicial na implantação de uma unidade franqueada da 
Pizza Hut começa em R$ 750 mil, com prazo médio de retorno de três 
anos. Saiba mais em (www.pizzahut.com.br). 

H - Gin Masters 
O BEG Gin, primeiro gin boutique do Brasil, ganhou três medalhas no 
concurso internacional The Gin Masters 2018, braço do Global Spirits 
Masters, que há dez anos premia os melhores gins do mundo. Um dos 
mais renomados prêmios na indústria de bebidas destiladas, o Gin 
Masters conta com competição às cegas e juízes independentes. Na 
premiação, o BEG Gin tradicional e o New World Navy, produto inspi-
rado no Navy Strength, que engloba gins com graduação alcoólica de 
57%-58%, ganharam ouro na categoria Microdestilaria. Além disso, o 
BEG Gin também foi premiado com a medalha de prata na classe Super 
Premium. Hoje, está lado a lado de marcas e destilarias que defi niram o 
padrão de qualidade no começo da história; aquelas às quais queria, um 
dia, estar à altura. Saiba mais em (www.beggin.com.br).

I - Pintura Industrial
‘Boas Práticas de Pintura Industrial’, este é o tema do treinamento à distância 
promovido pela Tintas Sherwin-Williams, e agendado para hoje (12) quinta-
-feira, das 15h às 16h. Interessados podem enviar os dados de inscrição e 
participar gratuitamente da conferência ministrada pelo engenheiro Celso 
Gnecco, gerente de treinamento técnico da Tintas Sherwin-Williams. Serão 
50 minutos de apresentação e 10 minutos para perguntas e respostas. Para 
participar, envie o nome completo, e-mail corporativo, cargo e telefone aos 
contatos: (19) 2122-8856 (Celso) ou (celso@sherwin.com.br); e (19) 2122-
8833 (Victor Souza) ou (victor.souza@sherwin.com.br). 

J - Dublin Excelente
Uma pesquisa realizada pelo site TripAdvisor®, que elegeu as cidades 
consideradas “Mais Excelentes do Mundo”, destacou Dublin na Irlanda. 
Dublin se tornou referência na procura de pacotes de intercâmbios, por 
jovens e executivos que desejam aprender ou aperfeiçoar o inglês. Mas 
como saber como e onde estudar? A ML Intercâmbios pode lhe ajudar 
de forma prática e moderna, pois é a única agência de intercâmbios em 
São Paulo, especializada em pacotes para Irlanda, onde o cliente pode 
escolher a Escola que vai frequentar através de um tour 3D. São mais 
de 25 opções a disposição do cliente, que assiste a apresentação em 
detalhes. Saiba mais em: (www.mlintercambios.com.br).
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Nos últimos anos, com 

os sucessivos escândalos 

de corrupção, a 

preocupação com a 

ética, processo e a 

integridade da gestão 

das empresas ganhou 

destaque em todas 

as esferas do mundo 

corporativo

Como as empresas, 
de todos os portes e 
segmentos, podem se 

precaver e evitar a prática da 
corrupção? Os debates para 
responder esta questão en-
volveram os mais renomados 
nomes da ciência política 
e econômica. Apesar de, 
teoricamente, ser algo extre-
mamente simples de se so-
lucionar, colocar em prática 
a teoria ainda é um imenso 
desafio. Regras para manter 
as boas práticas, responsabi-
lizar e punir as pessoas que 
praticam internamente atos 
ilícitos começaram a surgir 
de todos os lados. 

O problema é que, em 
algumas companhias, as ir-
regularidades já ganharam 
conotação cultural, o que 
significa que é preciso criar 
formas de romper com a 
atual estrutura e criar um 
novo ambiente no qual a 
transparência predomine. 
E, para que isso aconteça, 
não basta apenas envolver a 
equipe interna. É preciso en-
gajar terceiros para que eles 
também tenham a mesma 
preocupação. Somente assim 
é possível romper o ciclo e 
criar uma nova atmosfera. 

Privilegiar a contratação 
de empresas que mantenham 
regras claras de transparên-
cia já é algo comum entre 
empresas privadas. Agora, 
com a Lei nº 13.303, a exi-
gência chegou às empresas 
estatais. Apesar da legislação 
ser de 2016, algumas regras 
entraram em vigor na meta-
de este ano e representam 
um imenso avanço. A partir 
de agora, as companhias 
que prestam serviços para 
estatais também precisam 
desenvolver e manter pro-
gramas de integridade ou 
compliance estabelecidos. 

O objetivo principal é 
adotar procedimentos que 
ajudem a detectar, prevenir 

e enviar qualquer tipo de 
fraude ou atos ilícitos dentro 
da organização, respeitan-
do todos os regulamentos 
exigidos para a atividade 
fim da empresa. O ponto 
crucial para o sucesso desta 
empreitada é o total envol-
vimento da direção. Sem o 
envolvimento e dedicação da 
diretoria, nenhum programa 
de compliance terá sucesso. 

Também é preciso criar um 
canal confiável de denúncia, 
que proteja e dê segurança 
a todos os colaboradores. 
Se há alguém praticando 
atos ilícitos, essa informação 
precisa chegar à direção da 
companhia. Uma solução que 
pode ajudar a toda e qualquer 
empresa, que realmente 
queira mudar a  sua cultura 
e estabelecer e seguir regras 
claras de boa conduta, é criar 
cargos de controle  focados 
nesta função. 

Incluir um CCO - Chief 
Compliance Officer no or-
ganograma, alinhado com  
os objetivos da alta direção, 
é uma excelente alternativa 
para colocar as ações em an-
damento. Ele pode assumir 
o cargo por um período pré-
-determinado, para conduzir 
a transição e implementação 
das novas políticas internas. 
Poucas empresas sabem o 
que é e quais as dificulda-
des de implementação de 
um modelo de compliance. 
Um profissional com ampla 
bagagem e sem laços emo-
cionais com a companhia será 
essencial para a condução de 
toda a implementação, sem a 
necessidade da organização 
tirar um pessoa do seu time 
para conduzir este desenvol-
vimento. 

Agora é Lei e todas as em-
presas que prestam serviços 
para as estatais precisam 
se adaptar. A mudança veio 
para o bem de todo o sistema. 
Precisamos aproveitar este 
momento e nos empenhar 
para conduzir o processo 
com seriedade. Somente 
assim ele será eficiente e 
proporcionará, no médio e 
longo prazo, o resultado que 
todos esperam e que o mundo 
corporativo precisa.

(*) - É sócio da Thompson 
Management Horizons e X-PM

Brasil (http://www.wilgroup.com.br).

Ricardo Cereda (*)

Autoridades britânicas temem criação de monopólio no setor.

Em comunicado à Bolsa 
de Londres, a Fox, pro-
priedade do magnata 

Rupert Murdoch, precisou 
que a oferta é 12% superior 
à apresentada por seu rival, 
o grupo americano Comcast, 
e 30% maior que sua pro-
posta inicial, realizada em 
dezembro.

Espera-se que as autorida-
des britânicas revelem nesta 
semana se aprovam a opera-
ção, após tê-la questionado 
anteriormente por temores 
à criação de um monopólio 
no setor de meios de comu-
nicação, pois Murdoch possui 
vários jornais no Reino Unido. 
Em junho, o Governo britâni-
co revelou que a americana 
Disney tinha se oferecido para 

Destaque nos aumentos para grupo Habitação e tarifa de 

eletricidade residencial.

A infl ação medida pelo Índi-
ce de Preços ao Consumidor 
da Terceira Idade (IPC-3i), 
que mede a variação da ces-
ta de consumo de famílias 
majoritariamente compostas 
por indivíduos com mais de 
60 anos, fechou o segundo 
trimestre do ano com varia-
ção de 2,3%. O resultado é 
0,35 ponto percentual (pp) 
superior ao 1,95% relativo ao 
IPC-BR acumulado de abril e 
junho – e que mede a varia-
ção de preços das famílias 
de todas as idades e faixas 
de renda.

Os dados relativos ao in-
dicador foram divulgados 
ontem (11) pelo Instituto 
Brasileiro de Economia (Ibre) 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Com o resultado do 
2º trimestre do ano, a infl a-
ção acumulada pelo IPC-3i 
nos últimos 12 meses (a taxa 
anualizada) fi cou em 5,14%, 
superior também em 0,71 pp 
aos 5,14% do IPC-BR acumu-
lado nos últimos 12 meses.

Segundo os dados divulga-
dos pela FGV, na passagem 
do primeiro para o segundo 
trimestre do ano, o IPC-3i 

Produção industrial 
cai em 14 de 15 locais 
pesquisados 

A produção industrial caiu em 
14 dos 15 locais pesquisados pelo 
IBGE, na passagem de abril para 
maio. Segundo dados da Pesquisa 
Industrial Mensal – Produção Física 
Regional, divulgados ontem (11), 
apenas o Pará teve alta na produção 
no período, de 9,2%, depois de uma 
queda de 8,5% em abril. A queda 
foi motivada principalmente pela 
paralisação dos caminhoneiros no 
fi nal de maio, que afetou o processo 
de produção em várias unidades 
industriais do país.

Seis estados tiveram quedas 
superiores à média nacional, de 
10,9%, no período: Mato Grosso 
(-24,1%), Paraná (-18,4%), Bahia 
(-15%), Santa Catarina (-15%), 
São Paulo (-11,4%) e Rio Grande 
do Sul (-11%). Os outros estados 
com queda na produção foram 
Goiás (-10,9%), Minas Gerais 
(-10,2%), Pernambuco (-8,1%), 
Rio de Janeiro (-7%), Ceará 
(-4,9%), Amazonas (-4,1%) e 
Espírito Santo (-2,3%). 

Além de analisar separadamente 
os desempenhos de Ceará, Pernam-
buco e Bahia, o IBGE também ana-
lisa o comportamento conjunto dos 
nove estados da Região Nordeste, 
que tiveram queda de 10% na pro-
dução. Na comparação com maio 
do ano passado, a produção recuou 
em 12 dos 15 locais pesquisados, 
com destaque para Goiás (-15,7%). 
Tiveram alta apenas os estados do 
Pará (6%), Amazonas (4,5%) e Rio 
de Janeiro (0,9%).

No acumulado do ano, no entan-
to, a indústria teve desempenho 
positivo em oito locais. A principal 
alta foi observada no Amazonas 
(17,9%). Sete locais tiveram queda, 
sendo o Espírito Santo o estado 
com maior recuo (-5,1%) (ABr).
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Fox eleva oferta de compra 
do grupo britânico Sky

O grupo americano 21st Century Fox aumentou ontem (11) para 24,5 bilhões de libras (cerca de
US$ 32,3 bilhões) a oferta pela compra dos 61% que ainda não possui da empresa de televisão e 
plataforma digital britânica Sky Plc

Murdoch já possui no Rei-
no Unido, através do grupo 
News Corp, os jornais “The 
Times”, “The Sunday Times”, 
“The Sun” e a emissora de 
rádio “TalkSport”. O plano de 
Murdoch compete com uma 
oferta paralela da Comcast 
pela Sky, avaliada em 22 bi-
lhões de libras (cerca de US$ 
29,4 bilhões), que já recebeu 
o sinal verde por parte do 
Governo britânico.

Fox e Disney estão há tem-
pos negociando nos Estados 
Unidos para a venda de alguns 
dos ativos da primeira para a 
segunda, algo também almeja-
do pela Comcast, uma batalha 
que poderia ter repercussões 
para a operação no Reino 
Unido (Agência EFE).

operar o canal de notícias bri-
tânico “Sky News” durante 15 
anos se prosperasse a oferta 
da 21st Century Fox pelo gru-

po Sky, o que cumpriria com 
a exigência dos reguladores 
de concorrência de separar 
esse canal.

Infl ação da terceira idade fecha 
segundo trimestre em alta

fechou em alta de 1,41 pp, ao 
passar de 0,89% para 2,30%. 
Seis das oito classes de des-
pesa que compõem o índice 
registraram acréscimo em suas 
taxas. A principal contribuição 
para o crescimento do IPC-3i 
no segundo trimestre partiu 
do grupo Habitação, cuja taxa 
passou de 0,07% para 3,08%, 
influenciada pela tarifa de 
eletricidade residencial, que 
chegou a crescer 13,97% no 
período, depois de ter fecha-
do o trimestre anterior com 
defl ação (infl ação negativa) 
de 2,05%.

Também contribuíram para 
o aumento da taxa do IPC-3i 
os grupos Alimentação, cuja 
variação de preços passou de 
1,41% para 2,50%; Saúde e 
Cuidados Pessoais (de 1,59% 
para 2,55%); Transportes (de 
1,61% para 2,39%); Vestuário 
(de -0,02% para 1,05%); e Co-
municação (de -0,13% para 
0,09%). Em contrapartida, 
tiveram desaceleração de 
preços os grupos Educação, 
Leitura e Recreação (de 
0,73% para uma defl ação de 
0,98) e Despesas Diversas (de 
0,62% para 0,35%) (ABr).
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Triste realidade do 
comércio exterior

A balança comercial é 

uma parte importante 

do comércio exterior. 

O Brasil, ao longo do 

tempo, tem apresentado 

sucessivos saldos 

positivos nesta balança

Entretanto, o indicador 
mais importante no 
comércio exterior é o 

saldo da conta transações cor-
rentes com o resto do mundo, 
do qual pouco se fala, que além 
da balança comercial, adicio-
na-se o saldo das balanças de 
serviços, rendas primárias 
e transferências unilaterais. 
Na balança de serviços, os 
valores mais signifi cativos são 
relativos a transportes e via-
gens internacionais, seguros, 
serviços de propriedade inte-
lectual (royalties) alugueres 
de equipamentos e serviços de 
telecomunicação, computação 
e informações. Nesta balança 
o Brasil apresentou um defi cit 
de USD 33,8 bilhões em 2017.

Na conta renda primária, 
contabiliza-se os lucros e di-
videndos, juros de operações 
intercompanhias, juros de títu-
los negociados nos mercados 
externo e doméstico e renda 
das aplicações das nossas 
reservas. Nesta conta o Brasil 
apresentou, no mesmo perí-
odo, um defi cit de USD 42,6 
bilhões. A conta de transfe-
rências unilaterais refere-se a 
valores que brasileiros residen-
tes no exterior e estrangeiros 
residentes no Brasil enviam 
para os respectivos países. 
Neste quesito o saldo foi po-
sitivo em USD 2,6 bilhões no 
ano passado. Portanto, apesar 
do maior superavit da balança 
comercial da história de USD 
67,0 bilhões, o saldo de tran-
sações correntes com o resto 
do mundo foi defi citário no 
ano passado.

O planeta divide-se em dois 
grupos: de um lado, os países 
superavitários no saldo de 
transações correntes e, de 
outro, os defi citários. Desne-
cessário dizer que a soma dos 
saldos de transações correntes 
de todos os países do planeta 
totaliza zero. O Brasil, infeliz-
mente, por falta de uma política 
industrial e visão de futuro, es-
teve sempre no segundo grupo, 
acumulando um saldo negativo 
em transações correntes com 
o resto do mundo no valor de 
USD 615,5 bilhões no período 
1992 a 2017.

Evidentemente, para fechar 
o balanço de pagamentos, o 
Brasil precisou e continua 
precisando de investimentos 
estrangeiros, tanto é que, em 
setembro de 2017, os inves-
timentos internacionais em 
carteira somavam USD 327,3 
bilhões em ações e USD 228,8 
bilhões em títulos da dívida pú-
blica brasileira. Estes números 
mostram a vulnerabilidade da 
economia brasileira porque 
as reservas brasileiras não 
são próprias e estão sujeitas 
a fugas. 

Neste período, apenas na pri-
meira gestão do governo Lula, 
por conta do grande aumento 
nos preços das commodities, 
puxados pela grande demanda 
chinesa e câmbio favorável, a 
economia brasileira apresen-
tou um superavit na balança 

comercial que superou o de-
fi cit da balança de serviços e 
rendas em USD 43,2 bilhões. 
Estes indicadores são mais do 
que sufi cientes para mudar a 
política de comércio exterior. 
Já é passado a hora de mudar 
os rumos do país, é preciso 
implementar uma política in-
dustrial e uma política cambial 
que permita, a longo prazo, 
deixar o bloco dos países defi -
citários no saldo de transações 
correntes e, portanto, deixar 
de ser devedor do mundo.

Parafraseando Rui Barbosa, 
‘De tanto ver triunfar a nulida-
de’, vou me permitir apresen-
tar algumas sugestões para 
mudar esta triste realidade 
do nosso comércio exterior, 
mais para provocar um deba-
te, principalmente por achar 
que se trata de um momento 
oportuno, eleições de 2018:

1 – Eliminar totalmente os 
impostos sobre produtos de 
exportação. Na filosofia da 
tributação, contribuintes e be-
nefi ciários dos impostos devem 
ser, necessariamente, cidadãos 
do mesmo país; não se justifi ca 
o pagamento de impostos ao 
governo brasileiro, por cida-
dãos residentes no exterior 
porque não se benefi ciarão 
deste pagamento;

2 – Adotar uma política de 
câmbio administrado, visando, 
de imediato, saldo positivo na 
balança comercial que seja, 
no mínimo, igual ao defi cit 
das balanças de serviços e de 
rendas mais as transferências 
unilaterais e, a longo prazo, 
maior do que este último, de 
modo a criar reservas interna-
cionais próprias;

3 – Utilizar parte das re-
servas para pagar as dívidas 
externas do setor privado, 
transformando-as em dívidas 
em moeda local, eliminando o 
risco cambial das empresas de-
vedoras em moedas estrangei-
ras. Esta medida diminuiria a 
oferta de moedas estrangeiras, 
fato que depreciaria a moeda 
brasileira, contribuindo para 
aumentar a competitividade 
dos produtos brasileiros e, 
portanto, as exportações;

4 – Eliminar todos os im-
postos sobre importações de 
máquinas, equipamentos e 
insumos industriais, cujas fa-
bricações inexistem no Brasil, 
para aumentar a produtividade 
e o estoque de capital por 
trabalhador;

5 – Incentivar a substituição 
das importações e aumentar 
o valor agregado dos bens 
manufaturados no país. Para 
tanto, as universidades, princi-
palmente a públicas, precisam 
ouvir o que disse Marcelo Viana 
do IMPA – Instituto de Mate-
mática Pura e Aplicada: “No 
Brasil, diferentemente da Eu-
ropa e Estados Unidos, existe 
um abismo legal e ideológico 
que separa universidades das 
empresas com prejuízo para 
ambas, porque não se falam”.

Para fi nalizar, quero deixar 
uma pergunta: Até quando 
vamos continuar pertencendo 
ao grupo dos países devedores 
do mundo, apesar do volume 
e da qualidade dos recursos 
naturais que o Brasil dispõe.

 
(*) - É diretor da Sky Corte Laser e diretor 

conselheiro da ABIMAQ – Associação 
Brasileira da Indústria de Máquinas.

Shotoku Yamamoto (*)

Senadora Ana Amélia (PP-RS), 

relatora do projeto.

A Comissão de Defesa 
Nacional do Senado aprovou 
ontem (11) o relatório de Ana 
Amélia (PP-RS) favorável ao 
projeto, que passa de 5 para 
20 dias o período de licença-
-paternidade que pode ser 
gozado pelos militares. Ana 
Amélia apontou que é comum 
na carreira militar, devido 
a exigências profissionais, 
perío dos de afastamento da 
família que podem se prolon-
gar por semanas ou até meses. 

Por isso ela entende que é 
importante aprovar a mudan-
ça na legislação, permitindo 
que os militares possam es-
tar em casa por mais tempo 
quando nascer um fi lho. “O 
compartilhamento de tarefas 
entre pai e mãe num momento 
tão crucial é fundamental, 
contribui inclusive para a 
diminuição de graves pro-
blemas como a depressão 
pós-parto. Hoje é assim, é 
mais que reconhecido que a 
divisão de responsabilidades 
é extremamente relevante no 
desenvolvimento saudável das 
crianças”, pontuou a senadora

Ana Amélia acrescentou 
que nossa cultura ainda 
submete as mulheres a uma 
jornada tripla: trabalhar, cui-

Medeiros pede 
suspensão do 
juiz Favreto

O senador José Medeiros 
(Pode-MT) pediu ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) a 
suspensão do desembargador 
Rogerio Favreto, responsável 
pela expedição da ordem de 
soltura do ex-presidente Lula, 
logo depois revogada. Para o se-
nador, Favreto envergonhou e 
desmoralizou a Justiça brasilei-
ra, servindo de forma criminosa 
ao Partido dos Trabalhadores.

“Estão falando em lambança 
do Judiciário. Não houve lam-
bança do Judiciário nenhuma. 
Houve o caso de um desem-
bargador que deveria ter saído 
de camburão daquele plantão. 
Aquilo lá não é diferente de uma 
venda de sentença, aquilo lá não 
é diferente de um conluio, de 
um acerto”, afi rmou.

Medeiros disse que a tentati-
va de libertação de Lula foi des-
tinada a criar um fato político, 
somando-se às mentiras que, 
segundo ele, o PT e seus aliados 
repetem incessantemente. O 
senador também manifestou-
-se contra o chamado quinto 
constitucional, pelo qual 20% 
das cadeiras de determinados 
tribunais são destinadas a advo-
gados e membros do Ministério 
Público (Ag.Senado).

Houve acordo com as lideranças partidárias para aprovação 

do projeto.

O Plenário do Senado apro-
vou o projeto que aumenta 
a potência de transmissão 
para rádios comunitárias. A 
proposta segue para a Câma-
ra. Ela estabelece aumento 
da potência para até 150 
watts, com altura irradiante 
não superior a 30 metros e 
possibilidade de acesso a dois 
canais específi cos em nível 
nacional para as emissoras 
em frequência modulada. O 
relator da matéria, senador 
Otto Alencar (PSD-BA), des-
tacou que houve acordo com 
as lideranças partidárias para 
aprovação do projeto. 

O texto original previa que 
a potência das rádios comuni-
tárias seria aumentada de 25 
para até 300 watts, com três 
canais designados, em vez de 
um, para a execução de radio-
difusão comunitária voltada 
a uma comunidade, bairro ou 
vila. O autor do projeto, se-
nador Hélio José (Pros-DF), 
argumenta que o aumento da 
potência é necessário devido à 
grande diversidade geográfi ca 
do Brasil. Para ele, 25 watts são 
insufi cientes para operação nas 
áreas de população esparsa, 
particularmente na zona rural. 

Plenário do Senado aprovou, por 59 votos favoráveis e nenhum contrário, o projeto que permite a 

readmissão de empresas, com dívidas tributárias, no Supersimples.

Para retornarem ao Sim-
ples Nacional, os interes-
sados deverão aderir ao 

Refi s (Pert-SN), que autoriza 
o refi nanciamento das dívidas 
fi scais das referidas empresas.

De autoria do deputado 
federal Jorginho Mello (PR-
-SC), o projeto determina que 
a reinclusão deverá ser pedida, 
de forma extraordinária, no 
prazo de 30 dias contados da 
data de adesão ao Refi s. O 
relator do projeto, o senador 
José Pimentel (PT-CE), lem-
brou que o Congresso aprovou 
uma lei complementar ainda 
em dezembro, mas o texto foi 
vetado pelo presidente Michel 
Temer em janeiro, o que levou 
à exclusão de quase 500 mil 
empresas do Simples. 

Em abri l ,  o Congresso 
derrubou o veto, reabrindo 
o direito de essas empresas 
aderirem ao Simples Nacional 
e fazerem o parcelamento 
das dívidas. A história foi 
lembrada também pelo pre-
sidente do Senado, Eunício 
Oliveira, para quem a sanção 
do projeto fará justiça aos pe-
quenos empresários de todo 
o país. Para ele, Pimentel e 

Deputado Floriano Pesaro 

(PSDB/SP).

A manobra de petistas para ten-
tar soltar Lula no último domingo 
(8) demonstra que o PT busca 
politizar a justiça, colocando o 
ex-presidente como vítima. “É 
uma vergonha. O PT mais uma 
vez politiza a justiça de forma 
grave e dá um péssimo exemplo”, 
disse o deputado Floriano Pesaro 
(PSDB-SP) ao analisar o caso.

“O desembargador é um 
petista histórico”, criticou o 
deputado paulista. Segundo 
ele, ao conceder habeas corpus 
pela soltura de Lula, Rogério 
Favreto assumiu o risco de fazer 
um “papelão, algo muito feio e 
muito grave do ponto de vista 
institucional”. Na opinião de 
Pesaro, o desembargador não 
tem preparo para ocupar o car-
go. “Tudo estava combinado”, 
afi rmou ele, lembrando que os 
deputados que pediram a sol-
tura de Lula sabiam que ele iria 
assumir temporariamente como 
plantonista e agiram de má fé.

Lula está preso desde 7 de 
abril. Ou seja, há mais de 90 
dias. O petista foi condenado 
por corrupção passiva e lava-
gem de dinheiro a 12 anos e 1 
mês de prisão no caso do tríplex 
do Guarujá. Desde a prisão, a 
defesa do ex-presidente já apre-
sentou 16 recursos ao tribunal 
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Belo Horizonte - Gabriela 
Enéas, filha do político e 
fundador do extinto PRONA, 
Enéas Carneiro, será lançada 
como pré-candidata ao governo 
de Minas Gerais na próxima 
segunda-feira (16), pelo PMB. 
Ela é a nona pré-candidatura 
confirmada ao Palácio da 
Liberdade. A informação foi 
confi rmada pela presidente do 
partido em Minas, Ana Paula 
Periquito. 

“O Dr. Enéas tem um vínculo 
muito forte e ativo em Minas 
Gerais. Queremos resgatar essa 
presença dele aqui no Estado e 
ela vem para proporcionar essa 
mudança”, disse. Nascida no Rio 
de Janeiro, Gabriela Enéas é pro-
fessora e tem 46 anos. Em 2008, 
ela foi candidata a vereadora na 

capital carioca, pelo PMN. “A 
Gabriela vai trazer essa mudança 
que o Dr. Enéas tanto falava. É 
para resgatar e ocupar o espaço, 
que a mulher precisa ocupar na 
política”, afi rmou Periquito. 

Sobre negociações com outros 
partidos, o PMB tinha um acordo 
de apoio com a coligação pro-
porcional (deputados federais e 
estaduais) do Patriotas e PTC, 
que haviam sinalizado apoio ao 
pré-candidato Rodrigo Pacheco 
(DEM). Porém, com a decisão 
de lançar a pré-candidatura 
ao governo do Estado, o PMB 
deve tentar abrir negociação 
com os partidos novamente. 
Por enquanto, o partido ainda 
não tem confi rmado nome de 
senadores ou do pré-candidato 
a vice-governador (AE).

Senado aprova readmissão de 
empresas no Supersimples

Segue para sanção presidencial o projeto aprovado pelo Plenário do Senado por 59 votos favoráveis e 
nenhum contrário, que permite a readmissão dos microempreendedores individuais, microempresas e 
empresas de pequeno porte excluídos do regime especial em 1º de janeiro por dívidas tributárias

outros senadores, as peque-
nas e microempresas são de 
extrema importância para o 
desenvolvimento do país e 
continuam gerando emprego 
e renda mesmo diante de vá-
rios anos de crise econômica. 

Segundo o relator, até o dia 2 
de julho, de 470.916 empresas, 
215.321 fi zeram o pedido ao 
Refi s de parcelamento e pode-
rão voltar ao Simples Nacional 

por não estarem mais inadim-
plentes. Diversos senadores 
expressaram apoio à proposta 
durante a votação. Marta 
Suplicy (MDB-SP) disse que 
serão benefi ciados milhares de 
empreendedores, o que permi-
tirá mais geração de emprego e 
renda. Ricardo Ferraço (PSDB-
-ES) afi rmou que quem gera 
emprego e oportunidades tem 
que ser estimulado e apoiado. 

Para Sérgio Petecão (PSD-
-AC) e Waldemir Moka (MDB-
-MS), o projeto vai corrigir uma 
injustiça. “O Senado Federal 
nunca faltou à micro empresa”, 
acrescentou Renan Calheiros 
(MDB-AL). Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), lembrou que uma 
das razões do Supersimples 
existir é justamente facilitar 
a vida de micro e pequenos 
empreendedores (Ag.Senado).

Aprovado projeto que aumenta 
potência das rádios comunitárias

A ideia é viabilizar o serviço 
em regiões rurais, nas quais 
a cobertura de uma única 
comunidade, com moradias 
dispersas, exige alcance maior 
que o atualmente estabelecido. 
Segundo ele, a atual potência 
atinge até um quilômetro de 
raio de cobertura, limitando e 
restringindo o alcance da rádio, 
muitas vezes menor do que seu 
público potencial. Caberá à 
Anatel estabelecer a potência 
autorizada para cada rádio 
comunitária para preservar 
a característica da cobertura 

restrita do serviço. 
A alteração possibilita a 

cobertura de múltiplas comu-
nidades, bairros ou vilas pela 
mesma rádio comunitária, o 
que desvirtuaria a essência 
desse serviço, destaca Hélio 
José. A aprovação da matéria 
foi comemorada pela sena-
dora Kátia Abreu (PDT-TO). 
Segundo ela, os ajustes feitos 
na proposta não indicam a in-
terferência das rádios comuni-
tárias na faixa de transmissão 
destinada a rádios comerciais 
(Ag.Senado).

“PT politiza a justiça e dá um 
péssimo exemplo”

Aumento da licença-paternidade 
dos militares para 20 dias

federal e em Cortes superiores.
No domingo, depois de várias 

decisões confl itantes sobre o 
recurso dos deputados petistas, 
coube ao presidente do TRF-
4, Carlos Eduardo Thompson 
Flores, colocar um ponto fi nal 
na situação. Ele determinou o 
retorno do processo ao gabinete 
do desembargador João Pedro 
Gebran Neto, que é o relator da 
Lava Jato na Corte. Thompson 
Flores afi rmou que o pedido de 
liberdade feito pelos parlamen-
tares não trouxe nenhum fato 
novo (psdbnacâmara).

dar dos filhos e da casa. Por 
isso, nada mais justo que, nos 
20 primeiros dias da criança, 
“período mais crítico pra 
mãe e pro bebê”, que o pai 
esteja disponível em tempo 
integral. Por fim, a senadora 
manifestou seu entendimento 
de que o projeto não beneficia 
apenas os integrantes das 
Forças Armadas, mas a socie-
dade como um todo, porque 
“é fundamental que cuidemos 
daqueles que cuidam da nossa 
Defesa” (Ag.Senado).

Filha de Enéas Carneiro é
pré-candidata ao governo de Minas



Imagine o que 

aconteceria se fosse 

possível entrar na 

mente de um cliente 

para conhecer em 

detalhes seus gostos, 

comportamentos e seus 

critérios de decisão

E com essas informa-
ções, apresentar pro-
dutos e ofertas que 

atendam às suas necessida-
des e se adequem aos seus 
respectivos estilos de vida.

Para isso, não é necessário 
fazer uso da telepatia. Temos 
esse conhecimento pratica-
mente diante de nossos olhos 
sob a forma de dados arma-
zenados em pontos de venda, 
lojas online, programas de 
fi delidade, sistemas de ge-
olocalização, redes sociais, 
contact centers, terminais 
para cartões de crédito e 
sensores.

Para muitas empresas, os 
dados gerados hoje valem 
ouro. No setor varejista, os 
conhecimentos derivados 
do que se chama de jornada 
do cliente são inestimáveis. 
E eles se tornam ainda mais 
relevantes conforme o com-
portamento e as preferências 
dos consumidores vão se 
modifi cando. 

Em 2018, espera-se que 
as tendências de consumo 
tenham um impacto rele-
vante sobre as empresas, im-
pulsionadas pela tecnologia 
móvel, Internet das coisas 
(IoT), análise de dados, pelo 
acesso contínuo à internet e 
à Inteligência Artifi cial, entre 
outras.

Um estudo recente da 
Euromonitor International 
mostra que os consumidores 
estão apresentando maior ou 
menor comprometimento 
com as marcas, adotando 
hábitos mais saudáveis, 
compartilhando serviços e 
produtos e expressando suas 
opiniões. Já se observa neles 
uma tendência de busca por 
opções de trabalho mais 
fl exíveis, para que possam 
dedicar mais tempo às suas 
famílias e a atividades que 
lhes deem mais prazer.

Por esse motivo, os vare-
jistas estão reformulando 

seus negócios para se adap-
tar a essa nova realidade ao 
reunir, consolidar, analisar e 
extrair insights positivos de 
cada dado resultante da in-
teração com seus clientes. A 
economia analítica se baseia 
nessa ideia: obtenha valor 
dos dados, sendo inovador 
e rentável ao mesmo tempo. 

Ela também se caracteriza 
pelo compartilhamento de 
informações nas próprias 
empresas entre os seus cola-
boradores e o uso de soluções 
analíticas para responder às 
dúvidas no ambiente corpo-
rativo e melhorar todos os 
aspectos da operação. De 
posse desse conhecimento, é 
possível desenvolver produ-
tos e serviços de acordo com 
o perfi l de cada cliente, bem 
como criar as campanhas e os 
meios mais adequados e que 
estimulem a compra.

Muito em breve, a economia 
digital vai oferecer às empre-
sas mais oportunidades de 
conexão com seus clientes, 
além do desenvolvimento de 
novas experiências. O MIT 
Center for Information Sys-
tems Research chama esse 
novo cenário de Monetização 
de Dados, defi nindo-o como 
o ato de trocar informações 
por unidades monetárias 
ou algo percebido como um 
valor equivalente. 

Em outras palavras, esse 
conceito permite a geração 
de fl uxos que garantam a 
rentabilidade dos varejistas 
com base na compreensão e 
no conhecimento dos consu-
midores. Do ponto de vista 
estratégico e operacional, os 
dados já são um componente 
fundamental para tomar de-
cisões, interagir e reter con-
sumidores e implementar 
soluções digitais, essenciais 
para a estratégia digital do 
varejo e de outros setores.

Muitas vezes, costuma-se 
dizer que os dados são o novo 
petróleo. Certamente, eles 
são o combustível que está 
impulsionando a economia 
analítica e levando as em-
presas baseadas em dados 
a uma nova maneira de se 
fazer negócios.

(*) - É head de Analytics do SAS Brasil 
(www.sas.com/br).

Como a economia
analítica pode unir 

consumidores e varejistas
Adriana Silva (*)
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Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0007351-07.2018.8.26.0224. A Drª. Beatriz de Souza Cabezas, Juíza
de Direito da 4º VC do Foro de Guaru lhos S/P. Faz Saber a Paula Alves da Silva RG Nº
22.474.884-1, CPF/MF Nº 187.442.918-92, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 49.072.54, que
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Guarulhos, 27/04/2018.                                                                                                       (11 e 12)

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc: 0011371-22.2009.8.26.0009. O Dr. Jair de Souza, Juiz de direito
da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente/SP. Faz Saber a Tatiane Aparecida Ramos
Barcelos, portadora do RG nº 44.378.789X e do CPF n° 318.682.868-60 que lhes foi proposta ação
Ordinária, requerida por Sociedade Beneficente São Camilo – mantenedora do Hospital e Maternidade
São Camilo - Ipiranga, objetivando o recebimento da quantia de R$ 5.591,63 referente à prestação de
serviços médico-hospitalares referentes à sua internação no período de 17/03/2007 a 20/03/2007.
Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente
edital Citada para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertidos de que terão o prazo de 15
dias para apresentar contestação. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. São Paulo, 25 de Abril de 2018.                                                                       (11 e 12)

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0064009-69.2017.8. 26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 13ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Tonia Yuka Kôroku, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Vanderlei Ferreira Fernandes, CPF 089.441.878-51, AV Luciano Frezatto,
107, Vila Mogilar, CEP 08773-070, Mogi das Cruzes - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda., alegando
em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento de R$ 37.549,18,
que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias úteis, a
fluir após so 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios 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. SP, aos 24/05/2018.                                                                             (11 e 12)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0709656-60.2012.8.26. 0020 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Fernanda Mendes
Simões Colombini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Andreia dos Anjos Silva, Brasileiro, RG
279059693, CPF 263.373.828-11, Rua Monsenhor Januario Sangirardi, 14, casa 01, Vila Cavaton, CEP
02962-100, SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana,
alegando em síntese: ajuizou ação Monitória para a cobrança de R$ 6.946,25, referente ao contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizada a
representante legal, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o
débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena
de conversão de mandato inicial em título executivo, Ficando advertido de que Será nomeado curador
especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de fevereiro de 2018.                                               (11 e 12)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004516-13.20 17.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 9ªVC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo Gorga Campos,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JAIME MARTINEZ MORENO, Brasileiro, CPF 166.161.108-77,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, cobrança no valor de R$ 3.672,134, referente às taxas de conservação do
empreendimento, melhoramento implementado no empreendimento, e da contribuição do fundo de
transporte comunitário do lote 25 da Quadra NW do loteamento Riviera de Santa Cristina XIII Setor
Marina. Estando o réu em lugar incerto e ignorado, foi deferido a sua Citação, por Edital, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo,
aos 06 de junho de 2018.                                                                                                                (11 e 12)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004974-03.2014.8.26. 0704 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Manoel Cândido Da Silva, CPF 259.675.968-36 e Marcello Vieira
Fernandes, cpf 290.296.938-43, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de
Auto Posto Medicine Bow Ltda, objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.950,00. Ocorre que
em 17 de março de 2014, o primeiro Réu, ao manobrar veículo (Caminhão VW Placas FCB7079) de
propriedade do segundo Réu, veio a colidir com um “ totem 1” instalado nas dependências do Autor,
causando danos em sua estrutura, e até o momento não efetuou o pagamento da dívida. Considerando
que os réus, encontram-se em lugar ignorado, ficam o mesmo, por meio do presente edital Citados
para os termos e atos da ação proposta. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis,
observados os termos do artigo 335, incisos I e II, e do artigo 344, ambos do Código de Processo
Civil. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2018.     (11 e 12)

Edital de Citação Prazo 20 dias – Proc: 1028444-38.2014.8.26.0001. A Drª. Cinthia Elias de Almeida,
Juíza de direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP. Faz Saber a Daniele Matrangulo
Alves, brasileira, maior, casada, portador de cédula de identidade RG n.º 30.163.807-X e inscrita no
CPF sob o n.º 321.541.938-62 que lhes foi proposta ação Sumário, requerida por Sociedade
Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento da quantia de R$ 7.331,15, referente à
prestação de serviços médico-hospitalares. Considerando que a requerente encontra-se em lugar
ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta.
Ficando Advertido de que terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer
embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. São Paulo, 14 de Junho de 2018.                                                                                        (11 e 12)

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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CERTIFICADO DIGITAL POR PROCURAÇÃO
Empresas para enviarem informações para o eSocial devem, cada 
empresa ter o seu certificado digital ou podem ser todas as empresas 
com a procuração do escritório de contabilidade, qual a base legal? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA EDUCACIONAL, PODERÁ CONCEDER 
AOS SEUS FUNCIONÁRIOS PRÊMIOS OU GRATIFICAÇÃO?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, mas se existe a rela-
ção de empregado entende-se não haver impedimento na concessão 
de prêmios ou gratificações aos empregados.

ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO
Empresa paga para o funcionário salário + comissão, mas pretende 
pagar somente comissão como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COTA DE APRENDIZ PELO SIMPLES
Empresa enquadrada no Simples Nacional está obrigada a contratação 
de aprendiz conforme o artigo 429 da CLT? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE DEMITIR FUNCIONÁRIO E RECONTRATA-LO 
COMO PRESTADOR DE SERVIÇOS, QUAL O TEMPO DE QUARENTENA 
QUE DEVERÁ CUMPRIR?

Não é permitido a contratação de ex-funcionários (CLT) na condição 
de terceirizados (sócios da empresa ou empregados da empresa 
terceirizada), em prazo inferior a 18 meses após a rescisão conforme 
previsto nos artigos 5º C e 5º D da Lei 6019/74.

ALÍQUOTAS SOBRE COMERCIALIZAÇÃO RURAL
Quais as alíquotas aplicadas de INSS, RAT e SENAR referentes a contri-
buição sobre a comercialização da produção rural Pessoa Jurídica ou 
agroindústria? Qual a base legal? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

1ª VC - Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0117802-98.2009. 
8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DALMO CAPRIOLI (CPF 
050.436.318-21) que COOPERATIVA DE PROFESSORES E AUX. DE ADM. ESCOLAR - 
COOPESCOLA, lhe ajuizou uma ação de Execução para o recebimento de R$ 2.637,95 (em Jul/2009), 
oriundos das notas promissórias nº 06/09, 07/09, 08/09 e 09/09 vencidas e não pagas. Estando o 
executado em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o 
débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento 
restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0000465-80.2012. 
8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PATRÍCIA 
RONTEMBERG, CPF. 114.835.088-89, que Associação Educacional Escolapia Feminina 
ASSEDEF Colégio Madre Paula Montalt, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento 
de R$ 10.860,48 (Jan/2012), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado 
entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo 
de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado (ficando isenta de custas 
processuais), acrescido de honorários advocatícios de 5% do valor do débito (art. 701 do CPC) ou, 
ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorrido o 
prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 

33ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1079505-
29.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Fabíola Oliveira Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ABSOLUTO 
COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS LTDA (Grupo ABSOLUTO), CNPJ. 10.536.058/0001-08, 
EMVA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ. 09.304.617/0001-75 e CALACATTA COMÉRCIO DE 
PEDRAS LTDA-ME, CNPJ. 10.654.357/000147, na pessoa de seus representantes legais, que 
ANTONIO EUCLEDES DE MELO, ajuizou-lhes uma Ação de Procedimento Comum, também contra 
a Fábrica de Móveis Neumann LTDA e Santander Financiamentos S/A, objetivando seja a mesma 
julgada procedente declarando a rescisão dos contratos firmados entre as partes, com o ressarcimento 
ao Requerente de R$ 36.800,00, devidamente atualizado, bem como ao pagamento da multa contratual 
de R$ 14.320,00 oriundos da obrigação não cumprida pelas Requeridas, e ainda, a condenação das 
requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, custas processuais, honorários 
advocatícios e demais cominações legais. Estando as requeridas em lugar ignorado, foi deferida a 
citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, apresentem contestação. Não 
sendo contestada a ação, as requerida serão consideradas revéis, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A
CNPJ/MF nº 14.480.213/0001-72 - NIRE 35300414594

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 04/04/18.
Aos 04/04/18, às 12 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Alexandre Ferreira de Abreu Pereira. Secretário: 
Arthur José de Abreu Pereira. Ordem do Dia e Deliberações: (i) Eleger como Diretores da Companhia, com mandato 
de 03 anos, a se encerrar na RCA subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as 
contas do exercício social encerrado em 31/12/20, admitida a eleição, como segue: (i.a) O Arthur José de Abreu Pereira, 
CPF/MF nº 203.898.928-15, indicado pela Acionista TELLUS III Holding S.A. Company; (i.b) O Benjamin Citron, CPF/
MF nº 223.264.948-22, indicado pela Acionista Jaguar Empreendimentos e Desenvolvimento Imobiliário Ltda.; e (i.c) 
O Sr. André Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF nº 283.724.328-05, indicado pela Acionista BV Empreendimentos e 
Participações S.A.. (ii) Os Diretores ora eleitos tomaram posse de seus cargos, mediante assinatura dos respectivos 
Termos de Posse lavrados no livro de registro de atas de reuniões da Diretoria da Companhia, cujas cópias constam 
do Anexo I à presente, declarando, nos termos e para os fins do § 1º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76, não estarem 
impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de sociedades empresárias; 
ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia 
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos. Nada mais. Jucesp nº 286.393/18-9 em 20/06/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A.
CNPJ/MF nº 14.480.213/0001-72 - NIRE 35300414594

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 04/04/18.
Aos 04/04/18, às 11 hs, na sede, com a totalidade. Documentos Lidos, Autenticados Pela Mesa, e Arquivados Na Sede Social Da 
Companhia: (i) demonstrações financeiras; e (ii) parecer dos auditores independentes, todos relativos ao exercício social da companhia 
encerrado em 31 de dezembro de 2017. Deliberações: A assembleia geral ordinária foi considerada regularmente instalada, lavrando-
se a presente ata na forma de sumário, consoante o disposto nos artigos 124, §4º, e 130, §1º, da Lei 6.404/1976 (“LSA”), e foram 
consideradas regulares, na forma do artigo 133, §4º, da LSA, as publicações e anúncios que se encontravam à disposição dos acionistas 
as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/17. 1. Aprovar, conforme manifestação favorável dos membros do Conselho de Administração da Companhia em Reunião do 
Conselho de Administração realizada em 21/03/18, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/17, nos termos em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no DOESP  (página 
285), e no Empresas e Negócios (página 5), ambos em edição de 28/03/18. 2. Aprovar a destinação do prejuízo verificado no exercício 
encerrado em 31/12/17, no valor de R$833.668,09 à conta de Prejuízos Acumulados. 3. Aprovar a reeleição dos seguintes membros do 
Conselho de Administração da Companhia, para mandato de 1 ano, a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre 
as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/18: (i) Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF nº 259.912.388-
71, que será o Presidente do Conselho de Administração, indicado pela acionista Tellus III Holding S.A. Company; (ii) Sérgio Augusto 
Malacrida Junior, CPF/MF nº 166.532.868-19, indicado pela acionista Jaguar Empreendimentos e Desenvolvimento Imobiliário Ltda.; 
e (iii) Luiz Renato Paim Fernandes, CPF/MF nº 686.206.406-15, indicado pela acionista BV Empreendimentos e Participações S.A. 4. 
Os conselheiros ora eleitos são empossados em seus cargos, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no livro de 
registro de atas de reuniões do Conselho de Administração da Companhia, cujas cópias constam do Anexo II a presente, declarando, nos 
termos e para os fins do § 1º do artigo 147 da Lei das S.A., não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais 
ou a administração de sociedades empresárias; ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos. Nada mais. São Paulo, 04/04/18. Jucesp nº 287.380/18-0 em 21/06/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A. - CNPJ/MF nº 14.480.213/0001-72 - NIRE 35300414594
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/03/18.

Aos 21/03/18, às 10 hs, na sede, com a totalidade. Mesa. Presidente - Alexandre Ferreira de Abreu Pereira; Secretário 
- Arthur José de Abreu Pereira. Documentos lidos, autenticados pela mesa, arquivados na sede social da Com-
panhia: (i) demonstrações financeiras; e (ii) parecer dos auditores independentes, todos relativos ao exercício social da 
companhia encerrado em 31/12/17. Deliberações. 1. Manifestar-se favoravelmente à aprovação das demonstrações fi-
nanceiras e do parecer dos auditores independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31/12/17, 
os quais permanecerão arquivados na sede da Companhia e serão submetidos à aprovação da Assembleia Geral. 2. 
Consignar que, nos termos das demonstrações financeiras ora aprovadas, a Companhia apurou prejuízo no exercício 
social encerrado em 31/12/17, de forma que as ações de emissão da Companhia não farão jus a quaisquer dividendos 
e/ou juros sobre capital próprio. 3. Autorizar a administração da Companhia a convocar AGO para deliberar sobre: (i) a 
tomada das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o parecer dos audi-
tores independentes relativos ao exercício social findo em 31/12/17, os quais, desde logo, se autoriza sejam publicados 
e entregues aos acionistas previamente à data de realização da assembleia; (ii) a destinação do resultado apurado no 
exercício social encerrado em 31/12/17; e (iii) a reeleição dos membros do conselho de administração da Companhia. 
Nada mais. São Paulo, 21/03/18. Jucesp nº 287.379/18-8 em 21/06/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000825-61.2014. 
8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDRE 
NAKAYAMA CAMPOS, CPF 338.118.918-20, que AMC – SERVIÇOS EDUCIONAIS LTDA, lhe ajuizou 
uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 17.107,00 (Fev./2014), oriundos do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes relativo as mensalidades não pagas. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que o tornará isento das custas e 
honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 
ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, 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 27 de junho de 2018. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.
PROCESSO Nº 1060308-88.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Pitelli da Guia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) ADUBOS VIANNA S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO CNPJ 17.157.215/0001-13, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Condomínio Edifício Garagem Florêncio de
Abreu, CNPJ, 54.199.351/0001-00 com endereço sito a Rua Florêncio de Abreu,282, Centro, São
Paulo/SP, CEP: 01030-000, alegando em síntese: A cobrança de R$ 3.864,92 (05/2018) , a ser
atualizada e acrescida das custas e parcelas que se vencerem no decorrer da lide. Esta ação foi
movida devido a ausência de pagamentos das despesas condominiais ordinárias e/ ou extraordinárias
e fundos de reserva da unidade condominial , 54 A , parte integrante do condomínio autor e de
propriedade da requerida Adubos Vianna S.A, Industria e Comércio . E estando a empresa requerida
em lugar ignorado por este juízo. 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
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.                                                (12 e 13)

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008125-11.2013. 
8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CELSO JOSE ALVES DE 
LIMA, CPF 090.497.558-44, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de FIEO - 
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO - UNIFIEO, alegando em síntese: objetivando 
o recebimento de R$ 12.668,87 (Dez/2013), oriundos do inadimplemento do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, pague o valor devidamente corrigido, que o tornará isento das custas e honorários 
advocatícios, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 
ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, 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 26 de junho de 2018. 

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000199-42.2014. 
8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CELSO JOSÉ ALVES DE LIMA, 
RG 16433045, CPF 090.497.558-44, que FIEO – Fundação Instituto de Ensino para Osasco – 
UNIFIEO, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 16.481,36 (Jan/2014), 
oriundos do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado entre as partes, referente ao Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais não pago. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a 
sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra 
devidamente corrigido, que o tornará isento das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena 
de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertido que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, 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 25 de junho de 2018. 

Alexander Baer (*)

“Acredite. Você é o úni-
co responsável pela 
sua marca e Imagem. 

Através de ações simples de re-
lacionamento você pode mudar 
a sua vida e projetar seu futuro 
com mais segurança”. O que 
precisa fazer:
 1) Ao contrário do que 

alguns pensam, cuidar e 
potencializar sua marca 
& imagem não é fazer 
propaganda enganosa, 
mas a expressão do que 
verdadeiramente somos. 
E para revelarmos a nossa 
essência, sem defesas ou 
medos exagerados, pre-
cisamos reconhecer as 
nossas potencialidades, 
limitações, competências 
e habilidades, além de 
aprender a utilizá-las ao 
nosso favor.

 2) A mudança começa de 
dentro para fora, com 
o autoconhecimento in-
terior e exterior. Afi nal, 
como vender um pro-
duto/serviço se não o 
conhecemos? O mesmo 
se aplica a você. Aprenda 
a se conhecer melhor e 
identifi car seus pontos 
fortes e fracos, potenciais 
e limitações.

 3) E por falar em merca-
do, você sabe como as 
pessoas lá fora o veem? 
Nesse processo de auto-
conhecimento, também 
é importante descobrir 
como os outros percebem 
você, as oportunidades 
e as ameaças que este 
mercado reserva. Para 
descobrir, a dica é fazer 
uma pesquisa de merca-
do (que pode ser informal 
ou formal) com seus 
amigos, família e colegas 

13 passos para construir a sua Marca e Imagem!
A conquista de um espaço no mercado de trabalho e a melhoria nos relacionamentos pessoais estão 
diretamente relacionados com o autoconhecimento e a capacidade de explorar potenciais

Ao buscar a valorização 
pessoal e profissional 
você se torna um empre-
endedor da sua marca.

 9) Mantenha-se ligado nas 
exigências tecnológicas 
da profi ssão, da empresa 
e do mercado. Ser glo-
balizado e estar conec-
tado com o mundo são 
exigências no universo 
profi ssional.

 10) Quem não gosta de uma 
atenção especial? Se você 
demonstrar o quanto 
valoriza seu colega de 
trabalho, seu chefe, sua 
esposa, marido, noivo, 
noiva, namorado, namo-
rada, seu amigo, ou seja, 
gente, então irá surpre-
ender e encantar.

 11) Comunique-se, já dizia 
nosso saudoso Chacri-
nha que “quem não se 
comunica se trumbica”. 
Não adianta ser o melhor 
profi ssional do mundo, 
mas desconhecido.

 12) Mas todas estas dicas 
não terão efeito se você 
não souber investir em 
qualidade de vida. Aten-
ção. É importante viver a 
vida de fato e com amor, 
em todos os aspectos, já 
ditos anteriormente. Isso 
irá ajudá-lo a superar 
difi culdades e encontrar 
motivação para concreti-
zar seus objetivos.

 13) E por fi m nunca se es-
queça de que cuidar e 
potencializar sua marca & 
imagem é acima de tudo, 
atitude – Ação – Ação – 
Ação e MUITO AMOR!

(*) -  Especialista em Marketing e 
Gestão de Pessoas, é professor do 

MBA da FGV, palestrante e Coach 
Estratégico em planejamento de vida e 

carreira, e CEO Founder da 1ª Escola 
de Marketing Pessoal do Brasil.

de trabalho. Descubra o 
que eles realmente veem 
em você — pontos posi-
tivos/fortes e negativos/
fracos— e aprenda a usar 
isso ao seu favor, também 
identificar as ameaças 
que podem prejudicar 
e as oportunidades que 
podem alavancar sua 
imagem & marca.

 4) O próximo passo é bus-
car motivação. Procure 
dentro de você aquilo que 
irá impulsioná-lo a buscar 
seus objetivos e melhorar 
seus relacionamentos. 
Identifi que tudo aquilo 
que você quer buscar. 
Afinal Motivação vem 
de Motivos que Levam à 
Ação!

 5) Assim fi ca mais fácil dar o 
próximo passo: planejar. 
Da mesma forma que uma 
empresa precisa de um 
planejamento formaliza-
do, com objetivos a serem 
alcançados, o indivíduo 
também precisa colocar 
seus anseios, desejos e 
necessidades no papel, 
quantificando metas a 
curto, médio e longo 
prazo. Em diversas áreas 
da vida: profi ssional, pes-
soal, familiar, espiritual, 
financeira, econômica, 
social e outras. 

 6) É importante valorizar 

seus relacionamentos. 
A rede de contatos é 
uma grande ferramenta 
de marketing. A dica 
é manter sua network 
sempre atualizada. Pro-
cure, em velhas agendas 
e cadernos de endere-
ços, telefones de antigos 
colegas de trabalho, de 
escola ou da faculdade, 
e todos aqueles contatos 
extraprofi ssionais. Cada 
uma destas pessoas re-
presentará para você um 
potencial de informação, 
de ajuda ou um gerador 
de negócios.

 7) Faça parte das redes 
sociais, mas o importan-
te não é ter as mesmas, 
mas como você as utiliza 
ao seu favor, a favor de 
sua marca & imagem. E 
tem que gostar de gente 
de verdade, e estar com 
gente de verdade, não 
só virtual ou via “canal 
de comunicação celular, 
por exemplo”. 

 8) Para atingir o sucesso 
da sua marca e imagem 
é essencial ter espírito 
empreendedor. Procure 
investir em cursos de 
atualização profi ssional, 
participe de eventos nos 
campos de seu interesse, 
e busque informar-se so-
bre diferentes assuntos. 
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Especial

Reunião de pais e mães
de santos e praticantes
de Umbanda e Candomblé.

Pesquisa também apontou semelhanças entre alguns processos musicoterápicos e o culto umbandista.
Na imagem, a Tenda Espírita Vovó Maria Conga de Aruanda, no Rio de Janeiro.
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Clara Angeleas/MinC

Antonio Carlos Quinto/Jornal da USP

Ao som dos atabaques e nos movimentos da dança 
é que “chegam os “santos…as entidades”. Na 
maioria dos terreiros de Umbanda, as músicas 

antecedem os ritos de incorporação dos médiuns. “A 
música e a dança são fundamentais nesse processo, 
pois facilitam a entrega do médium ao rito”, explica o 
pesquisador Gregório José Pereira de Queiroz. 

De formação multidisciplinar, o musicoterapeuta e 
arquiteto decidiu investigar o ritual da incorporação 
na Umbanda e o papel da música neste processo 
a partir de sua própria experiência. “Há uns dez 
anos me iniciei na Umbanda e sou um praticante”, 
relata Queiroz. E foi numa roda de capoeira que a 
relação música/movimentos chamou a atenção do 
pesquisador. 

Após a apresentação de um trabalho sobre esta 
relação, enquanto musicoterapeuta, Queiroz então 
decidiu estudar como os pontos – cantos específi cos 
que antecedem a chegada do santo ou da entidade 
– infl uenciam na incorporação. “Na Umbanda, um 

Estudo destaca papel central da música 
nos ritos de incorporação da Umbanda

Somada ao movimento corporal e ao contexto social, música acaba por favorecer
a alteração de identidade no ritual umbandista.

médium pode incorporar um ‘santo’, ou orixá, que é 
uma divindade africana, ou uma ‘entidade’, que é um 
ente que já viveu em nosso plano”, descreve.

"A música e a expressão corporal têm muito a ver 
com o culto umbandista. Há, entre as duas atividades, 
uma semelhança na forma, mas não nos objetivos".

O pesquisador percebeu semelhanças entre alguns 
processos musicoterápi-
cos e o culto umbandista. 
“A música e a expressão 
corporal têm muito a ver 
com o culto umbandista. 
Há, entre as duas ativida-
des, uma semelhança na 
forma, mas não nos obje-
tivos”, observa. No início, 
o pesquisador chegou a 
entrevistar algumas pes-
soas no intuito de obter 
informações sobre o pro-
cesso de incorporação na 
Umbanda e a infl uência da 
música. “Obtive respostas 
convencionais e que nada 
acrescentaram. Foi aí que 
decidi fazer um estudo 

autoetnográfi co, trazendo ao estudo a minha própria 
experiência”, conta.

De acordo com Queiroz, o ser humano possui diversas 
identidades e as vive de acordo com suas reações às 
pressões do meio e às necessidades. “Há uma certa 
transição entre as identidades. Quando conversamos 
com o gerente do banco, por exemplo, não o fazemos 
da mesma forma com que dialogamos com amigos do 
futebol!”, diz. Segundo ele, passamos automaticamente 
de “uma identidade a outra”.

E há muitos relatos na literatura psicológica de 
casos em que a pessoa alterou sua identidade e não 

mais conseguiu retornar, o que é chamado de proces-
so dissociativo. “Me recordo do caso de uma garota 
que sofreu um trauma e, por conta disso, perdeu sua 
audição, passando a viver como uma pessoa surda”, 
conta, lembrando que “a surdez foi uma espécie de 
alteração de identidade e de fuga do problema cau-
sador do trauma”.

Uma das principais conclusões de Queiroz em sua 
pesquisa é que a música, somada ao movimento 
corporal e ao contexto social, acabam por favorecer 
a alteração de identidade. “A música ajuda ao que 
denomino ‘deslizamento’ entre as identidades. E na 
Umbanda, em parte, se constrói uma nova identidade”, 
revela. Queiroz faz tal afi rmação por sua atividade de 
uma década na umbanda.

“Semanalmente, no terreiro umbandista que fre-
quento, as entidades que incorporo prestam atendi-
mento espiritual e aconselham  consulentes”, conta. 
O pesquisador explica que no culto umbandista, 
atualmente, boa parte dos médiuns fi ca consciente 
durante o processo de incorporação. “Quando minhas 
entidades recomendam ações e dão aconselhamentos 
eu vejo tudo o que ocorre, mas é como se uma outra 
identidade assumisse o controle”, descreve.

A Umbanda é uma religião brasileira que sintetiza 
vários elementos das religiões africanas, cristãs e es-
píritas, porém sem ser defi nida por eles. Nascida no 
início do século XX em Niterói, a partir da manifestação 
de uma entidade — de um Caboclo — dentro de um 
centro espírita. Desde o início a Umbanda traz aspectos 
ligados a movimentos religiosos como o Candomblé, 
o Catolicismo e o Espiritismo. 

É considerada uma “religião brasileira por excelên-
cia”, com um sincretismo que combina o Catolicis-
mo, a tradição dos orixás africanos e os espíritos de 
origem indígena. Queiroz lembra que, na Umbanda, 
o principal princípio é o da caridade. “Comecei a me 
dedicar a essa religião aos 50 anos. A Umbanda exige 
dedicação praticamente integral de nossa vida”, avalia 
o pesquisador.

Maria da Guia, médium do terreiro Tenda Espírita Vovó Maria Conga de Aruanda.

Tâ
ni

a 
R

êg
o/

A
B

r

Gregório José Pereira de Queiroz, pesquisador do 
Instituto de Psicologia.
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News@TI
Novo portal sobre educação bilíngue

@Acaba de entrar no ar um novo canal de informação sobre educação 
bilíngue, novidades e tendências do segmento. O blog Educação 

em Inglês foi criado exclusivamente para ampliar a discussão sobre a 
temática do bilinguismo no Brasil, esclarecer dúvidas e levar conteúdo 
informativo para a comunidade escolar, pais e alunos. No novo canal, 
especialistas educacionais abordam temas como educação do futuro, 
gestão escolar, dicas para sala de aula, bilinguismo, além de infográfi cos 
e outros conteúdos para download. O portal está divido em seções para 
que os conteúdos possam ser acessados de acordo com os interesses 
de cada público (www.educacaoemingles.com).

Eletrônicos da Dazz e Maxprint 

@Power Bank Pocket (Cód. 6012876) – Ultraportátil e slim, o 
novo carregador de bolso da Maxprint é fácil de levar para 

todos os lugares. Tem capacidade de 4000 mAh e conta com cabos 
embutidos para carregamento de  dispositivos Lightning e Android 
via USB. Compatível com celulares, tablets, entre outros dispositivos 
eletrônicos, mede apenas 100mmx60mmx10mm e também conta 
com led indicativo de nível de bateria. Preço sugerido R$ 110,00. 
Headset Max Freedom (Cód. 6012709) – Garantia de liberdade, 
conforto e estilo ao consumidor, o headset wireless da Maxprint 
é equipado com tecnologia Bluetooth 2.1. Tem excelente sintonia 
a até 10m da fonte do som e permite ouvir música e atender cha-
madas com total liberdade de movimentos. Possui entrada para 
cartão de memória micro SD e bateria interna com tempo médio de 
reprodução de 4 horas. Prático, dobrável e com fones almofadados, 
está disponível em três opções de cores (preto, azul e vermelho). 
Preço sugerido R$ 149,90 (www.maxprint.com.br).

São Paulo, quinta-feira, 12 de julho de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Como no futebol, onde 
a defesa é quem ganha 
o jogo, em IOT, dados 

reduzem risco
de forma proativa

A habilidade de 

identifi car padrões 

e modelar ofertas 

baseadas nas 

informações coletadas é 

o que poderá determinar 

o sucesso frente ao 

mercado

A quantidade de informa-
ções criadas pela Inter-
net das Coisas (IoT) foi 

tema de discussão recente. 
É tão impressionante quanto 
os recursos que ela oferece 
na geração de negócios. Um 
estudo recente estima que a 
quantidade de dados gerados 
digitalmente no ano de 2017 
caberia em uma pilha de iPads, 
que passariam da metade do 
caminho até a lua – cerca de 
206.000 km de altura. Até 2020 
a expectativa é que o volume 
de informação criado seja su-
fi ciente para se fazer 6 pilhas 
completas, um crescimento ab-
solutamente impressionante.

Para empresas que entregam 
serviços, e que tem a capa-
cidade de coletar e analisar 
estes dados, existem duas 
possibilidades para gerar di-
ferenciação: entrega proativa 
de serviços e redução de risco.

Entrega Proativa versus 
reativa – Indústria de Rastre-
amento

No futebol temos uma máxi-
ma que diz que a defesa é quem 
ganha o jogo. Mas no mundo 
empresarial, fi car esperando 
para ver o que vai acontecer, 
geralmente deixa a empresa à 
mercê dos competidores. A ha-
bilidade de identifi car padrões 
e modelar ofertas baseadas nas 
informações coletadas é o que 
poderá determinar o sucesso 
frente ao mercado.

A indústria de Gestão de Fro-
tas é um bom exemplo disso. 
Ser capaz de prever deman-
das futuras é essencial para 
evitar estagnação e atender 
requisitos dos clientes. Dados 
extraídos de dispositivos IoT, 
como tendências de distância 
das viagens, entregas realiza-
das, etc; permite que empresas 
realizem decisões sobre seu 
crescimento e determinar 
quando há necessidade de con-
tratação de novos motoristas 
e veículos.

Com sensores monitorando 
todos os aspectos das condi-
ções do veículo, gestores de 
frota podem usar estas infor-
mações para avaliar as ten-
dências e realizar manutenção 
proativamente, prevenindo 
custos mais elevados em um se-
gundo momento. Mais do que 
isso, é possível ter uma visão 
ainda mais clara no impacto do 
tempo de vida útil dos veículos 
baseados em peso, rota, região, 
forma de dirigir, etc.

Dados derivados de Soluções 

de Rastreamento podem ir 
além do próprio veículo, ao 
serem usadas para aprender 
mais sobre o tipo de carga que 
está sendo transportada. Por 
exemplo, caminhões carre-
gando bens perecíveis podem 
coletar dados de variação de 
temperatura. Este simples fato 
pode contribuir para melhor 
tomada de decisão para ga-
rantir diminuição na perda de 
alimentos perecíveis em dias 
de calor.

Redução de Risco – Indústria 
de Segurança Eletrônica

Talvez nenhuma indústria 
precise tanto prever riscos 
quanto a indústria de seguros, 
e a Internet das Coisas traz às 
estas empresas uma clareza 
muito grande em relação aos 
riscos que estão expostos. 
Decisões baseadas em dados 
de situações que talvez possam 
acontecer, contribuem com 
geração de receita, além de 
contribuir com a redução e 
prevenção de problemas antes 
mesmo que eles aconteçam.

Mais seguradoras estão cole-
tando e utilizando informações 
vindas de novos modelos de 
negócio, onde clientes utilizam 
dispositivos e sensores ligados 
à IoT em suas residências. Em 
alguns casos, estes sensores 
estão ligados à partes estru-
turais das casas, como canos 
e caixas d’água, que permitem 
rápida identifi cação de ativida-
des pouco convencionais como 
vibrações e vazamentos. No 
ramo de seguro automotivo, 
os carros conectados podem 
receber notifi cações caso es-
tejam passando por áreas com 
risco de alagamento.

Com o aumento da utilização 
de aplicações IoT, as segura-
doras poderão cada vez mais 
contar com as informações 
provenientes de dispositivos e 
sensores para prevenir situa-
ções de risco, reduzir o número 
de sinistros, e potencialmente 
salvar vidas. Com as infor-
mações que serão extraídas 
destas aplicações, as segu-
radoras poderão determinar 
tendências de comportamento 
e consequentemente serão 
capazes de rever seus mode-
los de negócio, baseados em 
informações que não seriam 
possíveis de serem coletadas 
sem tais tecnologias.

Informações de IoT tem o 
potencial para entregar pro-
ativamente serviços e reduzir 
riscos – o elemento chave é 
ter a possibilidade de coletar 
e analisar os dados permitindo 
tomada de decisão rápida e di-
ferenciação dos competidores. 
Fique atento!

(*) É Managing director da Kore 
Wyless TM Data líder global em 

serviços de M2M gerenciados 
com escritórios no Brasil, Boston, 

Londres e Genebra.

Sérgio Souza (*) Desde janeiro de 2017, o Serviço Britânico de Impostos e 
Alfândegas coletou 5,1 milhões de amostras para identifi -
cação de voz de seus contribuintes através da autenticação 

de usuário Voice ID. Durante o lançamento do serviço, foi dito 
que os clientes poderiam escolher o meio pelo qual seria feita 
a confi rmação de sua identidade. No entanto, a organização de 
direitos humanos Big Brother Watch descobriu que, ao ligar 
para o call-center, não há opção: é solicitada aos clientes uma 
gravação de voz.

No site do serviço não há instruções sobre como recusar essa 
gravação. Funcionários da Big Brother Watch descobriram através 
de testes que a única maneira, é dizendo “não” três vezes durante 
a ligação. Para formalizar a recusa do uso da identifi cação de voz, 
é necessário passar por um procedimento demorado, mas mesmo 
depois disso, o serviço continua armazenando a gravação de voz.

Defensores dos direitos humanos exigiram explicações, mas o 
serviço se recusou a informar como a gravação de voz poderia ser 
excluída do banco de dados. De acordo com a Big Brother Watch, 
o serviço viola as regulamentações sobre proteção de dados do 
GDPR. Após a publicação da organização de direitos humanos, o 
Gabinete do Comissário da Informação Britânico (ICO) interveio.

Ex-chefe da sede eleitoral de Donald Trump usava 

foldering para se comunicar com cúmplices 

O ex-chefe da campanha presidencial dos EUA, Paul Manafort, 
recebeu novas acusações. O consultor político é acusado de 
pressionar testemunhas. Ele lhes enviava mensagens através 
dos aplicativos Telegram e WhatsApp, e também usava o método 
foldering para sua comunicação. Durante o segundo semestre 
de 2017, Paul Manafort foi indiciado em 12 acusações, incluindo 
lavagem de dinheiro, sonegação fi scal, conspiração contra os 
EUA, corrupção e tentativas de envolver membros do Congresso 
dos EUA e políticos europeus em esquemas criminosos. Desde 
então, ele estava em prisão domiciliar.

As tentativas de Paul Manafort de intervir no depoimento de 
testemunhas no processo criminal sobre o lobby dos interesses 
da Ucrânia nos Estados Unidos tornaram-se motivo para uma 
nova acusação e mudança da medida preventiva de prisão. A 
investigação sugere que o consultor político tentou convencer 
as testemunhas a dar falso testemunho. Para as negociações, 
os membros do conluio usavam uma única caixa de e-mail. As 
informações nele contidas eram transmitidas através do um mé-
todo chamado foldering: os participantes do diálogo salvavam os 
e-mails na pasta de rascunhos em uma caixa compartilhada. Os 
investigadores confi rmaram o conluio com a ajuda de registros 
de chamadas telefônicas e mensagens encontradas no armaze-
namento em nuvem de Paul Manafort.

“Os agentes infi ltrados que usam este método acreditam que 
é sufi ciente excluir o e-mail da pasta de rascunhos depois de 
sua leitura. No entanto, se um sistema DLP estiver instalado na 
empresa, a mensagem criada será interceptada, independente-
mente de ter sido excluída ou não”, – disse Vladimir Prestes, 
Sócio-diretor da SearchInform no Brasil.

Empresa francesa Optical Center é multada em 250 000 

euros por vazamento de dados

Em 7 de junho de 2018, a agência francesa de proteção de 
dados CNIL (Comissão Nacional de Informática e Liberdade), 
anunciou ofi cialmente sua decisão pela aplicação da multa de 

Lista de vazamentos de 
dados de junho de 2018
Companhia destaca os maiores vazamentos de marcas mundiais, coleta ilegal de dados biométricos, 
foldering para a comunicação entre cúmplices e ainda multas por vazamentos de dados antes e depois 
da entrada em vigor do GDPR

250 000 euros à empresa Optical Center, já que a mesma não 
poderia garantir a proteção dos dados de seus clientes.

Durante a verifi cação, os profi ssionais da CNIL descobriram 
que era possível acessar contas de clientes inserindo várias 
URLs na barra de endereços do navegador. Entre as informações 
comprometidas estão nomes e endereços de clientes, endereços 
postais, informações sobre o quadro de saúde (correção oftal-
mológica), e também números do seguro social. No momento 
do incidente, o banco de dados da empresa continha mais de 
300.000 documentos.

Os representantes da CNIL salientaram que era necessário 
divulgar sua decisão, já que o número de vazamentos de dados 
aumentou signifi cativamente nos últimos anos e é preciso au-
mentar a conscientização. O incidente ocorreu antes da entrada 
em vigor do GDPR, por isso a Optical Center foi multada em 
conformidade com a lei da França n.º2016-1321 de 07 de outubro 
de 2016 “Sobre a república digital”.

Junho sob a vigência do GDPR

Não importa o quão foram alarmadas, nem todas as empresas 
tiveram tempo para se preparar para a entrada em vigor das regras 
de proteção de dados pessoais do GDPR. Entre as vítimas está 
a gigante Jaguar Land Rover. A empresa permitiu o vazamento 
de dados sobre as demissões planejadas, e informações sobre o 
assunto chegaram à mídia algumas horas antes de os regulamentos 
entrarem em vigor.

Foram divulgadas informações sobre 647 funcionários que 
trabalham na empresa Jaguar Land Rover, na Inglaterra. Um dos 
documentos continha os nomes dos funcionários, dados da folha 
de pagamento, notas sobre violações disciplinares e a duração 
de afastamentos médicos. Em outra lista, eram fornecidas infor-
mações sobre lesões e defi ciências. Em outro arquivo, centenas 
de nomes estavam marcados em vermelho, e ao lado de alguns 
havia datas específi cas.

Após a publicação no HuffPost UK, o Gabinete do Comissário 
da Informação Britânico (ICO) disse que iria realizar sua pró-
pria auditoria. É muito provável que a Jaguar Land Rover seja a 
primeira empresa a ser sancionada pelo GDPR.

Serviço genealógico MyHeritage admitiu o vazamento 

de 92 milhões de contas

MyHeritage, serviço de genealogia e testes de DNA, permitiu 
o vazamento de dados pessoais, endereços de e-mail, e senhas 
com hash de mais de 92 milhões de clientes. As informações 
se aplicam exclusivamente aos usuários que se cadastraram na 
empresa MyHeritage antes de 26 de outubro de 2017.

Segundo o chefe do departamento de segurança da informação, 
um pesquisador de SI independente notifi cou que um arquivo 
foi encontrado com o nome da empresa no servidor fora dos 
perímetros da MyHeritage.

A empresa iniciou uma investigação sobre o incidente. O repre-
sentante da MyHeritage acredita que nenhum outro tipo de dado 
de usuários foi comprometido, uma vez que as informações sobre 
cartões de crédito são processadas por terceiros, como PayPal 
e BlueSnap, e os dados de DNA do usuário são armazenados em 
sistemas separados.

Por acompanhar a tendência mundial, 
o comércio eletrônico no Brasil atrai cada 
vez mais a atenção dos investidores. Esse 
movimento é mais que justifi cável, uma 
vez que o setor oferece excelentes oportu-
nidades de negócios, independentemente 
da área em que se deseja atuar. O segredo 
é encontrar um nicho com potencial de 
desenvolvimento e, claro, organizar para 
ter uma loja virtual competitiva.

Ao analisar as perspectivas deste merca-
do no país, enxergamos uma ascensão con-
tínua do setor em termos de faturamento. 
Apesar da situação econômica pouco 
favorável nos últimos anos, o e-commerce 
conseguiu se destacar. Na última Black 
Friday, por exemplo, o crescimento em 
comparação com 2016 foi de 40%, de 
acordo com dados da Tray.  Mas para 
que você possa entender melhor o que 
sustenta o potencial de crescimento do 
comércio eletrônico, listei alguns pontos 
importantes:

1. Consumidor cada vez mais co-

nectado - de acordo com o estudo We 
are Social, de 2017, estima-se que o Brasil 
tenha atualmente 139 milhões de usuá-
rios conectados, sendo que 90% desse 
público utiliza a internet todos os dias. 
Outra pesquisa, divulgada pelo Google, 
também no ano passado, afi rma que 96% 
dos usuários pesquisam na web antes de 
decidirem em que loja física comprar. Ou 
seja, é essencial entender esses clientes 
hiperconectados.

2. Crescimento da confi ança por 

parte dos usuários - além do público 
estar mais ligado ao ambiente digital, tem 
outro aspecto que benefi cia o comércio 

eletrônico: o aumento da confi ança dos 
usuários. Esse crescimento, aliado ao 
investimento em segurança, propiciou 
um lugar ainda mais favorável para os 
internautas, que quanto mais utilizam os 
serviços, mais à vontade se sentem. 

3. Emprego de tecnologia de ponta 

nas lojas - segurança, navegabilidade, 
sistemas de atendimento e logística: não 
há uma área do e-commerce que não seja 
benefi ciada pelos avanços tecnológicos, 
desde a confi guração da loja até o pós-
-venda. Analisando as tendências para 
os próximos anos, duas chamam mais a 
atenção: o emprego de robôs para agilizar 
as entregas e os sistemas de pagamento 
online, que devem fi car cada vez mais se-
guros, com a inclusão de funcionalidades 
como o reconhecimento facial.

4. Adoção de ferramentas e estra-

tégias facilitadoras - por meio das 
ferramentas adequadas, as lojas têm como 
iniciar o relacionamento com o cliente 
antes mesmo do fechamento da venda, 
acompanhando de perto todo o processo 
de consumo daquele produto ou serviço. 
O pós-venda, que tem sido cada vez mais 
trabalhado, é um aditivo importante para 
o e-commerce. Projetos nessa área permi-
tem que as abordagens feitas pelas lojas 
sejam mais personalizadas, o que tende 
a melhorar os resultados. 

5. Foco no empreendedorismo - as 
mudanças no mercado de trabalho tam-
bém têm estimulado bastante o cresci-
mento do e-commerce por aqui. Com as 
facilidades na confi guração das lojas, os 
empreendedores sentem-se motivados 
a correrem atrás do sonhado negócio 

próprio. Nesse caso, aliás, não importa 
se a pessoa quer atuar com a venda de 
produtos próprios ou fazer a interme-
diação das transações, já que existem 
ótimas oportunidades em ambas as áreas. 
Uma prova disso é o crescimento dos e-
-commerces B2B, especializados na venda 
para empresas.

6. Conveniência para os clientes - o 
atendimento multicanal, que permite a in-
tegração das lojas físicas e virtuais, facilita 
bastante a vida dos compradores. Dessa 
forma, os clientes conseguem transitar 
com facilidade entre os ambientes, usando 
o canal que for mais conveniente de acordo 
com suas demandas e preferências. Isso 
vale tanto para o fechamento dos negócios 
quanto para o atendimento.

7. Novas relações de consumo – isso 
tem favorecido o mercado eletrônico 
no Brasil, uma vez que é no ambiente 
virtual que as pessoas vão conseguir, por 
exemplo, atender à demanda por mais 
personalização. Estudos realizados pelo 
Google comprovam que, diante dessa nova 
condição, as empresas devem valorizar 
cada vez mais os “micros momentos”, 
levando em conta todas as interações que 
os clientes estabelecem com o negócio. 
Nesse contexto, mais que uma adaptação 
de canais, o que interessa é a capacidade 
da marca para complementar suas es-
tratégias, deixando o poder de escolha 
na mão de consumidores que têm uma 
postura mais ativa.

(Fonte: Vinicius Guimarães é coordenador de 
marketing e inside sales da Tray, unidade de 

e-commerce da Locaweb).

Sete motivos que levam ao crescimento do 
comércio eletrônico no Brasil
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 12 de Julho de 2018. Dia de São João Gualberto, São João 
Jones, São João Wall, Santa Epifânia, e Dia do Anjo Micael, cuja virtude é a 
fé. Dia do Engenheiro Florestal. Hoje aniversaria o ator e comediante Bill 
Cosby que completa 81 anos, a atriz Cláudia Alencar que nasceu em 1950, 
a atriz Cheryl Ladd que faz 67 anos e o cantor Netinho chega aos 51 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é dotado da capacidade de manter 
a calma e a visão das coisas durante as tempestades da vida. Inovador, 
compreensivo e sensível, também sabe usar tato e métodos de colabo-
ração para atingir os seus objetivos. Exerce esse talento com notável 
efi cácia nas atividades empresariais e comerciais. Otimista incorrigível 
costuma temperar essa característica com traços de bom senso. Um 
diplomata nato e muito popular em seus círculos de infl uência, tanto 
entre amigos, como no meio profi ssional. No lado negativo o sentimento 
de dúvida e desconfi ança, quanto a si mesmo, pode abalar a sua per-
sonalidade tranquila e os seus sentimentos positivos.

Dicionário dos sonhos
BARRIGA – Sua própria barriga: saúde. Sentir dores: 
perturbações em negócios. Barriga inchada ou grande: 
sorte aumentada. Barriga de gravidez: amadurecimen-
to. Ver barriga de outra pessoa: intrigas. Números de 
sorte: 04, 07, 38, 43, 47 e 51.

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

Esta quinta é o trigésimo dia da lunação. Vênus está em bom aspecto com Urano ajudando a usar a criatividade no amor 
e buscar o diferente na rotina para entendermos o lado brilhante da vida. A espontaneidade leva a novas oportunidades 
para as fi nanças e para o trabalho. O Sol em tensão com Plutão pode provocar alguma crise porque é preciso fazer cortes, 
eliminar o que não serve, deixar morrer para renascer e avançar para uma nova fase. A Lua em bom aspecto com Júpiter e 
Netuno traz conforto emocional, estimula a fé e a confi ança para nos lançarmos ao novo. A Lua em tensão com Plutão pode 
trazer contratempos, mas temos que nos manter fortes. Às 23h48 a Lua entra na fase Nova e dá início a lunação de Câncer. 
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Os desejos mais secretos podem 
se realizar através de um lado mais 
prático que ajuda a lidar com as ques-
tões e a tomar decisões. Aproveite 
para cumprir suas tarefas rotineiras 
e organizar tudo. Evite iludir-se com 
desejos impossíveis que provoquem 
decepções. 77/877 – Verde.

O dia aumenta a paciência e o ritmo 
se torna mais lento. Promova en-
contro com amigos e irá encontrar 
boas soluções para o que vem limi-
tando sua ação. Muita afetividade 
no relacionamento amoroso, embora 
mesmo assim, a insatisfação possa 
afastá-lo de do ambiente familiar. 
62/362 – Azul.

A valorização da intimidade faz as-
sumir novos compromissos, mas dá 
cobiça exagerada que leva a confl itos 
rápidos, passageiros. Resolva uma 
grande difi culdade na vida profi ssio-
nal. O convívio amoroso melhora até 
o fi nal a semana. 59/359 – Amarelo. 

A Lua em bom aspecto com Júpiter 
e Netuno traz conforto emocional, 
estimula a fé e a confi ança para nos 
lançarmos ao novo. Surgem boas 
oportunidades e maior motivação no 
trabalho. Melhora muita a situação 
fi nanceira pelo reconhecimento do 
seu talento no trabalho. 50/950 – 
Branco.

O Sol indo para seu signo dia 23 
aumenta o seu interesse pela vida 
e pela sexualidade. Boa disposição 
para manter contatos intensos e 
profundos. Aproveite para realizar 
viagens e mudanças, sem receio. 
Faça renovação no ambiente so-
mente depois do aniversário. 83/483 
– Amarelo.

A Lua em tensão com Plutão pode 
trazer contratempos, mas temos 
que nos manter fortes. Melhora o 
reconhecimento em nova atividade 
profi ssional. Use sua mente fi ca 
objetiva e prática, terá boas chances 
de sucesso em curto prazo. 83/183 
– Verde.  

O Sol em tensão com Plutão pode 
provocar alguma crise porque é 
preciso fazer cortes, eliminar o que 
não serve, deixar morrer para renas-
cer e avançar para uma nova fase. 
Atividades intensas e renovação de 
uma oportunidade. Não antecipando 
problemas futuros. 48/448 – Cinza.

A Lua em bom aspecto com Júpiter 
e Netuno traz conforto emocional, 
estimula a fé e a confi ança para nos 
lançarmos ao novo.  Estará emo-
cionalmente afetuoso encontrando 
mais o prazer e a gratifi cação. Se 
surgirem confusões por problemas 
pessoais e domésticos, não se irrite 
facilmente. 36/336 – Azul.

As atitudes egoístas também geram 
rompimentos e afastam as pessoas 
de seu convívio. Não pense demais 
para não perder uma boa chance. 
Siga em frente com seus planos e 
acredite que os resultados espera-
dos virão. Anime-se mais na relação 
intima e resolva tudo facilmente. 
35/335 – Marrom.

Sua imaginação criativa ajuda a me-
lhorar sua vida. Conte com a ajuda 
de seus amigos ou colegas para as 
realizações. É tempo de desenvolver 
ainda mais suas habilidades. O dia é 
muito bom para atividades que exi-
jam energia e maior disposição, prin-
cipalmente à tarde. 29/129 – Verde.

Vênus está em bom aspecto com 
Urano ajudando a usar a criativi-
dade no amor e buscar o diferente 
na rotina para entendermos o lado 
brilhante da vida. Aproveite para 
realizar melhorias no ambiente, até 
o fi nal do mês de julho. As relações 
sentimentais fi cam mais fi rmes. 
33/233- Branco.

Mudanças na posição social tendem 
a tumultuar a vida afetiva. Muito em 
breve alcançará uma posição bem 
mais estável no trabalho, até rece-
bendo algum benefício inesperado. 
Mudança de pensamento e decisões 
pensadas ajuda a superar crises 
amorosas e familiares. 67/367 – Azul.

Simpatias que funcionam Para encon-

trar o amor: 
Para essa simpatia de atração do amor será preciso uma 
imagem de Santo Antônio, uma maçã e um pouco de mel. 
Primeiramente, posicione a imagem de Santo Antônio 
embaixo de sua cama e deixe-a lá por 3 noites consecu-
tivas. Durante todas as noites, sempre que for se deitar, 
visualize seu corpo completamente cercado por uma luz 
rosa celestial. Peça a Santo Antônio que lhe ajude a en-
contrar um grande amor. Ao fi m da terceira noite, ou seja, 
na manhã do quarto dia, retire a imagem de Santo Antônio 
debaixo da cama e prepare um banho com as cascas da 
maçã e uma pequena colher de mel. Refaça mais uma vez 
seu pedido e não se esqueça de colocar toda sua fé nele.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 51

IVM
NUAECRUA

AGNALDOC
LIRADOTE
EFMARIO
SOBERBA

TORAAGE
QUEMDAMAIS

ESABDOCAS

PARAISO
PANOMM

NABORIS
HUGOICO

COLESTEROL

Conjunto
das velas

da nau
(Mar.)

É usado
pelo

crupiê, no
cassino

Centro
turístico e
capital de
Alagoas

O texto com
partes

tristes e 
engraçadas

Instrumen-
to tocado
por Nero

Orgulho 
excessivo; 
arrogân-

cia

Forma da
madeira
usada na
jangada

Sem (?):
não

concordo
(gíria)

Parte larga
e revirada
do som-
breiro

Pergunta
frequente
em leilões

Saudação 
integralis-
ta (Hist.)

Cenário
do pecado

original
(Bíblia)

Botânica
(abrev.)

(?) Casoy,
jornalista

da RedeTV!

(?) alto: po-
de causar
doenças

cardíacas

Cidade do
Estado do

Ceará

Maior
rio suíço

Veste de
estudante

Opções de línguas es-
trangeiras do Enem

Qualquer
tecido

Victor (?),
escritor

Nome da
letra "G"

Aditivo de
drinques

Achar
graça

A índole 
da vilã

Líbero (?),
jornalista

A verdade
sem dis-
farces ou
retoques

(?) Rayol,
cantor

brasileiro

Antiga
exigência

para o 
casamento

Lavram
(a terra)

Habitat do
pirarucu

Cais do
porto (pl.)
O âmago;
o íntimo

Elemento
essencial
na síntese

de vita-
mina D

(Bioquím.)

3/aar. 4/hugo. 5/anauê — boris — docas. 6/badaró — velame. 11/tragicômico.
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O espetáculo 
“Alakazan - A Fábrica 
Mágica”, dirigido por 
Rosana Jardim, conta 
com performances 
de grande impacto e 
números circenses de 
báscula, contor ção, 
rola, malabares, 
monociclo, equilíbrio 
no arame, tecido 
aéreo, faixa e muita 
palhaçada

O espetáculo traz à 
cena o duelo entre 
os personagens Alan 

e Kazani, que disputam a 
atenção da pequena Ly, a 
já conhecida menininha do 
Circo dos Sonhos. Ly é uma 
criança curiosa, que toca e 
fotografa tudo ao seu redor. 
Em uma visita à Biblioteca, 
ela é surpreendida por Alan, 
que surge como num passe 
de mágica e lhe entrega um 
livro especial, retirando o 

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Roubo no circo 
O Circo das Fábulas está falido e Valentina, a camareira, 

tenta salvar o circo com suas ideias, porém, por não ser artista, 
não é ouvida. Mas a estória se transforma com a chegada de 
Lourenço e Ludovico, uma dupla de charlatões, que chegam 
para roubar o único bem precioso do circo e mudar o destino 
de todos da trupe.

Serviço: Viradalata, R. Apinajés, 1387, tel. 3868-2535. Sextas (13, 20 e 27) às 16h. 
Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

O espetáculo “A Arca de Noé” de Vinícius de Moraes 
e Toquinho, é um verdadeiro caso de amor da literatu-
ra, do teatro e da música popular brasileira. Vinícius 
escreveu poemas de espírito infantil para seus fi lhos 
e um dia resolveu transformá-los em música com a 
parceria de Toquinho. Dali para o teatro foi um pulo 
e “A Arca de Noé” com alguns de seus poemas mais 
famosos como “O Pato”, “Corujinha”, “Pinguim” e 
“São Francisco” transformaram-se em verdadeiros 
hinos cantado por crianças do Brasil inteiro. É uma 
verdadeira viagem pelo mundo encantado das rimas, 
da imaginação e da inteligência. Vinícius e Toquinho 
despertam no ouvinte (e espectador!) um desejo 
profundo pela leitura e uma admiração desenfreada 
pela música. Dar aos famosos poemas da dramaturgia 
brasileira um formato lúdico e encantador é o grande 
desafi o de qualquer encenador. Transportar crianças e 
adultos para um universo onde à harmonia da palavra 
com a música é que dá o tom e, ao mesmo tempo, 
despertar-lhes paixão pelo teatro é uma aventura 
artística do mais alto nível. Vinícius de Moraes é um 
dos maiores nomes da poesia brasileira e tem seu nome 
marcado defi nitivamente na história da MPB, junta-
mente com Toquinho. Deram com “A Arca de Noé” 

Palestra
Companhia de Teatro Helió-

polis promove palestra sobre 
justiça com o cineasta Cristiano 
Burlan, autor do documentário 
Mataram Meu Irmão. O evento 
tem mediação da jornalista e 
crítica teatral Maria Fernan-
da Vomero. No encontro, o 
cineasta faz refl exões sobre 
os sentidos e sentimentos de 
justiça durante o processo de 
realização do fi lme Mataram 
Meu Irmão. Na pauta estão 
ainda os temas: Sensação de 
impunidade e desejo de justiça-
mento (ou vingança) e Repen-
sar a justiça como exercício de 
imaginação política (e afetiva). 

 
 Serviço: Casa de Teatro Maria José de 

Carvalho, R. Silva Bueno, 1533, Ipiranga, 
tel. 2060-0318. Sexta (20) às 16h. Entrada 
franca.

“Amor & Pólvora” conta a estória de Sauí e Fábio. 
Melhores amigos na faculdade de direito, os dois se co-
nhecem desde os tempos de colégio, quando Fábio era 
alvo de bullying, tendo Sauí como seu principal algoz. 
Quase formados, os  dois planejam um golpe e forjam o 
sequestro de Fábio para conseguir algum dinheiro dos 
pais dele. Entretanto, algo não sai conforme o planejado, 
e tudo começa a ruir. Em meio ao caos, os amigos passam 
a limpo a sua relação complexa, cheia de confl itos. Com 
Beto Sargentelli e Nalin Júnior.

Serviço: Teatro Ruth Escobar,R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 3289-2358. 
Quintas às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). Até 30/08.

Beto Sargentelli e Nalin Júnior. 

Marcelo Guedes/Divulgação

“Alakazan - A Fábrica Mágica”

tablet de suas mãos. Encantada 
pelo livro, ela pede que ele 
leia a história, mas quando ele 
inicia, é interrompido por um 
som de sinos. Quando os dois 
procuram de onde vem tal som, 
surge Kazani, que transporta 
todos para a Fábrica Mágica, 
um universo fantástico onde 
tudo é possível. A cada badalar 
do sino e movimento das en-

grenagens, Ly é transportada 
para outro universo com novas 
atrações, sempre acompanha-
da pelo seu amigo Alan. Kazani 
não gosta da interação entre 
Alan e Ly e compete por sua 
atenção. Essa disputa irá se-
guir e se fortalecer até o último 
ato, onde ocorre o confronto 
fi nal, quando Ly conseguirá 
transmitir aos dois o poder da 

amizade e união, mostrando 
que é possível compartilharem 
suas habilidades, assim como 
os livros e os tablets, que com-
partilham seus conhecimentos 
com seus leitores.

 
Serviço: Av. José Pinheiro Borges, s/n, 

Itaquera, próximo ao Metrô Itaquera. Ter-
ças a sextas às 20h, sábados, domingos e 
feriados às 16h, 18h e 20h. Ingressos: R$ 30 
e R$ 40. Até 29/07. 

Cena do espetáculo “Alakazan - A Fábrica Mágica”.
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Energia
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus 
quer que você saiba.. ... Que toda vida é animada por uma 
simples e fantástica energia, que é a essência de tudo o que 
existe -- inclusive você. Isso não é incrível? Agora, por essa 
essência ser quem você é e do que é feito, ela não pode, obvia-
mente, deixar você. Talvez não tão óbviamente, ela pode ser 
também maravilhosamente útil. Ela pode trazer paz para você 
em momentos de estresse, força em momentos de fraqueza, 
coragem em momentos de medo, sabedoria em momentos de 
confusão, perdão em momentos de raiva e amor em todos os 
momentos de sua vida. Tudo o que você tem a fazer é saber 
que isso é verdade, e será verdade para você agora mesmo.
Penso que isso é fantástico, você não?
Amor, Seu Amigo,
Neale Donald Walsch

“A Arca de Noé”

uma contribuição defi nitiva para o enriquecimento 
artístico e cultural das crianças brasileiras e sua arte 
permanece contemporânea e necessária. Com Edson 
Bueno, Jeff Bastos, Marvhem Hd,  Marcelina Fialho, 
Robysom Souza, Patrícia Cipriano, Joseane Berenda. 

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, Bela Vista. Sábados 
(28/07 e 04/08) e domingos (29/07 e 05/08) às 16h. Ingressos: R$ 80. 
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A Lei 13.467 foi criada 

para realizar complexa 

e grande mudança no 

sistema de relações 

de trabalho e na 

representação sindical

Desde meados de novem-
bro, quando a Reforma 
Trabalhista entrou em 

vigor, há muita especulação so-
bre a extensão, profundidade e 
os impactos da nova legislação. 
Nunca é demais lembrar que 
a Reforma é uma imposição 
do Legislativo e do governo 
federal aos trabalhadores, sem 
qualquer diálogo e estudo que 
dimensionasse impactos sociais, 
econômicos e institucionais. 

Aliás, evitar mensuração e 
debate fazia parte da estratégia, 
pois assim fi cariam ocultas as 
consequências das mudanças, 
pretendidas, desde o início, 
pelos formuladores da nova 
lei. É importante registrar que 
qualquer trabalho de mensura-
ção envolvendo uma mudança 
desse tamanho exigiria grande 
e cuidadoso esforço de pros-
pecção, para dar conta de todas 
as questões suscitadas. Mais 
ainda: seria necessário imagi-
nar as múltiplas possibilidades 
de inter-relação entre diversos 
aspectos e os diferentes efeitos 
e/ou entendimentos.

Como a Reforma foi imposta, 
agora, o trabalhador simples-
mente foi inserido em uma nova 
situação no mundo laboral, na 
qual estará muito mais submisso 
do que antes. Os impactos da 
lei serão primeiro sentidos, e só 
depois e mensurados. Registros 
administrativos e pesquisas 
(domiciliares, nas empresas, nas 
ruas) deverão ser iniciados ou 
alterados para captar situações, 
conceitos e categorias criados. 
Provavelmente, para uma obser-
vação plena dos resultados, será 
necessário um período em torno 
de uma década, quando será 
possível ter noção dos efeitos da 
Reforma. Evidentemente, nesse 
interim, a resistência operará a 
luta social contra as insanidades 
da lei. 

A Reforma Trabalhista co-
locará as regras do sistema de 
relações do trabalho em disputa, 
redefi nindo de quem são e quais 
são os papeis das instituições e 
como se dará tratamento aos 
confl itos laborais. A atuação 
dos empregadores, sindicatos, 
trabalhadores, do Ministério 
Público do Trabalho, da Justi-
ça, associações, entre outros, 
permitirá inúmeras trajetórias 
diferentes, com possibilidades 
de resultados variados. 

Os caminhos e resoluções 
dependem da velocidade e das 
estratégias dos empregadores 
na aplicação da nova legislação, 
depois dos processos por meio 
dos quais as medidas serão im-
plantadas e das reações, tanto 
aos processos como às medidas; 
dos mecanismos utilizados para 
cooptação ou coerção, para im-
por essas regras, ou das iniciati-
vas de negociação, para criar um 
novo ambiente para se negociar 
de forma efetiva, entre outras.

As mudanças trarão um novo 

contexto para o tratamento dos 
confl itos que ocorrem desde o 
chão da empresa e que passarão 
a ter outro tipo de solução insti-
tucional. Greves e outras formas 
de resistência aparecerão, a 
depender do contexto. As saídas 
individuais, hoje muito procla-
madas como liberdade, serão 
confrontadas, pois o trabalhador 
estará numa relação ainda mais 
desequilibrada com o empre-
gador, em situação totalmente 
submissa, usado, sem qualquer 
empecilho, como mera unidade 
de capital ou recurso humano. 

Com estrutura e lei dando 
autoridade e poder de coerção 
ao empregador. Esse contexto 
deve contribuir para o ressurgi-
mento de princípios, atualmente 
em desuso para muitos, que 
refundarão as práticas coletivas.

Os contratos, a jornada, os 
diretos, os salários, tudo será 
alterado.  A jornada de trabalho, 
por exemplo, poderá ser estrutu-
ralmente parcial na relação com 
o contratante, mas individual-
mente longa, pois poderá existir 
mais de uma relação ou iniciativa 
autônoma de trabalho. A renda 
familiar, contudo, poderá ser re-
duzida. Mais pessoas legalmente 
ocupadas e com desproteção 
ampliada! Mais de 100 milhões 
de trabalhadores impactados.

Os efeitos dessas mudanças 
sobre a massa de salários e a 
demanda agregada oriunda do 
consumo das famílias terão re-
percussão sobre a dinâmica do 
crescimento, o incremento da 
produtividade, virtuosa quando 
melhora a qualidade do emprego 
e faz crescer a renda média do 
trabalho, espúria quando amplia 
os lucros, com aumento da ex-
ploração do trabalhador.

Haverá impactos na receita 
previdenciária, no imposto 
de renda, talvez nos tributos 
resultantes do consumo. A 
combinação entre terceirização 
sem limite e as formas de fl exi-
bilização de contratos, jornadas, 
salários e direitos trará efeitos 
sobre a dinâmica contributiva da 
receita tributária, da seguridade 
e previdência social. Com restri-
ções econômicas e fi nanceiras, 
toda a arrecadação será afetada.

A Justiça, o sindicato, os direi-
tos serão reestruturados, terão 
novas características, assumin-
do outras funções. O Estado, 
por meio dos próprios órgãos de 
pesquisa (dos quais o IBGE é o 
principal) e de registro adminis-
trativo (Caged, Rais e o E-Social 
e outros), deverá readequar os 
levantamentos, criando campos 
e perguntas para captar o novo 
cenário. As demais instituições 
de pesquisa acompanharão o 
movimento. 

Para o DIEESE, entidade de 
pesquisa do movimento sindical, 
foi indicada como prioridade 
a observação do presente e a 
prospecção do futuro. Uma 
tarefa para a qual a instituição 
pretende construir cooperações, 
além de promover espaços de 
diálogo.

(*) - É Sociólogo, diretor técnico 
do DIEESE, membro do CDES – 
Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social e do Grupo 
Reindustrialização.

Mensurar impactos da 
reforma trabalhista 

será muito complexo
Clemente Ganz Lúcio (*)

São Paulo, quinta-feira, 12 de julho de 2018 Página 9

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: JURANDIR BEZERRA DE OLIVEIRA, solteiro, professor aposentado, 
natural de Rio de Janeiro - RJ, nascido em 04/07/1950, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Natanael Gonçalves de Oliveira e de Francisca Bezerra Gonçalves. 
O pretendente: PAULO EDUARDO DIAN, solteiro, enfermeiro, natural de São Paulo- SP, 
nascido em 25/01/1963, residente e domiciliado em neste subdistrito, São Paulo - SP 
fi lho de João Baptista Dian e de Thereza de Jesus Pereira Dian.

O pretendente: JOHN ANDERSON PEREIRA DE ANDRADE, solteiro, mecânico, natural 
de Serra Talhada - PE, nascido em 23/06/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Firmo Lope de Andrade Neto e de Valmira Pereira de Andrade. A pretendente: 
ELAINE JESUS GUTIERREZ, solteira, pedagoga, natural de Ubatã - BA, nascida em 
06/07/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP fi lha de Noel José da Conceição 
e de Ordenita Maria de Jesus.

O pretendente: ERIK DE GOUVEIA BAKANOVAS, solteiro, analista de sistemas, natu-
ral de São Caetano do Sul - SP, nascido em 31/10/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Jonas dos Santos Bakanovas e de Isabel Maria de Gouveia 
Bakanovas. A pretendente: ERIKA FERREIRA LIMA, solteira, coordenadora de supri-
mentos, natural de São Bernardo do Campo - SP, nascida em 08/05/1990, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP fi lha de Renato Ferreira Lima e de Maria 
Carmeci Ferreira Lima.

O pretendente: DANILO NOGUEIRA CIMATTI, solteiro, médico, natural de São Paulo - 
SP, nascido em 15/08/1987, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Americo 
Cimatti Neto e de Vera Lucia Tavares Nogueira Cimatti. A pretendente: MARINA FERRER 
RUI DOS SANTOS, solteira, médica, natural de São Paulo- SP, nascida em 30/09/1987, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP fi lha de João Roberto Rui dos 
Santos e de Maria Del Carmen Ferrer Fernandez dos Santos.
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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Li Yonghong comprara o Milan em 2017,

mas não conseguiu pagar credores.

Lislaine Schmidel (*)

Fui questionada recentemente por uma advogada muito 
dinâmica e ativa, porém bastante jovem, sobre qual seria o 
momento ideal para mudar a estratégia profi ssional como 

advogada, ou profi ssional, especifi camente, sobre qual seria o 
time para sair de uma situação a priori considerada cômoda, 
para arriscar-se em novos horizontes.

Bem, confesso que jamais refl eti sobre isso porque sempre fui 
demasiadamente intuitiva. Sempre tomei decisões mais motivadas 
por um feeling natural, do que por estratégias matematicamente 
calculadas. Não que eu costume a me expor a riscos descomedidos. 
Nada disso. Mas sempre agi no tempo em que me sentia motivada 
e ao mesmo tempo encorajada a agir de um modo ou de outro.

Pensar demais sobre algo que constantemente me vem à mente 
tem o efeito paralítico em mim. Portanto, se passo mais de meses 
pensando insistentemente em algo, ou situação, a qual por algum 
motivo me veja inserida, mas nada faço a respeito disso, pronto, 
perco a motivação, me torno indecisa, imóvel. Nada tende a 
progredir a respeito daquilo.

Na minha vida, todas as mudanças surgiram por um conjunto 
de fatores que talvez se resumissem em:
 1) Insatisfação latente ou insistente - Sempre comecei 

um processo de mudança, sobretudo por me sentir insatis-
feita com a situação em que me encontrava.  Certamente 
acredito que a insatisfação seja uma das maiores molas 
propulsoras da humanidade. A insatisfação criou a roda, 
já pararam para pensar nisso?

Todavia, pensar que insatisfação é fator que justifi ca a re-clamação 
é uma bobagem sem precedentes. Quando insatisfeitos, comumente 
podemos nos tornar pessoas que somente se queixam e reclamam 
de tudo e todos. Vítimas permanentes das circunstâncias.

A insatisfação que se torna reclamação é perda de tempo, de 
energia, de oportunidade, de felicidade e de evolução. A insatis-
fação que, entretanto, desperta o senso crítico, a criatividade a 
o senso inventivo da pessoa, essa sim é a insatisfação que move, 
a que todo mundo deve ter dentro de si em alguma dose.
 2) Crença em minha própria capacidade de realização 

- Como eu já expus em algumas ocasiões, a insegurança 
sobre sua própria capacidade é uma sabotagem comum 
entre as pessoas, e acredito que isso pode ser causado 
muito mais pelo olhar pousado sobre o outro, do que sobre 
um real e efi ciente processo de autoconhecimento, ou de 
autovalorização.

Devemos ter cautela ao admirar o outro. Quando os feitos de 
alguém, ou suas qualidades, servem de estímulo para que pos-
samos concluir por meio de dados reais que é possível alcançar 
determinados objetivos, simplesmente pela convicção de que 
todo o ser humano é criado com a mesma matéria e munido, 
quase sempre, das mesmas competências físicas e mentais, é 
muito válida a inspiração. 

Mais ainda quando as pessoas as quais consideramos exemplares 
os são, justamente, por serem prova de superação de obstáculos 
em algum nível da vida. Se, no entanto, usarmos as pessoas como 
índice comparativo, ou como meros objetos de desejo no tocante 
ao “querer ter” o que aquela pessoa aparenta ter ou ser, estamos 
fadados à frustração, tristeza e revolta, e a questionarmos nossa 
capacidade de realização de forma vazia e idiota.

Saber que somos constituídos da mesma massa cinzenta é um 
bom passo para sabermos que podemos nos tornar algo próximo 
do que foi o cientista Albert Einsten. Se esse é nosso objetivo 
de vida, assim como também podemos nos tornar um atleta, 
um intelectual de ponta, um gestor competente, um orador de 
excelência e por aí vai.

Qual o melhor momento para 
mudar a estratégia de carreira?

Comumente podemos nos tornar pessoas que somente se queixam e reclamam de tudo e todos
Divulgação

 3) Necessidade que suplanta o medo - Já tive a opor-
tunidade de falar sobre como o medo pode ser algo que 
verdadeiramente mina a nossa evolução. Mas, se tem algo 
poderoso que pode eliminar qualquer medo, é a tal da 
necessidade. Ah, essa sim. Já ouviram falar daquele velho 
ditado que diz que “quando a água bate na bunda” as pes-
soas rapidinho encontram um meio de resolver algo? 

A urgência pela necessidade é um antídoto poderosíssimo de 
movimentação do ser. Se não há necessidade ou se a consciência 
de que a solução virá sempre de um terceiro, a ajuda ou apoio 
fi nanceiro, a tendência natural do ser humano é dar menos de 
10% de sua capacidade na concretização do seu objetivo.
 4) Ambição acerca de uma projeção de futuro muito 

sedimentada - Eu sempre fui ambiciosa. Sim, e digo isso 
sem receio algum de julgamento. Se não houver ambição, 
não há motivação. Os ignorantes confundem ambição com 
ganância. Contudo, esta última diz respeito à ânsia incon-
trolável por dinheiro, custe o que custar para alcançar um 
objetivo econômico. A ambição, na verdade, é motivação a 
algo que o ser humano considerar importante ao seu senso 
de realização, e pode estar ligada a fatores materiais ou 
não.

Se você almeja ser uma referência em sua área profi ssional, 
isso é uma ambição. Assim como quando você deseja construir 
um projeto social, ou mesmo participar de um, também é uma 
ambição. Mas como tudo na vida, deve ser equilibrado. A ambição 
deve existir em você tanto quanto outros sentimentos ou caracte-
rísticas importantes, mas jamais ser maior do que o senso ético.
 5) Autonomia - Procurar depender o menos possível dos 

outros para iniciar algo em sua vida é primordial. O que 
não quer dizer que você não possa buscar ajuda, valer-se 
do seu networking. Contudo, fi car aguardando que outras 
pessoas decidam fazer por você aquilo que sabe perfei-
tamente como fazer  é inaceitável. Se quer algo e sabe o 
caminho, faça você mesmo!

 6) Percepção de que o status quo não mais acrescenta 

ou entusiasma -  Tédio, falta de desafi os, obstáculos im-
postos por outras pessoas que impedem seu crescimento. 
Todos esses são fatores que minam não só a autoestima 
como também a vontade de fazer, a vontade de melhorar 
de evoluir. Se esses fatores estão presentes em sua vida 
há algum tempo, reveja sua situação com urgência.

 7) Dizer não - Muitas pessoas vão querer barrar seus passos 
por conveniência própria. Aprenda a dizer não. Mas aprenda 
a dizer não com inteligência. Não crie inimizades por isso.

 8) Não pensar no que deixou para trás - Escolheu mudar? 
Então o passado só te servirá de experiência. Esqueça! 
Ficar matutando se sua decisão foi boa ou ruim, e se aquela 
promoção que não saiu em anos de espera poderia ter fi -
nalmente acontecido se você tivesse aguentado mais uns 
seis meses, não vai mudar nada, e só te trará incertezas e 
conjecturas inúteis.

 9) Certifi car-se de que suas fontes de apoios são seguras 

e confi áveis -  Amigos e parceiros leais são essenciais no 
seu caminho. Devo muito aos meus.

 10) Decidir fazer e fazer - Algo a dizer aqui? Acho que não.

(*) - É advogada, pós-graduada em Direito Empresarial e 
do Trabalho, membro do Instituto Brasileiro de Práticas 

Colaborativas, sócia da Schmidel e Associados, mentora 
feminina e infl uenciadora de conteúdo digital

(lisiane.adv@schmideleassociados.com).
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Chinês Li Yonghong não é mais o dono do Milan
O empresário chinês Li 

Yonghong não é mais o dono 
do Milan. O clube rossonero 
foi assumido na terça-feira 
(10) pela gestora de recursos 
norte-americana Elliott, após 
Li não conseguir pagar um 
empréstimo de 32 milhões 
de euros. Por meio de uma 
nota ofi cial, a Elliott se diz 
“orgulhosa” em apoiar o Milan 
neste “momento difícil” e de 
encarar “desafi os ambicio-
sos” para o futuro, “graças ao 
sucesso no campo do técnico 
Gattuso e de seus jogadores”.

No comunicado, a gestora 
diz que seu objetivo é “criar 
estabi l idade f inanceira 
com uma gestão saudável; 
alcançar sucesso em longo 
prazo e assegurar que o 
clube esteja capitalizado; 
e perseguir um modelo 
operacional sustentável e 
que respeite as regras do 
fair play financeiro”. 

A “era Li”, sucessor do 
magnata e político Silvio 
Berlusconi, durou pouco mais 
de um ano e fi cou marcada 
por mais de 200 milhões de 
euros gastos em contratações 
e poucos resultados dentro de 
campo - o Milan terminou a 
última Série A em sexto lugar.

Recentemente, o clube foi 

do clube rossonero, o que 
acabou acontecendo. Li 
ainda tentou vender o Milan 
para investidores norte-a-
mericanos e russos, porém 
sem sucesso.

A Elliott é uma empresa 
de gestão de investimentos 
fundada em 1977, em Nova 
York, por Paul Singer, e pos-
sui mais de US$ 30 bilhões 
em ativos em sua carteira.

Com seus fundos, adquiriu 
participações em empresas 
importantes, como a opera-
dora italiana de telefonia TIM 
e a mineradora australiana 
BHP Billiton. Em alguns ca-
sos, como o da própria TIM, 
adota uma postura agressiva, 
forçando inclusive mudanças 
na gestão. Clubes de fute-
bol, no entanto, não fazem 
parte de seus investimentos 
habituais. “A Elliott está 
impaciente para o desafi o de 
realizar o potencial do Milan 
e restituí-lo ao panteão dos 
times de futebol da Europa”, 
prometeu Singer.

Especula-se, no entanto, 
que a companhia, apesar de 
uma injeção de capital de 50 
milhões de euros para esta-
bilizar as fi nanças milanistas, 
possa buscar um comprador 
para o clube (ANSA).

A
N

SA

suspenso por dois anos de 
competições europeias por 
causa dos gastos excessivos 
na janela de transferências. Li 
comprara o Milan de Berlus-
coni em abril de 2017, por 740 
milhões de euros, mas, para 
isso, precisou pegar 303 mi-
lhões de euros emprestados 
com um fundo da Elliott. A 
primeira parcela do emprés-
timo venceria em outubro, 
mas a situação de Li, cercado 

por rumores sobre proble-
mas fi nanceiros na China, se 
complicou no fi m de junho, 
quando ele não conseguiu 
subscrever um aumento de 
capital no clube.

Para concluir a operação, a 
Elliott injetou 32 milhões de 
euros no aumento de capital, 
mas deu prazo até 10 de julho 
para o empresário devolver a 
quantia. Do contrário, exe-
cutaria a penhora das ações 
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Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DANIEL SOUZA HONORIO, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1987, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Messo Honorio e de Lucimar Porteiro de Souza 
Honorio. A pretendente: LARISSA DE OLIVEIRA, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1989, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Lucia Jesuino de Oliveira.

O pretendente: JOSE BRAZ DOS SANTOS, profi ssão: encanador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lindenor Braz dos Santos. A pretendente: JU-
LIETE DE JESUS SATURNINO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Queimadas, BA, data-nascimento: 27/10/1989, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Alves Saturnino e de Joselia Ramos de Jesus.

O pretendente: FLAVIO ANDRÉ FERRARACIO DA PAIXÃO, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio André Bezerra da Pai-
xão e de Fatima Ferraracio. A pretendente: KETLLYN MAYARA PAIVA DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
13/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genesio Je-
remias da Silva e de Patricia Aparecida Paiva.

O pretendente: SEBASTIÃO FERREIRA PEREIRA, profi ssão: gerente de loja, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Parnarama, MA, data-nascimento: 20/01/1964, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourenço Alves Ferreira e de Alzi-
ra Ferreira Pereira. A pretendente: MARIA SUELY DA COSTA SANTOS, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 09/03/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Belino Pereira dos Santos 
e de Antonia da Costa Santos.

O pretendente: LEANDRO GREGÓRIO DE SALES, profi ssão: estoquista, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lucas de Sales e de Inez Gregório 
de Sales. A pretendente: MÁRCIA DOS SANTOS ODORICO, profi ssão: telefonista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1977, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdivino Odorico e de Neuza 
dos Santos Odorico.

O pretendente: EVERTON NOGUEIRA DELMONDES, profi ssão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1984, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Erinaldo Ferreira Delmondes e de Ednalva do 
Carmo Nogueira Delmondes. A pretendente: FLAVIA VIEIRA DOS SANTOS LIMA, 
profi ssão: confeiteira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 03/07/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dimas dos 
Santos Lima e de Regina Vieira Lima.

O pretendente: CLAUDEVANE CAVALCANTE RIBEIRO, profi ssão: armador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nascimento: 31/10/1980, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ribeiro da Silva e de 
Antonia Cavalcante Ribeiro. A pretendente: LUCIMAR LIMA DE ARAUJO, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Castelo do Piauí, PI, data-nasci-
mento: 05/11/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Pereira de Araujo e de Maria Luiza Alves Lima.

O pretendente: ELIZIÉLIO ALVES TEIXEIRA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Jucás, CE, data-nascimento: 24/09/1969, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Altino Alves Teixeira e de Zeneuda Alves 
de Oliveira Teixeira. A pretendente: EDINEIDE LUNA LUCAS, profi ssão: comerciante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Jucás, CE, data-nascimento: 16/04/1975, residente 
e domiciliado neste Distrito,São Paulo, SP, fi lha de Antonio Silva Lucas e de Luiza Luna 
Lucas.

O pretendente: WASHINGTON WALLACE OLIVEIRA MURACO, profi ssão: auxiliar 
de serviços gerais, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 19/08/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Levi Leal 
Rita e de Neuzália Larcon de Oliveira Rita. A pretendente: BIANCA PINTO MURACO, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio Faria 
Muraco e de Keli Judite Pinto.

O pretendente: ÉMERSON EVANGELISTA CUNHA, profi ssão: mertalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1985, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evaldo Cunha Junior e de Ursina Evan-
gelista Ferreira. A pretendente: JANAINA JACIARA DE LIRA JUSTINO, profi ssão: 
consultora comercial de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: João Pessoa, 
PB, data-nascimento: 27/12/1982, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luciano Vicente Justino e de Maria Gorett de Lira.

O pretendente: JÚLIO CÉSAR DA SILVA FEITOSA, profi ssão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oreliano Alves Feitosa e de Maria Abigail 
da Silva. A pretendente: JAQUELINE CRISTINA BRITO, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: Matão, SP, data-nascimento: 28/03/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cláudio Brito e de Sônia Regina Vespa.

O pretendente: RICARDO UÉLLEN DE ALMEIDA CASSEMIRO, profi ssão: autôno-
mo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aguinaldo Nobrega Cas-
semiro e de Leisa Maria de Almeida. A pretendente: JENNIFER PEREIRA SIERRA, 
profi ssão: autônomo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 21/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Simone 
Pereira Sierra.

O pretendente: TÁRSIS DANIEL GUEDES DA SILVA, profi ssão: analista de TI, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1988, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Juarez Guedes da Silva Junior e de Ideli de Almei-
da da Silva. A pretendente: ANA FLORA CAMPOS, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 26/08/1984, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nestor Maia Rodrigues Campos e de 
Carmen Flora Campos.

O pretendente: GEORGE WOLFANG DOS SANTOS PIRANGA, profi ssão: gesseiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 10/08/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, SP, fi lho de Jesus dos Santos Piranga de Araújo e 
de Lucineide Maria dos Santos Piranga. A pretendente: CLEONICE SOUZA NUNES, 
profi ssão: aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: Ivaporã, PR, data-nascimen-
to: 19/01/1962, residente e domiciliada neste Distrito, SP , fi lha de Moises Souza Nunes 
e de Judite Fernandes de Souza.

O pretendente: BRUNO ANDRÉ OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: apontador de obras, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1998, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vera Lucia de Oliveira Santos. 
A pretendente: ELOISA SIMPLICIO MARTINS, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1999, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Martins e de Elisangela Simplicio 
de Jesus.

O pretendente: JONAS MOURA NASCIMENTO, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José da Conceição Nascimento Filho e de Clau-
denice Maria Moura Nascimento. A pretendente: BRUNA MARIA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivaneide Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ DOMINGOS RAMOS DA SILVA, profi ssão: armador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Chapada do Norte, MG, data-nascimento: 19/07/1982, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Teodoro da Silva e de 
Vandinha Ramos dos Santos Silva. A pretendente: CLEIDE GOMES DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Minas Novas, MG, data-nascimento: 
06/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre 
Damaceno dos Santos e de Cleti Gomes Soares dos Santos.

O pretendente: LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA SAMPAIO, profi ssão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ivan da Costa Sam-
paio e de Silvia Aparecida de Oliveira Sampaio. A pretendente: GISELE GONÇALVES 
SANTOS, profi ssão: assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 14/04/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Nilton de Jesus Santos e de Marli Maria Gonçalves.

O pretendente: MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: supervisor de recur-
sos humanos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/03/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime Ferreira 
da Silva e de Julielita de Oliveira Silva. A pretendente: ELENI DE LIMA NOGUEIRA, 
profi ssão: escriturária, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nasci-
mento: 21/09/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Ednaldo Nogueira 
Lopes e de Rosa Lucia de Lima Nogueira.

O pretendente: WILIAN FRANCISCO DE TOLEDO, profi ssão: construtor civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Artur de Toledo e de Elaine 
Francisco. A pretendente: THAIS PATRICIA DE BARROS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vera Lucia de Barros.

O pretendente: CAIO HENRIQUE SEVERIANO BELHIN, profi ssão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudia Severiana Belhin. A pretenden-
te: BRENDA RODRIGUES BEZERRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Batista Bezerra e de Joselma Rodrigues da Silva.

O pretendente: PAULO ROGÉRIO GONÇALVES DE ALMEIDA, profi ssão: tor-
neiro mecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/08/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Acilon Cons-
tantino de Almeida e de Domingas Gonçalves de Almeida. A pretendente: ALESSAN-
DRA APARECIDA AMANCIO MARTINS, profi ssão: cozinheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1989, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Geraldo Siqueira Martins e de Marisa Amancio 
Martins.

O pretendente: ANTONIO IRANILDO DOS SANTOS, profi ssão: operador de tele-
marketing, estado civil: divorciado, naturalidade: Campos Sales, CE, data-nascimento: 
24/05/1978, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Joa-
quim dos Santos e de Irene Paulo da Silva. A pretendente: SIMONE EVANGELISTA 
DE CAMARGO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 29/09/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Roseli Evangelista de Camargo.

O pretendente: BRUNO MARCONDES DE GODOY OLIVEIRA, profissão: téc-
nico de instalação de inter, estado civil: solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-
nascimento: 26/10/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Sinval Pacheco de Oliveira e de Silvia Regina Marcondes de Godoy. A 
pretendente: MARIA HELENA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Nazaré da Mata, PE, data-nascimento: 02/12/1992, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Itamar Rocha da Silva e de Maria 
de Lourdes Lourenço da Silva.

O pretendente: DAVID LEPERA, profi ssão: instrutor de práticas veicular, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
08/08/1980, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antenor 
Lepera e de Odete das Neves Lepera. A pretendente: AMANDA MARIA FERREI-
RA DO NASCIMENTO, profi ssão: enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1987, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Antonio do Nascimento e de Maria Eliene Bezerra Fer-
reira do Nascimento.

O pretendente: ALBERTO DOS SANTOS, profi ssão: progetista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vera Lucia dos Santos. A pretendente: THALITA 
RAFAELLA GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1990, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Debora Gonçalves da Silva.

O pretendente: JULIO CESAR BRABO, profi ssão: motorista de onibus, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1985, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurea Marcia Pereira Gonzales Brabo. A pre-
tendente: NATALIA CRISTINA COSTA CARLOS, profi ssão: operadora de telemarke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo de Queiroz Car-
los e de Daniela Costa dos Santos de Almeida.

O pretendente: PAULO HENRIQUE MACHADO MAIA, profi ssão: pintor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Garça, SP, data-nascimento: 08/08/1973, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Claudino Maia e de Alzira Machado 
Maia. A pretendente: TATIANA JESUS DA SILVA, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guariba, SP, data-nascimento: 18/09/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zico Francisco da Silva e de Apa-
recida Maria de Jesus.

O pretendente: ALEX GONÇALVES DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 10/07/1990, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Antonio Estrela de Souza 
e de Maria das Graças Gonçalves de Souza. A pretendente: SOLANGE MARIA CAR-
DOSO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetu-
ba, SP, data-nascimento: 30/08/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Lucinda Maria Cardoso.

O pretendente: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS, profi ssão: ajudante, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1973, residente e 
domiciliado em Coronel Fabriciano, MG, fi lho de Clemente José dos Santos e de Maria 
da Conceição dos Santos. A pretendente: CRISTIANE NIZ FREIRE, profi ssão: opera-
dora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/02/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Estevão Frei-
re e de Arlete Niz Freire.

O pretendente: PAULO HENRIQUE EDWIRGES, profi ssão: lider de produção, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Edwirges e de Maria do 
Carmo Edwirges. A pretendente: KÁTIA DA SILVA, profi ssão: cabeleireira, estado ci-
vil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1976, residente e 
domiciliadas neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Júlio da Silva e de Clotilde 
Rodrigues da Silva.

O pretendente: MIKAEL VIEIRA DIAS, profi ssão: recepcionista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Souza Dias e de Divanda Vieira da Ro-
cha Dias. A pretendente: BRUNA DA SILVA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 04/11/1991, residente 
e domiciliada em Mogi das Cruzes, SP, fi lha de José Francisco dos Santos e de Amara 
da Silva Santos.

O pretendente: JONATHAS HEBER DE JESUS, profi ssão: operador de telemarke-
ting, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Jesus e de 
Maria Sandra de Jesus. A pretendente: ANDREIA DA SILVA MATIAS, profi ssão: ope-
radora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 15/04/1973, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Maria Elis da 
Silva Matias.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE DE MATOS TORQUATO, profi ssão: porteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1965, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wandir Torquato e de Benedita de 
Matos Torquato. A pretendente: MARCIA SILVA COSTA, profi ssão: auxiliar de limpe-
za, estado civil: solteira, naturalidade: Carapicuiba, SP, data-nascimento: 30/01/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Silva Costa e de 
Maria Aparecida Duarte Costa.

O pretendente: LUIZ EDUARDO BELLI DA SILVA, profi ssão: operador de loja junior, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1982, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Raimundo da Silva 
e de Maria Helena Belli da Silva. A pretendente: GLORIETE DE SOUZA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Augusto Cezário de Souza 
e de Lucia Nicomedes de Souza.

O pretendente: ARITANIO JOSÉ DOS SANTOS, profi ssão: padeiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Iati, PE, data-nascimento: 13/03/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ari José dos Santos e de Ranuzia Doralice dos Santos. A 
pretendente: MARIA DA SOLIDADE DA SILVA, profi ssão: padeira, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Timbaúba, PE, data-nascimento: 28/10/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: CLECIANO SENA LOPES DE VASCONCELOS, profi ssão: lava-
dor de veiculos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/10/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino 
Jose Lopes de Vasconcelos e de Iracema Gomes de Sena. A pretendente: ALES-
SANDRA APARECIDA PESSOA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Pessoa Lima e de Terezinha 
Batista Pessoa.

O pretendente: DEIVID GOMES DE ARAUJO, profi ssão: faturista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1993, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Ana Paula Gomes de Araujo. A pretendente: CARLA APA-
RECIDA DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Abel de Oliveira e de Elizabete Aparecida 
da Silva Oliveira.

O pretendente: RAFAEL BARBOSA GIL DE MELLO, profi ssão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Donizete Gil de 
Mello e de Silvina Ferreira Barbosa. A pretendente: DANIELLY AURELIANO DOS 
SANTOS, profi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 19/04/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Dielson Alexandre dos Santos e de Rosilda Aureliano dos Santos.

A pretendente: TATIANE RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: supervisora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1992, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flaviano Rodrigues da Silva e de Aldemira 
Leite Bizerra. A pretendente: JULIANE SUELLEN BARBOSA DOS SANTOS, pro-
fi ssão: monitora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anderson 
Aparecido Faria dos Santos e de Daniela Aparecida Barbosa
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Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial
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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:

O pretendente: EDIVALDO LOUZADO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Andaraí, BA, no dia (09/11/1976), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias Rodrigues e de Zilda Louzado Rodrigues. 
A pretendente: ANGELA APARECIDA MAIA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/03/1985), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Marlene Maia dos Santos.

O pretendente: ANTONIO HONORATO PINHEIRO, estado civil divorciado, profi ssão 
condutor escolar, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/08/1959), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rodrigues Pinheiro e de Geralda 
Honorato Coimbra Pinheiro. A pretendente: VIVIAN MOREIRA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão condutora escolar, nascida em Santos, SP, no dia (05/10/1980), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Teodoro Carneiro de Oliveira Neto e 
de Maria Eva de Souza Moreira.
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

O pretendente: RENAN PARRA DE OLIVEIRA, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 05/12/1988, residente 
e domiciliado na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto de Oliveira e 
de Miriam Parra de Oliveira. A pretendente: BARBARA SALES DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 02/03/1993, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de 
José da Silva e de Efi genia Isabel Sales da Silva.

O pretendente: LEANDRO FERREIRA MARTINS, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 02/10/1985, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Elias Ferreira Martins e 
de Maria José da Conceicao Martins. A pretendente: CYNTHIA COSTA LIMA, profi ssão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: em Votorantim, SP, data-nascimento: 
10/06/1991, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Filho Lima e de Catia Costa Lima.

O pretendente: FELIPPE GUEDES DE CASTRO, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 09/01/1989, residente 
e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Freitas de 
Castro e de Tânia Aparecida Guedes de Castro. A pretendente: GLÁUCIA GABRIELLE 
BONIZZI, profi ssão: consultora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Bela Vista, SP, data-nascimento: 20/08/1989, residente e domiciliada no Jardim 
Independência, São Paulo, SP, fi lha de Wanderlei Bonizzi e de Elizabeth Claudio Bonizzi.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE DAVOGLIO, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 
09/08/1990, residente e domiciliado no Parque São Domingos, São Paulo, SP, fi lho de 
Pedro Luis Davoglio e de Henriqueta Maria Maximo Davoglio. A pretendente: MONIQUE 
JAQUELINE SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 15/05/1991, residente 
e domiciliada no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos de 
Oliveira e de Ivone dos Santos Oliveira.

O pretendente: LUIZ GUILHERME CARLI, profi ssão: prensista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1994, residente e domiciliado na 
Vila Carmem, São Paulo, SP, fi lho de Washington Luiz Carli e de Maria Ines de Souza 
Santos. A pretendente: JAYNE DOS SANTOS ZULI, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 16/05/1993, residente e domiciliada 
na Vila Carmem, São Paulo, SP, fi lha de David Zuli e de Margarida dos Santos Zuli.

O pretendente: RICARDO DELFINO DOS SANTOS, profi ssão: gerente geral de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
05/05/1985, residente e domiciliado no Jardim Ângela, São Paulo, SP, fi lho de José 
Zuza dos Santos e de Maria Edijania Delfi no dos Santos. A pretendente: CARLA SILVA 
DE LIMA, profi ssão: coordenadora comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Goiânia, GO, data-nascimento: 24/04/1983, residente e domiciliada no Jardim Ângela, 
São Paulo, SP, fi lha de Vilton Luiz de Lima e de Maria de Lourdes Silva de Lima.

O pretendente: JOSÉ SEBASTIÃO THENORIO, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Missão Velha, CE, data-nascimento: 16/01/1982, residente e 
domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Joaquim Thenorio 
e de Izabel Severina Tenorio. A pretendente: MARIA DA PURIFICAÇÃO FERNANDEZ 
OTERO, profi ssão: aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 20/08/1961, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, 
SP, fi lha de Manuel Fernandez Sierra e de Maria Del Carmen Otero Gonzalez.

O pretendente: LEANDRO CARVALHO DE PAULA, profi ssão: analista de rh, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 29/01/1979, 
residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carvalho de 
Paula e de Juraci Teresa Martin de Paula. A pretendente: ELAINE BARBOSA DE SOUZA, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, 
SP, data-nascimento: 20/10/1974, residente e domiciliada no Jardim Independência, São 
Paulo, SP, fi lha de Edgard Carvalho de Souza e de Elisabeth Barbosa de Souza.

O pretendente: EVENS DATIS, profi ssão: dentista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Saint Louis du Sud, Haiti, data-nascimento: 05/05/1986, residente e domiciliado 
na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Sylvain Datis e de Eloise Bouzi. A pretendente: 
TERCILMENE MONERA, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Fond Des Negres, Nippes, Haiti, data-nascimento: 26/09/1994, residente e domiciliada 
na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de Ictel Monera e de Soimene Bruno.

O pretendente: BRUNO POLIZELLI CASTILHO, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1988, residente e 
domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Oliveira Castilho Filho e 
de Neide Aparecida Polizelli Castilho. A pretendente: MARCELA PACHECO DE ALMEIDA, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-
nascimento: 20/12/1987, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha 
de Wilson Pacheco de Almeida e de Cleudenise Aparecida Flauzino Pacheco de Almeida.

O pretendente: WILLIAN TAVARES DO NASCIMENTO, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
04/03/1989, residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de 
Wagner do Nascimento e de Maria Elisabete da Conceição Tavares. A pretendente: 
MARIANA DE SOUZA PINTO, profi ssão: analista de rh, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1989, residente e domiciliada 
na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Francisco Pinto e de Roseli de Souza.

O pretendente: THIAGO DE ANGELE, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 13/08/1985, residente e 
domiciliado em Santo André, SP, fi lho de Geraldo de Angele e de Maria São José de Angele. 
A pretendente: LUCILHA SAYURI SASSAKI, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1991, residente e domiciliada no 
Alto da Mooca, São Paulo, SP, fi lha de Oscar Tadão Sassaki e de Elizabeth Higa Sassaki.

O pretendente: PEDRO VICARI JUNIOR, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 05/11/1989, residente e 
domiciliado na Vila Campanela, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Vicari e de Silvia Fernanda 
Moreno. A pretendente: DÉBORA FAUSTINO BONADIO, profi ssão: supervisora de 
marketing, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-
nascimento: 07/05/1987, residente e domiciliada na Vila Oratório, São Paulo, SP, fi lha 
de Joel Bonadio e de Miriam Ernandes Faustino Bonadio.

O pretendente: FERNANDO NUNES DA SILVA, profi ssão: instrutor de auto escola, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 02/01/1988, 
residente e domiciliado na Vila Santa Virginia, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Luis da 
Silva e de Zenaide Bezerra Nunes. A pretendente: GABRIELA BERNAL NOGUEIRA, 
profi ssão: auxiliar fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, 
SP, data-nascimento: 24/09/1992, residente e domiciliada na Vila Santa Virginia, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdomiro Nogueira e de Ana Paula Bernal.

O pretendente: RAFAEL MONEZI PEREIRA, profi ssão: auxíliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1988, residente 
e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Tanio Miguel da Silva Pereira e de 
Roseli Monezi Pereira. A pretendente: THAÍS CANDIDO FREIRE, profi ssão: auxíliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/03/1994, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo 
Freire e de Adriana Candido Pereira.

O pretendente: RICARDO GOMES LIMA, profi ssão: encanador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Mata Grande, AL, data-nascimento: 28/12/1972, residente e domiciliado 
na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Milton Pereira Lima e de Maria Silene Gomes Lima. 
A pretendente: MARIA JOSÉ FLORES DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Mata Grande, AL, data-nascimento: 12/11/1976, residente 
e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Flores da Silva e de Ritinha 
Maria da Silva.

O pretendente: FABIO RICARDO RODRIGUES, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 16/09/1992, 
residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Rodrigues e 
de Solange Patricia Lachi Alves Rodrigues. A pretendente: DENISE APARECIDA 
CARDOSO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, 
data-nascimento: 22/08/1994, residente e domiciliada no Jardim Tietê, São Paulo, SP, 
fi lha de Jorge Geraldo Cardoso e de Marina Aparecida Cardoso de Souza.

O pretendente: FABIO MARQUES FERNANDES, profi ssão: coordenador de T.I., 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
28/10/1983, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de José do 
Carmo Fernandes e de Maria Emilia Marques Fernandes. A pretendente: HELOÍSA DE 
DELMONDES HERCULANO, profi ssão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 06/05/1985, residente e domiciliada na 
Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Herculano e de Maria de Lourdes de 
Delmondes Araujo Herculano.

O pretendente: DANNILO RINCO TEIXEIRA, profi ssão: assistente de engenharia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1994, 
residente e domiciliado no Jardim Teresa, São Paulo, SP, fi lho de Joel Teixeira e de 
Patricia Rinco Teixeira. A pretendente: KAROLINA DE ANDRADE SANTOS, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaim Paulista, 
SP, data-nascimento: 08/10/1994, residente e domiciliada no Jardim Teresa, São Paulo, 
SP, fi lha de Nilton Santos e de Marta Maria de Andrade.

O pretendente: FELIPE PINTO RODRIGUES AZENHA, profi ssão: engenheiro de 
qualidade, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/12/1982, residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho 
de Manuel Gomes Rodrigues Azenha e de Aida de Lourdes Pinto. A pretendente: 
DEBORAH FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: analista de contas, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 02/10/1985, 
residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos 
dos Santos e de Rosa Maria Ferreira dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON GUARLOTTI ROSSINI, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1988, residente 
e domiciliado no Jardim Angela, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Rossini e de 
Rosemeire Guarlotti Rossini. A pretendente: LUANA DE SOUZA JORDÃO, profi ssão: 
analista de sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 18/10/1989, residente e domiciliada em São Bernardo do Campo, SP, fi lha 
de Sebastião Ananias Jordão e de Maria das Dores Jordão.

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