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BOLSAS
O Ibovespa: +0,08% Pontos: 
76.652,58 Máxima de +0,43% 
: 76.924 pontos Mínima de 
-0,61% : 76.129 pontos Volu-
me: 12,48 bilhões Variação em 
2018: 0,33% Variação no mês: 
5,35% Dow Jones: +0,18% Pon-
tos: 25.064,36 Nasdaq: -0,26% 
Pontos: 7.805,72 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8622 Venda: R$ 3,8627 
Variação: +0,34% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,94 Venda: R$ 4,04 
Variação: +0,25% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8573 Venda: R$ 
3,8579 Variação: -0,43% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8200 
Venda: R$ 4,0070 Variação: 
+0,43% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,82% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.239,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,12% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 152,802 
Variação: -0,71%.

Cotação: R$ 3,8705 Variação: 
+0,32% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1715  Venda: US$ 1,1715  
Variação: +0,26% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,5230 Venda: R$ 
4,5250 Variação: +0,6% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,4900 Ven-
da: R$ 4,7030 Variação: +0,77%.

Futuro: +0,09% Pontos: 77.080 
Máxima (pontos): 77.270 Míni-
ma (pontos): 76.370. Global 40 
Cotação: 738,713 centavos de 
dólar Variação: -1,17%.

“O único título em 
nossa democracia 
que é superior ao 
de Presidente é o 
de Cidadão”. 
Louis Brandeis (1856/1941)
Jurista norte-americano

brasileiras atingiram US$ 256 
bilhões, ou de 2007, quando 
somente as exportações de 
manufaturados alcançaram 
US$ 92 bilhões (ABr).

“O comércio exterior 
brasileiro está a 
reboque de outras 

políticas; ele não é protagonis-
ta. Ao contrário, é um mero co-
adjuvante”, disse o presidente 
da Associação do Comércio 
Exterior do Brasil (AEB), 
José Augusto de Castro, on-
tem (16), na Confederação 
Nacional do Comércio, no Rio 
de Janeiro, ao lançar Encontro 
Nacional de Comércio Exte-
rior, cujo tema será: “Desafi os 
para um comércio exterior 
competitivo”. O evento vai 
ocorrer nos dias 15 e 16 de 
agosto, na capital fl uminense.

Castro afi rmou que o resul-
tado de superávits da balança 

 O comércio exterior 
brasileiro está a reboque 
de 'outras políticas'

comercial decorre das com-
modities (produtos agrícolas 
e minerais) e não de produtos 
manufaturados. E que as ex-
portações de manufaturados 
que o Brasil apresenta nos úl-
timos três anos são menores do 
que aquelas que o país teve em 
2007. E a expectativa para 2018 
é a mesma. A guerra comercial 
no mercado internacional vai 
afetar as commodities, o que 
sinaliza que o Brasil deverá ter 
um volume menor de exporta-
ção e também de importação, 
em função da revisão do PIB 
no mercado interno. 

Castro reiterou que o comér-
cio exterior do país carece de 
uma política específi ca e de 

uma integração entre todos os 
ministérios, mostrando a real 
importância desse segmento 
para a economia. “Nós estamos 
estacionados no 25º lugar entre 
os maiores países exportadores e 
não saímos desse lugar. Quem é a 
sétima ou oitava economia mun-
dial não pode se contentar com 
uma 25ª posição”, disse Castro. 
Ele acredita que o Enaex será o 
ambiente para que ministros de 
Estado se reúnam com entidades 
e empresários do setor e perce-
bam a importância do comércio 
exterior para o Brasil.

Para ele, o comércio exterior 
é uma forma estratégica de se 
compensar mercados distintos 
em eventuais épocas de crise 

O resultado de superávits da balança comercial decorre das commodities

(produtos agrícolas e minerais) e não de produtos manufaturados.

e, ao mesmo tempo, se inserir 
no mundo comercial, porque 
o Brasil está fora das cadeias 
globais de valor. O Brasil pre-
cisa alcançar mercados maiores 

e mais atrativos, apontou e 
ainda brincou que o futuro do 
Brasil é o passado. Que é pre-
ciso retornar a patamares de 
2011, quando as exportações 

Inscrições para Fies
Estão abertas as inscrições para 

o Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies) do segundo semestre. 
São ofertadas pelo menos 155 mil 
vagas, sendo 50 mil a juro zero. As 
inscrições são feitas pela internet, 
no site do programa, até domingo 
(22). Pode concorrer quem fez 
uma das edições do Enem a partir 
de 2010, com média igual ou su-
perior a 450 pontos, e obtido nota 
maior que zero na redação. 

A Embraer vendeu mais de 400 jatos E175 para companhias 

aéreas da América do Norte desde janeiro de 2013.

A Embraer anunciou ontem 
(16) a assinatura de um contrato 
para venda de 25 jatos E175 
para a norte-americana United 
Airlines por US$ 1,1 bilhão. 
As entregas do modelo de 70 
assentos devem começar no 
primeiro trimestre de 2019. Com 
esse pedido, a Embraer vendeu 
mais de 400 jatos E175 para 
companhias aéreas da América 
do Norte desde janeiro de 2013. 

A fabricante brasileira diz 
que atualmente é responsável 
por atender mais de 80% dos 
pedidos no segmento entre 
70 e 76 assentos na região. O 

E175 faz parte da família de 
E-Jets que inclui modelos de 
70 a 150 lugares. A Embraer já 
entregou 1,4 mil aeronaves do 
tipo a partir dos 1,8 mil pedi-
dos recebidos. São mais de 70 
clientes em 50 países.

No início do mês, a Embraer 
anunciou a formação de uma 
joint venture com a Boeing que 
vai abranger todos os negócios 
e serviços de aviação comercial 
da empresa brasileira. 

A expectativa é que a tran-
sação seja concluída em prazo 
de 12 a 18 meses até o fi nal de 
2019 (ABr).

O Santander objetiva 

‘trabalhar na melhoria dos 

seus processos’.

O Santander liderou o ranking 
de reclamações contra institui-
ções fi nanceiras no segundo 
trimestre, com mais de 4 
milhões de clientes, informou 
ontem (16) o Banco Central 
(BC). No segundo trimestre, 
o BC recebeu 1.576 queixas 
consideradas procedentes 
contra o Santander, sendo a 
maioria delas relacionadas à 
“integridade, confi abilidade, 
segurança, sigilo ou legitimi-
dade das operações e serviços, 
exceto as relacionadas a cartão 
de crédito, cartão de débito, 
internet banking e terminais de 
autoatendimento”, totalizando 
426 casos.

Para fazer o ranking, as 
reclamações procedentes são 
divididas pelo número de 
clientes da instituição fi nan-
ceira que originou a demanda 
e multiplicadas por 1 milhão. 
Assim, é gerado um índice, 
que representa o número de 
reclamações da instituição 
fi nanceira para cada grupo de 
1 milhão de clientes. O resul-
tado é, portanto, avaliado pela 

Presidente do STF, ministra 

Cármen Lúcia.

A presidente do STF, minis-
tra Cármen Lúcia, suspendeu 
ontem (16) a Resolução Nor-
mativa 433, de 28 de junho, 
da Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS) que 
“propõe-se a regulamentar, 
a utilização de mecanismos 
fi nanceiros de regulação no 
âmbito dos planos privados de 
assistência à saúde, a exemplo 
de franquia e coparticipação”. 
Ao deferir a medida cautelar 
do Conselho Federal da OAB, 
a resolução fi ca suspensa até 
o exame feito pelo ministro-
-relator, Celso de Mello, ou pelo 
plenário da Corte. 

A resolução da ANS diz que 
os pacientes de planos deve-
rão pagar até 40% no caso de 
haver cobrança de franquia e 
coparticipação sobre o valor 
de cada procedimento médico 
realizado. “A referida resolução 
foi muito além e desfi gurou o 
marco legal de proteção do 
consumidor no país”, ‘tendo 
usurpado’, “da competência do 
Poder Executivo (e também do 
Poder Legislativo) por parte da 
ANS, que arvorou-se a regula-
mentar matéria - mecanismos 

Rodrigo Leal/Appa

Arquivo/ABr
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Governo antecipa 1ª 
parcela do 13º de 
aposentados

Aposentados e pensionistas 
do INSS receberão a primeira 
parte do 13º salário junto com a 
remuneração de agosto. A pri-
meira parcela do abono anual 
corresponderá a até 50% do 
valor do benefício. O decreto 
autorizando a antecipação 
foi assinado ontem (16) pelo 
presidente Michel Temer, mas 
ainda não foi publicado no Di-
ário Ofi cial da União. A medida 
deve injetar R$ 21 bilhões na 
economia do país e movimentar 
o comércio e outros setores. 

Como determina a legislação, 
não haverá desconto de Imposto 
de Renda na primeira parcela 
paga a aposentados e pensionis-
tas do INSS. O imposto sobre o 
valor somente pode ser cobrado 
na segunda parcela da gratifi ca-
ção natalina, a ser paga junto com 
a remuneração de novembro.

Desde 2006, o governo ante-
cipa a primeira parcela do 13º 
salário dos aposentados e pen-
sionistas na folha de agosto. So-
mente em 2015, o pagamento foi 
adiado para setembro, por causa 
do ritmo fraco da economia e da 
queda da arrecadação (ABr).

O Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) reduziu, de 
2,3% para 1,8%, a previsão 
de crescimento anual para a 
economia brasileira este ano. 
A nova projeção consta do 
relatório Perspectiva Econô-
mica Mundial, divulgado pelo 
órgão a cada três meses. Para 
2019, a previsão de expansão 
do PIB foi mantida em 2,5%. 
No documento, o FMI citou as 
incertezas políticas e os efeitos 
prolongados da greve dos ca-
minhoneiros como fatores que 
contribuíram para a revisão 
para baixo da estimativa para 
o PIB brasileiro este ano. 

Segundo o relatório, o real 
depreciou-se mais de 10% este 
ano por causa do clima político 
e da recuperação econômica 
mais fraca que o esperado. O 
relatório manteve em 3,9% a 
previsão de crescimento eco-
nômico mundial para este ano, 
mas reduziu, de 2% para 1,6%, 
a estimativa de expansão para 
a América Latina e o Caribe em 
2018. Para 2019, a projeção caiu 
de 2,8% para 2,6%.

Segundo o relatório, o agra-
vamento das disputas entre os 

O real depreciou-se mais de 

10% este ano por causa da 

política e da economia.

As exportações brasileiras de 
suco de laranja encerraram o 
ano safra 2017/2018 com alta 
de 29%. Os dados são da Se-
cretaria de Comércio Exterior 
(Secex). Entre os meses de 
julho de 2017 e junho de 2018, 
os volumes embarcados totali-
zaram 1.150.714 toneladas de 
suco de laranja concentrado, 
congelado ante 894.669 mil 
toneladas exportadas na safra 
2016/17. 

Em faturamento, as exporta-
ções somaram um total de US$ 
2,107 bilhões, crescimento de 
30% em relação ao valor de US$ 
1,62 bilhão registrado no mes-
mo período da safra anterior.

Os embarques com destino 
aos EUA tiveram alta de 83% em 
relação à safra anterior. Segun-
do o diretor, dois fatores foram 
determinantes para o resultado. 
“O primeiro é que o mercado 
americano sofreu com os efeitos 
do furacão Irma, que prejudicou 
a produção local. O segundo é 
que na safra anterior o Brasil 
exportou menos em função da 
restrição de oferta ocasionada 
pela safra 2016/17 que foi muito 
pequena”, diz Netto. O volume 

A conjuntura ajudou o setor.
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Banco Central divulga ranking de queixas 
a bancos com Santander na liderança

tem cerca de 62,4 milhões de 
clientes. Do total de 10.110 
reclamações, a principal está 
relacionadas a situações como 
não realização de débito au-
tomático, divergências entre 
saques e depósitos, problemas 
com transações por falha huma-
na, cobrança em duplicidade e 
alterações em investimentos, 
sem autorização. 

O Santander informou, por 
meio de nota, que “trabalha 
continuamente na melhoria 
dos seus processos, ofertas e 
atendimento, tornando-os mais 
simples e ágeis para garantir a 
satisfação dos consumidores 
com o banco”. 

A Caixa informou que “va-
loriza a opinião dos clientes e 
a utiliza como subsídio para 
melhoria e modernização de 
todos os seus processos de aten-
dimento”. Também em nota, o 
BB afi rmou que “adota ações 
de aprimoramento para que a 
melhora no atendimento e a 
adequação de nossos produtos e 
serviços repercutam na satisfa-
ção dos nossos clientes” (ABr).
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quantidade de clientes de cada 
instituição fi nanceira. Com esse 
cálculo, o Santander fi cou com 
índice 38,14. O conglomerado 
Santander tem 41,3 milhões 
de clientes.

Em segundo lugar, vem a 
Caixa com índice 27,68 e 2.475 
reclamações. A Caixa tem mais 
de 89,4 milhões de clientes. O 
Banco do Brasil fi cou em ter-
ceiro lugar com índice 20,85 
e 1.301 reclamações. O BB 

Embraer anuncia venda 
de 25 jatos para United

FMI reduz para 1,8% 
previsão do PIB para o Brasil

Estados Unidos e seus princi-
pais parceiros comerciais tem 
impacto em todo o planeta, mas 
os efeitos variam conforme a 
vulnerabilidade de cada região. 

Em relação à América Lati-
na, o relatório destacou que, 
além do Brasil, o México sofre 
com as tensões comerciais, as 
incertezas nas negociações em 
torno da Nafta e as dúvidas em 
relação à política econômica 
do novo governo eleito. O FMI 
manteve a previsão de 2,3% de 
crescimento do PIB mexicano 
em 2018, mas reduziu, de 3% 
para 2,7%, a projeção para 
2019 (ABr).

Suspensa resolução da ANS 
sobre planos de saúde

de regulação fi nanceira (fran-
quia e coparticipação) - sem a 
devida competência para tanto 
e, ainda, sem o devido processo 
legislativo”, diz a OAB na ação.

A ANS, por meio de nota, 
informou que ainda “não foi 
notifi cada ofi cialmente da pro-
positura da ação, tampouco da 
decisão do Supremo”. A Agên-
cia destaca, no entanto, “que 
editou a norma observando 
rigorosamente o rito para edi-
ção de ato administrativo nor-
mativo, especialmente quanto 
à oportunidade de participação 
da sociedade (ABr).

Exportação de suco de 
laranja registrou alta de 29%

representa o maior resultado da 
série histórica. 

Assim, os embarques para os 
Estados Unidos encerraram a 
safra em US$ 561,7 milhões, 
77% a mais do que os US$ 317,5 
milhões da safra 2016/17. Mas 
o resultado não deve se repetir, 
explica o diretor-executivo da 
CitrusBR.Os embarques para 
a União Europeia, principal 
mercado para as exportações 
de suco de laranja brasileiro, 
foram de 675.070 mil tonela-
das, 16% acima das 579.556 
mil toneladas embarcadas no 
mesmo período da safra pas-
sada (ABr).
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A sua inteligência emocional 
está em dia para

os desafi os profi ssionais?

A inteligência 

emocional, defi nida 

há mais de duas 

décadas pelo psicólogo 

e jornalista norte-

americano Daniel 

Goleman, é a capacidade 

que cada pessoa tem de 

identifi car suas emoções 

Algumas pessoas têm 
mais facilidade de re-
conhecer quando estão 

tensas, com raiva, tristes ou 
alegres, efusivas, entusiasma-
das. É um nível de inteligência 
difícil de medir, mas que pode 
ser, digamos, treinado.

Isso, porque não basta iden-
tifi carmos as nossas emoções. 
Precisamos aprender a lidar 
com elas. Alguns passos im-
portantes: conhecer seus 
pontos fortes e suas fraquezas; 
entender exatamente a razão 
pela qual você sente ansiedade 
ou medo, por exemplo; saber 
dizer não, quando necessário.

Um dos principais desafi os 
de um profi ssional alçado à 
condição de líder é reavaliar 
constantemente se o seu papel 
está sendo cumprido. Para 
isso vamos voltar aos passos 
que acabamos de mencionar. 
Se você conhece seus pontos 
fortes e fracos, deve estar 
atento para se reposicionar 
diante da equipe de maneira 
a fortalecer suas fraquezas e 
destacar sua força. Se você 
conhece as razões dos seus 
temores, trate de desenvolver 
competências para superá-los 
– cursos, terapia, coaching. 

E, afi nal, exercer o papel 
de liderança implica, muitas 
vezes, em desagradar alguém, 
desde que sua decisão seja 
justa. Saber lidar com natu-
ralidade com os incômodos 
que uma decisão pode trazer 
para um ou outro membro da 
equipe, sem adquirir culpa, é 
um exercício de inteligência 
emocional. Não signifi ca que 
não deve desconsiderar a opi-
nião dos outros – ao contrário 
– é preciso saber ouvir todos 
os lados envolvidos em uma 
disputa. Outro grande desafi o 
é antecipar problemas e se 
adiantar para evitar que eles 
aconteçam. 

Vamos a outro exemplo. Seu 
vice-presidente dá sinais de 
que vai pedir que você faça 
um trabalho que está fora da 
sua descrição de tarefas. Claro 
que você sabe que o trabalho 
é importante e que alguém 
precisa desempenhá-lo, mas 

a tarefa pode trazer implica-
ções de natureza ética, que 
agridem os seus princípios e 
valores. Aplique a inteligência 
emocional e use os três passos 
que recomendo aqui: verifi que 
como os pontos fortes da sua 
personalidade poderão ajudá-
-lo na conversa que em algum 
momento vai acontecer. 

Procure não se deixar levar 
pelos temores – fi car mal com 
o chefe, ser demitido por recu-
sar uma tarefa. Ao contrário, 
apele para os argumentos mais 
inteligentes para dizer, com 
polidez, mas com fi rmeza, que 
aquela tarefa não lhe cabe, e 
que você é mais útil no trabalho 
para o qual é competente do 
que cumprindo uma ordem que 
pode desestabilizar até o seu 
relacionamento com a equipe 
de trabalho ou com o cliente.

Para não tornar este artigo 
longo, vamos apenas a mais um 
exemplo de desafi o profi ssio-
nal. Você consegue realizar o 
seu trabalho dentro do horário 
de trabalho convencional ou 
vive tendo que trabalhar até 
mais tarde? Se você indicou a 
segunda alternativa, isso mos-
tra que você é incompetente? 
Não. Mostra apenas que você 
não está sendo efi ciente na 
gestão do seu tempo. Vamos 
voltar aos três passos. 

Você está deixando as suas 
fraquezas se transformar em 
obstáculos, na realização das 
tarefas? Trate de mudar isso. 
Você tem pontos fortes e são 
esses que devem prevalecer. 
Outra coisa: você consegue 
entender com clareza a razão 
pela qual seu trabalho não está 
rendendo? O problema pode 
estar em você, mas pode estar 
na distribuição inadequada de 
tarefas. Se o problema for seu 
mesmo, reveja seus métodos 
e práticas. 

Se o problema for do seu 
chefe, assim que identifi car 
o problema, abra um diálogo 
respeitoso para tentar resolver 
a questão. Inclusive, se for o 
caso, para dizer não e recusar 
trabalho acumulado. Inteli-
gência é conhecer, dominar 
e usar bem as suas emoções. 
Sem sofrimento. A maior parte 
dos desafi os surge porque os 
profi ssionais não trabalham 
essa porção tão importante de 
sua personalidade. 
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Papa surpreende 
e celebra 
casamento de 
brasileira

O papa Francisco celebrou 
de surpresa no último sába-
do (14) o casamento de um 
membro da Guarda Suíça com 
uma brasileira, na igreja de 
Santo Estêvão dos Abissínios, 
no Vaticano. Letícia Vera e o 
suíço Luca Elia Maria, que faz 
parte da corporação que cuida 
da segurança do Papa, foram 
os privilegiados pela aparição 
de Francisco, noticiada pelo 
“Vatican News”, site ofi cial de 
notícias da Santa Sé.

O padre brasileiro Renato 
dos Santos, responsável pela 
cerimônia, foi surpreendido 
pela presença do Pontífi ce, que 
estava sentado e sorridente 
na sacristia no momento em 
que o sacerdote chegou para o 
casamento. Os noivos também 
não sabiam da surpresa. “Nunca 
esperei encontrar ao Papa em 
uma sacristia. Eu o vi como 
um pároco que cuida de suas 
ovelhas”, disse o padre. “Co-
meço”, “parada” e “retomada 
do caminho” foram os conceitos 
fundamentais apresentados por 
Francisco na homilia para que o 
matrimônio seja vivido em sua 
plenitude (ANSA).

Pediatas brasileiros criticam EUA por tentativa de mudar 

resolução da OMS sobre aleitamento materno.

Após investida dos Estados 
Unidos para mudar uma reso-
lução da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) sobre defesa 
e promoção do aleitamento 
materno, pediatras e entida-
des brasileiras criticaram a 
ação dos norte-americanos e 
sugerem posicionamento do 
Brasil nos fóruns internacio-
nais em defesa da amamen-
tação. Durante reunião, em 
maio, da Assembleia Mundial 
da Saúde, representantes 
dos Estados Unidos tentaram 
retirar trecho de uma resolu-
ção que prevê que os países 
devem proteger e promover 
a amamentação. 

A Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP) divulgou nota 
pública criticando a posição 
da delegação dos Estados 
Unidos. O 1º vice-presidente 
da SBP, Clóvis Constantino, 
propôs reuniões entre re-
presentantes da entidade e 
especialistas com represen-
tantes de diversas entidades, 
para formular propostas que 
possam ser apresentadas 
pelo governo brasileiro nos 
fóruns internacionais. “A 
gente entende que a cidadania 
saudável começa no início da 

Quando Mandela faleceu, em 2013, seu patrimônio era avaliado 

em mais de 3 milhões de euros.

Duas das filhas do ex-
-presidente da África do Sul, 
Nelson Mandela, Zenani e 
Zindzi, recorrerão no Tribu-
nal Constitucional da África 
do Sul da decisão de seu pai 
de deixar a casa da família 
onde está enterrado, no seu 
vilarejo natal de Qunu, para 
um fi deicomisso. 

As duas fi lhas que Mandela 
teve com sua segunda esposa, 
Winnie Madikizela-Mandela, 
levarão a disputa até a última 
instância judicial, apesar de 
suas reivindicações anteriores 
nunca terem prosperado nas 
diferentes batalhas judiciais 
empreendidas desde que sua 
mãe - falecida em abril deste 
ano - iniciou o processo, em 
2014.

A notícia, publicada no do-
mingo (15) pelo jornal “Sun-
day Times” e que repercute na 
imprensa do país, chega dias 
antes de a África do Sul lem-
brar amanhã (18) o centenário 
do nascimento deste ícone 
da luta contra a segregação 
racial. A propriedade de Qunu 

O maior crescimento no atraso de contas foi observado na 

população idosa (65 aos 84 anos), com alta de 10,76%.

Em junho, houve cres-
cimento de 4,07% na 
comparação com o mes-

mo período do ano passado – o 
último recuo da inadimplência 
foi registrado em novembro de 
2017 (0,89%). Na comparação 
entre maio e junho, houve alta 
de 0,61%, a maior variação 
positiva desde março deste ano.

Por região, a Sudeste teve 
crescimento de 9,88% em ju-
nho frente ao mesmo período 
do ano passado. O Nordeste 
apresentou alta de 4,81% na 
quantidade de devedores. As 
variações também foram posi-
tivas no Centro-Oeste (2,82%), 
Sul (2,13%) e Norte (2,02%). 
Os estados do Norte concen-
tram, de forma proporcional, 
o maior número de brasileiros 
inadimplentes no país, 5,79 
milhões de consumidores, 
que, juntos, somam 48% da 
população adulta residente. 

Os jogadores e a comissão 

técnica desfi laram em carro 

aberto pelo coração de Paris.

Os jogadores da seleção da 
França, campeões da Copa do 
Mundo na Rússia, e o técnico 
Didier Deschamps receberão 
a Legião de Honra, principal 
condecoração do país, segundo 
informaram fontes do governo.

Como já havia feito Jacques 
Chirac em 1998, quando o 
time liderado por Zinedine 
Zidane foi campeão mundial 
no torneio disputado em casa, 
o atual presidente francês, 
Emmanuel Macron, também 
concederá a honraria em ce-
rimônia que acontecerá nos 
próximos meses.

Ontem (16), Macron recebeu 
no Palácio do Eliseu a delegação 
que bateu a Croácia por 4 a 2 
na fi nal da Copa, após a carrea-
ta do time pela capital Paris, 
que contou com a presença 
de milhares de torcedores. O 
avião com a equipe da França 
desembarcou no meio da tarde 
no aeroporto Charles de Gaulle, 
onde toda a delegação recebeu 

Resultado da segunda 
chamada do ProUni

Os estudantes já podem conferir 
o resultado da segunda chamada do 
Programa Universidade para Todos 
(ProUni), na internet. A lista com os 
candidatos pré-selecionados nesta 
chamada do segundo semestre de 
2018 foi divulgada ontem (16). Os 
estudantes têm até o próximo dia 
23 para apresentar nas instituições 
de ensino os documentos que com-
provem as informações prestadas no 
momento da inscrição.

A pré-seleção assegura ao candi-
dato apenas a expectativa de direito 
à bolsa. Aquele que estiver na lista 
deverá ainda ir à instituição de ensino 
para comprovar as informações. A 
lista com a documentação necessária 
está na página do ProUni. O candidato 
deve verifi car, na instituição, os horá-
rios e o local de comparecimento para 
a aferição das informações. A perda 
do prazo ou a não comprovação das 
informações implicará, automatica-
mente, na reprovação do candidato.

Quem não foi selecionado em ne-
nhuma das chamadas pode aderir à 
lista de espera nos próximos dias 30 e 
31, na página do ProUni, na internet. 
A lista de espera será divulgada no dia 
2 de agosto. O ProUni oferece bolsas 
de estudo em instituições privadas 
de ensino superior. Ao todo, neste 
processo seletivo, serão ofertadas 
174.289 bolsas, sendo 68.884 inte-
grais e 105.405 parciais, em 1.460 
instituições (ABr).
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Inadimplência atinge 63,6 milhões de 
consumidores no primeiro semestre

A inadimplência em todo o país atingiu 63,6 milhões de consumidores - 42% da população adulta 
brasileira -, ao fi nal do primeiro semestre deste ano, de acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)

5,28%. O maior crescimento no 
atraso de contas foi observado 
na população idosa (65 aos 84 
anos), com alta de 10,76%. Em 
seguida estão os consumidores 
de 50 a 64 anos (7,71%), de 40 
a 49 anos (5,58%) e de 30 a 39 
anos (2,04%).

As dívidas bancárias, como 
cartão de crédito, cheque espe-
cial, fi nanciamentos e emprésti-
mos, foram as que apresentaram 
a maior alta em junho, com 
crescimento de 7,62% na com-
paração com o mesmo mês de 
2017. Em segundo lugar fi caram 
as contas básicas como água e 
luz, com alta de 6,69% nos atra-
sos. A inadimplência com contas 
de telefone, internet e TV por 
assinatura aumentaram 3,57%. 
As compras feitas no boleto ou 
crediário no comércio foi o único 
segmento a apresentar queda 
na quantidade de atrasos, com 
recuo de 9,24% em junho (ABr).

A segunda região com maior 
número relativo de devedores 
é o Nordeste, que conta com 
17,61 milhões de negativados, 
ou 44% da população.

No comparativo por faixa 
etária, houve queda da inadim-

plência entre a população mais 
jovem, mas o número de atrasos 
aumentou entre aqueles com 
idade mais elevada. Na faixa dos 
18 aos 24 anos de idade, a queda 
foi de 23,31%, e na faixa dos 
25 aos 29 anos, o recuo foi de 

Pediatras brasileiros criticam investida 
dos EUA contra amamentação

vida e o aleitamento materno 
faz parte dessa saúde”, disse.

Na promoção do aleitamento 
materno no país, o médico de-
fende a licença-maternidade de 
seis meses para trabalhadoras 
públicas e do setor privado, 
aumento no número de locais 
de amamentação e a amplia-
ção da licença-paternidade. O 
texto recomenda ainda que os 
governos coíbam propaganda 
e campanhas para uso de 
fórmulas industrializadas em 
substituição ao leite materno. 

De acordo com reportagem 

do jornal The New York Times, 
a investida seria a favor dos fa-
bricantes de fórmulas infantis. 
Apesar da ação, os EUA não 
conseguiram eliminar o trecho 
do texto fi nal. A política brasi-
leira de aleitamento materno 
é referência em outras partes 
do mundo. O modelo, adotado 
desde os anos 80 e atualizado 
com frequência, é seguido por 
23 países, que compõem a 
rede internacional de bancos 
de leite na América Latina, 
Península Ibérica, no Caribe 
e na África (ABr).

Filhas do segundo casamento de 
Mandela recorrem por herançaLegião de Honra por 

título mundial

a saudação dos bombeiros com 
jatos de água. Os jogadores e 
a comissão técnica desfi laram 
em carro aberto em torno do 
Arco do Triunfo, no coração da 
cidade (Agência EFE).

(sudeste) está atualmente sob 
a custódia de um fi deicomisso 
que a administra em benefício 
da família Mandela, incluindo 
sua terceira e última esposa, 
Graça Machel, como adminis-
tradora.

As fi lhas argumentam que a 
propriedade deveria ter passado 
para as mãos de sua mãe, com 
quem o antigo ativista foi casado 
de 1958 até o divórcio, em 1996. 

Quando Mandela faleceu, em 
2013, seu patrimônio era ava-
liado em mais de 3 milhões de 
euros, segundo seu testamento. 
Winnie não estava entre os 
benefi ciados e a propriedade 
de Qunu só estava no nome do 
seu ex-marido. Ela, no entanto, 
alegava que a propriedade tinha 
sido adquirida quando ainda 
eram casados e que, portanto, 
tinha direitos sobre ela (ABr).



Como a tecnologia 
revoluciona o

mercado de trabalho
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A - Projeto Social
A TopMind, empresas de prestação de serviços de TI, auxilia profi ssionais 
por meio de seu projeto social Top + Próximo, que auxilia pessoas que 
estão em busca de recolocação no mercado de trabalho a ampliarem 
suas redes de relacionamento e se prepararem para novas exigências 
das companhias. Em parceria com cerca de 80 palestrantes voluntários, 
realiza workshops sobre desenvolvimento profi ssional e pessoal, incluindo 
técnicas de negociação e tendências de inovação em tecnologia. Também 
auxilia profi ssionais com a ampliação de networking, coaching estratégico 
e produção de currículo. Os workshops acontecem as terças-feiras, das 
8h30 às 12h30, na Bela Vista. A participação é gratuita. Mais informações: 
(topmaisproximo@topmind.com.br).

B - Feira Gastronômica 
Todos os anos, em Lima, no Peru, é realizado o Mistura, um dos festivais gas-
tronômicos mais reconhecidos da América Latina. A importância que a feira 
conquistou nos últimos anos, combinada com o reconhecimento culinário 
internacional do Peru, fez do Mistura uma feira gastronômica importante, 
que abrirá suas portas no mês de setembro para que cidadãos locais e visi-
tantes estrangeiros desfrutem do melhor da cozinha e da cultura peruanas. 
A feira será dividida em 14 ruas e avenidas, entre os quais estarão reunidos 
bares, tabernas, fusões, chocolatiers, caminhões de sabor e comida (food 
trucks), confeiteiros, entre outros. Mais informações: (http://mistura.pe/).

C - Forense Corporativo
A KPMG está com inscrições abertas para projetos de educação exe-
cutiva voltados para área de forense corporativo. Cursos disponíveis: 
técnicas para entrevistas investigativas, investigações corporativas, 
segurança da informação e certifi cação em compliance. A KPMG ainda 
disponibiliza aulas para turmas de Gestão de Ativos de Software e para 
a Risk University, programa de capacitação em governança, risco e 
compliance. São focados compartilhamentos de experiências e bases em 
estudos de casos e proposição de soluções para as situações e desafi os 
apresentados no cotidiano dos participantes. Mais informações no link: 
(http://home.kpmg.com/br/pt/home/servicos/risk-university.html) ou 
pelo email: (isinotti@kpmg.com.br).

D - Busca de Pneus
Pesquisa produzida pela plataforma Pnex indicou diferenças de até 53% 

nos preços dos varejistas online. Foram considerados produtos referentes 
às categorias de veículos SUV, Sedan e Hatch. O levantamento foi feito 
com uma amostragem de 1.400 ofertas referentes à base em dados do 
site, que conta com mais de 70 mil, entre 150 marcas. A maior variação 
fi cou entre os pneus do tipo Aro 17, com 38%. Esse produto é usado 
em automóveis do tipo SUV, como Sportage, Pajero e Freemont. Em 
análise por veículo, o pneu destinado ao Tiguan apresentou diferenças 
de preços de até 53%. O Pnex apresenta como diferencial a facilidade 
em encontrar produtos e serviços, além de permitir o agendamento em 
um estabelecimento especializado. Saiba mais em: (http://pnex.com.br/). 

E -  Alphaville/Av. Paulista
A Voom, serviço de helicóptero sob demanda, anuncia a chegada de 
uma nova rota de voo que liga Alphaville à Avenida Paulista. Agora, as 
pessoas poderão poupar tempo e dinheiro, além de aproveitar a bela 
vista no trajeto de nove minutos. O voo custa R$ 250 e está disponível 
de segunda a sexta-feira, nos horários de pico: no início da manhã e no 
fi m da tarde. Também é possível agendar a rota entre a Avenida Paulista 
e Alphaville por meio do app da Cabify (www.cabify.com). Para isso, 
basta selecionar a opção “CabiFly” no app - disponível para download 
nas versões Android e iOS - que levará o usuário à página da Voom para 
agendar o voo. A também Voom opera em outros sete helipontos em 
São Paulo e na região metropolitana da cidade. 

F - Educação Executiva
A FGV realiza, entre os próximos dias 23 e 27, às 19h, a sexta edição da 
“Semana de Educação Executiva”, com 12 palestras gratuitas de gran-
des nomes do mercado sobre os seguintes temas: Big Data Analytics; O 
perfi l do novo profi ssional de Relações Governamentais que o mercado 
busca; Gestão da Mudança – Aspectos Comportamentais e Emocionais; 
Como Traduzir uma Estratégia Global na Realidade Local e Nacional; A 
Importância da Medicina Baseada em Evidência para Gestão de Clíni-
cas e Hospitais; Inteligência Emocional: como liderar você mesmo e a 
equipe; A exclusão dos benefícios fi scais do ICMS das bases de cálculo 
do Imposto de Renda; Fake News; entre outras. Inscrições: os (http://
portal.fgv.br/eventos/6a-semana-educacao-executiva).

G - Corretora de Criptomoedas
A Mosaico Digital Assets - holding que investe e constrói empresas com 

foco em blockchain e ativos digitais, acaba de lançar a Modiax, corre-
tora de criptomoedas que nasce focada nas necessidades do investidor 
digital e com o intuito de ampliar o número de pessoas que investem 
em criptomoedas, sendo a primeira corretora de ativos digitais do país 
a oferecer três meses de isenção nas taxas de negociação. A intenção é 
poder mostrar a proposta de valor da empresa para o maior número de 
usuários, para só então defi nir qual o modelo de cobrança seria o mais 
justo, de acordo com as necessidades do mercado. A Modiax preenche 
um grande gap entre o mercado fi nanceiro tradicional e os players de 
ativos digitais nacionais. Informações: (www.modiax.com).

H - Mercado da Hospitalidade
Entre os dias 18 e 21 de setembro, no São Paulo Expo, acontece a 56ª 
edição da Equipotel, principal feira de produtos e serviços voltados a 
meios de hospedagem e spas da América Latina. O evento contará com 
7 setores: Cozinhar & Servir, Décor & Conforto, Gestão & Conectividade, 
Lazer & Entretenimento, Cuidados & Limpeza, Relax & Bem-Estar e 
Serviços & Facilidades. A divisão faz com que a Equipotel seja a única 
feira latino-americana que envolve todos os segmentos do mercado da 
hospitalidade, trazendo diversas empresas enquanto expositoras em 
cada um dos setores. O perfi l de visitantes compreende as mais diver-
sas facetas do mercado da hospitalidade. Mais informações em: (www.
equipotel.com.br).

I - Programa de Trainee
A HSM está com inscrições abertas para a primeira edição de seu pro-
grama de trainee. A empresa busca talentos dispostos a desenvolver 
uma carreira sólida no segmento da educação, ao lado do que há de 
mais novo e relevante na gestão mundial. É preciso possuir gradua-
ção fi nalizada entre junho/2015 e junho/2018 nas áreas de Conteúdo, 
Marketing e Tecnologia. O principal motivo de iniciar um programa de 
trainee é o de formar profi ssionais capazes de fazer a diferença, de modo 
a transformar ideias em atitudes e realizar entregas de excelência aos 
clientes e prospects da empresa. As inscrições podem ser feitas até o 
próximo dia 20 através do site: (https://www.hsm.com.br/trainee-hsm/).

J - Linguagem Android
No dia 25, às 15h, a Digital House, hub de educação para a formação 
de profi ssionais para o mercado digital, oferece um workshop gratuito 
para iniciantes em programação para o sistema Android. Com duração 
de 2h, será possível aprender como criar aplicativos a partir de códigos 
que respondam aos gestos dos usuários. O conteúdo irá abordar o que 
é programação, funcionamento de aplicativos para sistema Android, 
layouts, personalização e gestos. É destinado à iniciantes, como forma 
de ter um primeiro contato com a programação, e o professor Fábio 
Tadashi explicará conceitos básicos de Java para Android. Podem 
participar pessoas a partir dos 16 anos. Inscrições: (http://bit.Iy/Works 
hop_android). Mais informações: (https://br.digitalhouse.com/).

A - Projeto Social
A TopMind, empresas deprestação de serviços de TI, auxilia profi ssionais 

nos preços dos varejistas online. Foram considerados produtos referentes 
às categorias de veículos SUV, Sedan e Hatch. O levantamento foi feito 
com uma amostragem de 1 400 ofertas referentes à base em dados do

Afi nal, os robôs irão 

roubar os empregos dos 

seres humanos ou não?

A constante entrada de 
máquinas no mercado 
de trabalho, a partir 

da Revolução Industrial, foi 
matéria-prima para diversas 
obras de fi cção científi ca e 
tema de preocupação para as 
pessoas em todo o mundo. 

Esse movimento automa-
tizou diversos processos e 
aumentou a produtividade – ao 
mesmo tempo em que criou 
algumas profi ssões e extinguiu 
outras. 

O relatório “Futuro do Tra-
balho”, elaborado pelo Fórum 
Econômico Mundial, indica 
que 7 milhões de vagas devem 
ser extintas até 2020. Números 
impactantes, sem dúvida, mas 
antes de nos preocuparmos, é 
preciso lembrar que a transfor-
mação do sistema de trabalho 
acompanha a evolução da 
humanidade. Ou seja, a tec-
nologia não vai acabar com o 
emprego, mas reinventá-lo – e 
nós precisamos acompanhar 
essa tendência. 

Confira cinco mudanças 
significativas que já estão 
ocorrendo:

1 – Esteja conectado e 

use a tecnologia a favor 

- Entenda que os recursos 
tecnológicos podem ser alia-
dos na sua busca profi ssional. 
Antigamente, o interessado 
em arrumar um emprego pre-
cisava levar um currículo em 
papel até a empresa, às vezes 
com uma pasta de portfólio, 
e aguardar a abertura de um 
processo seletivo. Hoje, é 
possível usar a conectividade 
a seu favor. Há plataformas 
que oferecem a oportunidade 
de montar um currículo e, ao 
mesmo tempo, cadastrá-lo em 
diferentes vagas.

2 – Qualifi que-se cons-

tantemente - As melhores 
oportunidades serão desti-
nados às pessoas com mais 
conhecimento e qualifi cação 
profi ssional. Não basta mais 
fazer uma graduação para 
garantir uma boa posição em 

sua carreira. Faça uma pós-gra-
duação e cursos livres, estude 
mais, participe de workshops e 
informe-se bastante sobre sua 
área. Você sempre deve estar 
antenado com o que acontece 
em sua profi ssão.

3 – Inove nos processos 

- Profissionais que reagem 
mecanicamente e apenas 
fazem as tarefas que lhes são 
designadas são os que mais 
sofrem com a entrada das 
máquinas. Lembre-se: um robô 
consegue fazer mais processos 
automáticos, operacionais e 
repetidos do que qualquer ser 
humano. O que nos diferencia 
deles é justamente a nossa ima-
ginação e criatividade, que nos 
permitem pensar em soluções 
inovadoras para os momentos 
de maior difi culdade. Trabalhe 
isso e seu perfi l sempre será 
requisitado.

4 – Prepare-se para as 

demandas - A invasão da tec-
nologia no mercado de trabalho 
traz novas responsabilidades e 
demandas para as pessoas. É 
preciso saber operar todos os 
recursos disponíveis em nossa 
profi ssão, entender como eles 
podem ajudar e identificar 
novos serviços que você pode 
agregar em sua rotina. Quem 
trabalha passivamente vai, aos 
poucos, perder espaço em sua 
profi ssão.

5 – Não se prenda à car-

reira - Seu avô provavelmente 
trabalhou sempre no mesmo 
lugar e seu pai trocava de em-
prego apenas quando neces-
sário. Fazer carreira dentro de 
uma única empresa era sinal de 
respeito e, principalmente, de 
seriedade da pessoa. Mas essa 
ideia passou. Você e seus fi lhos 
não podem mais se prender em 
um único lugar, ainda mais com 
toda a tecnologia disponível 
para aumentar a produtividade 
e encurtar distâncias. 

Viver como freelancer e 
trabalhar por projetos já é uma 
realidade comum em muitos 
países e, cedo ou tarde, che-
gará ao Brasil.

(*) - É fundador do WallJobs – 
plataforma de integração 100%
Digital que conta com mais de

1,5 milhões de membros.

Henrique Calandra (*)

Os EUA anunciaram novas tarifa, e Pequim avisou que medidas 

seriam adotadas como resposta.

O Ministério de Comércio chinês informou sobre a decisão em 
comunicado divulgado horas depois da realização da cúpula 
China-UE (União Europeia) em Pequim, na qual ambas 

as partes se comprometeram a defender o sistema multilateral 
de comércio e rejeitaram as medidas protecionistas americanas.

No dia 10 de julho, os EUA anunciaram novas tarifas com as 
quais arrecadarão US$ 200 bilhões ao ano, e Pequim avisou que 
medidas seriam adotadas como resposta. Essas novas taxas terão 
um alcance muito superior aos encargos que já entraram em vigor, 
no valor de US$ 34 bilhões, e que levaram a China a apresentar 
uma queixa à OMC em 6 de julho. Em abril, Pequim também 
apresentou outra queixa depois que o governo de Donald Trump 
anunciou tarifas de 25% e 10%, respectivamente, a determinados 
produtos de aço e de alumínio procedentes do gigante asiático.

Durante a cúpula de ontem, China e UE apostaram por uma 
reforma pactuada da OMC com o objetivo de evitar guerras co-
merciais que gerem caos no sistema econômico internacional. 
A China é o principal parceiro comercial da UE, com a qual os 
europeus mantêm uma balança defi citária (de 176,6 bilhões de 

A economia registrou forte retração, sob impacto da greve dos 

caminhoneiros.

A atividade econômica 
recuou em maio. O Índice 
de Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br), 
dessazonalizado (ajustado 
para o período), apresentou 
queda de 3,34%, na compara-
ção com abril, de acordo com 
dados divulgados hoje (16). O 
recuo veio após crescimento 
de 0,5%, em abril comparado 
a março, de acordo com dados 
revisados.

Em maio, o país foi afetado 
pela crise de desabastecimen-
to gerada pela greve dos ca-
minhoneiros no final do mês.
Na comparação com o mesmo 
mês de 2017 (sem ajuste para 
o período), houve queda de 
2,9%. No ano, foi registrado 
crescimento de 0,73%. Em 
12 meses, a expansão chegou 
a 1,13%.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da ativida-
de econômica brasileira e aju-
da o BC a tomar suas decisões 
sobre a taxa básica de juros, 
a Selic. O índice incorpora 
informações sobre o nível de 
atividade dos três setores da 
economia: indústria, comér-
cio e serviços e agropecuária, 
além do volume de impostos.

O indicador foi criado pelo 
BC para tentar antecipar, por 
aproximação, a evolução da 
atividade econômica. Mas o 
indicador ofi cial é o Produto 
Interno Bruto (PIB – a soma de 
todas as riquezas produzidas 
no país), calculado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística. Para instituições 
fi nanceiras consultadas pelo 
BC, o PIB deve crescer 1,5%, 
neste ano (ABr).
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China apresenta nova queixa 
à OMC por tarifas dos EUA

A China apresentou à Organização Mundial do Comércio (OMC) ontem (16), uma nova queixa formal 
contra os Estados Unidos devido ao anúncio de tarifas adicionais no valor de US$ 200 bilhões

euro em 2017). A UE é o segundo maior parceiro comercial da 
China, atrás dos EUA. O balanço também é defi citário para os 
americanos, com US$ 375 bilhões em 2017, um número recor-
de que Trump pretende reduzir em US$ 200 bilhões até 2020 
(Agência EFE).

Com greve, atividade 
econômica recuou 

3,34% em maio
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A ameça do “não voto”

As projeções apontam 

para a elevação do 

índice do NV (Não Voto 

- abstenções, votos nulos 

e brancos), na eleição 

de 7 de outubro, a um 

patamar acima de 40%

Recorde-se que o 2º turno 
da eleição para governo 
de Tocantins, em junho 

passado, registrou 51,83% de 
eleitores votando em branco, 
anulando ou deixando de 
comparecer às urnas. Trata-se, 
como se deduz de pesquisas, 
da indignação do eleitor em 
relação às coisas da política – 
atores, métodos e processos. 

O eleitor protesta contra o 
lamaçal que envolve a esfera 
política, que parece indiferen-
te a um clamor social exigindo 
mudanças de comportamentos 
e atitudes. A principal arma 
que dispõe o eleitor para mu-
dar a política é o voto. Ora, 
se o cidadão se recusa a usar 
esse direito está, de certa 
forma, contribuindo para a 
manutenção do status quo, 
perpetuando mazelas que 
infestam o cotidiano da vida 
política.

Estamos, portanto, diante de 
um dilema: caso o NV assuma 
proporções grandiosas no 
pleito deste ano, a hipótese de 
mudança na fi sionomia política 
cai por terra, arrastada por 
ondas da mesmice, onde se 
enxergam as abomináveis prá-
ticas do fi siologismo (“é dando 
que se recebe”), o coronelismo 
(os currais eleitorais, a política 
de cabresto), o nepotismo (as 
engordas grupais), a estadania 
(o incremento da depen-
dência social do Estado), o 
neo-sindicalismo peleguista 
(teias sindicais agarradas às 
mamas do Estado), a miríade 
de partidos e seus escopos 
pasteurizados etc.

A renovação política, ban-
deira erguida pela sociedade 
organizada, corre o risco de 
fracassar, caso o eleitorado se 
distancie do processo eleitoral 
ou, mesmo comparecendo às 
urnas, anule o sufrágio ou vote 
em branco. 

É oportuno lembrar que o 
eleitor é peça fundamental 
no jogo de xadrez da política. 
Se não tentar dar um xeque 
no protagonista que busca 

se eleger, este acabará sendo 
empurrado para o altar da re-
presentação política por exér-
citos treinados nas trincheiras 
dos velhos costumes. Assim, 
a renovação nas molduras 
governativa e parlamentar não 
ocorrerá.

Aliás, calcula-se que a re-
novação da representação no 
Parlamento seja de apenas 
40% este ano, menor do que 
em pleitos do passado. A 
campanha mais curta – de 45 
dias nas ruas e de 35 dias na 
mídia eleitoral – benefi ciará os 
mais conhecidos e aqueles de 
maiores recursos fi nanceiros. 
(No pleito anterior, a campa-
nha tinha 90 dias de rua e 45 
dias de programa eleitoral no 
rádio e TV).

O fato é que não se pode 
contar com mudança política 
por unilateral vontade do cor-
po parlamentar. Deputado ou 
senador, se não recebem pres-
são da base eleitoral, resistem 
a qualquer ideia de avançar, 
alterar, mudar regras que, hoje, 
os benefi ciam. Ou, para usar a 
expressão mais popular, não 
darão um tiro no pé. 

Por conseguinte, a refor-
mulação da política carece de 
participação ativa do eleitor, 
razão pela qual este deve 
cobrar de seus candidatos 
compromissos com avanços 
com o fito de eliminar os 
cancros que corroem o corpo 
político. Em suma, a política 
não se renova porque não há, 
por parte dos representantes, 
desejo de mudá-la. E não há 
desejo porque o eleitor ainda 
não jogou seu representante no 
carrossel das transformações. 

O pleito de outubro deste ano 
tende a encerrar a era do gran-
de compadrio na política. O 
que não quer necessariamente 
dizer que isso ocorrerá. Por 
isso mesmo, urge despertar a 
consciência cívica do cidadão. 
Motivá-lo a colocar sobre os 
trilhos o trem das mudanças. 
Toda a atenção deve se dar à 
bomba que ameaça explodir a 
locomotiva: o Não Voto. 

Abstenções, votos nulos e 
brancos, em demasia, são os 
ingredientes que podem im-
plodir nosso ainda incipiente 
sistema democrático.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

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

Gaudêncio Torquato (*)

Temer viaja para 
Cabo Verde para 
reunião da CPLP

O presidente Michel Temer está 
viajando (17) para 12ª Conferência 
de Chefes de Estado e de Governo 
da Comunidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa (CPLP), na Ilha do 
Sal, em Cabo Verde. Na conferência, 
o Brasil passará o comando da co-
munidade para Cabo Verde. A presi-
dência do Brasil na CPLP começou 
em 1º de novembro de 2016, com o 
tema: ‘A CPLP e a Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável’. 

Ocorreram 13 reuniões ministe-
riais no Brasil, além de encontros 
de técnicos e autoridades nas 
áreas de saúde, educação, cultura, 
governo digital e meio ambiente. 
Criada em 1996, a CPLP é integrada 
por nove países: Brasil, Angola, 
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné 
Equatorial, Moçambique, Portugal, 
São Tomé e Príncipe e Timor-
-Leste. Além dos países-membros, 
também há países associados, que 
não têm o português como língua 
principal, mas mantêm assento no 
fórum para discutir os projetos de 
desenvolvimento e cooperação.

Antes da chegada dos presiden-
tes e chanceleres, as delegações se 
reúnem e examinam a cooperação 
birregional e reafi rmam os valores 
que aproximam América Latina, 
Caribe e União Europeia no pla-
no internacional. Também estão 
previstas discussões sobre paz e 
segurança internacional, comércio, 
meio ambiente, desenvolvimento 
sustentável e intercâmbio em 
ciência e tecnologia (ABr).

O ministro das Relações 
Exteriores, Aloysio Nunes 
Ferreira, está em Bruxelas, para 
a reunião com os chanceleres 
do Mercosul (Brasil, Argentina, 
Paraguai e Uruguai). Amanhã 
(18), eles têm encontro mar-
cado com a comissária de Co-
mércio da Comissão Europeia, 
Cecília Malmström, e com o 
Comissário de Agricultura, Phil 
Hogan. Antes da chegada dos 
chanceleres, houve reuniões 
técnicas com representantes 
dos dois blocos, sem avanços 
expressivos. 

Mercosul e União Europeia 
buscam acordos específicos 
para os automóveis, peças de 
automoção, indicações geo-
gráfi cas, transporte marítimo 
e produtos lácteos. Também 
estão na lista de preocupações 
do Mercosul os temas relativos 
à carne bovina, ao açúcar e 
ao etanol. Mais recentemente 
entrou em discussão também 
a pressão da União Europeia 

Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira.

O ministro da  Secretaria de 
Governo, Carlos Marun, negou 
em nota que tenha partici-
pado de supostas fraudes no 
Ministério do Trabalho para 
benefi ciar sindicatos em Mato 
Grosso do Sul, seu reduto 
eleitoral.  A informação de 
que o nome de Marun estaria 
envolvido foi divulgada pelo 
jornal Folha de S. Paulo, com 
base em um relatório obtido 
junto à Polícia Federal (PF), 
que apura irregularidades 
na concessão de registros 
sindicais. 

Por meio de nota encami-
nhada por sua assessoria de 
imprensa, o ministro afi rmou 
não haver interesse político 
uma vez que declarou, ao 
aceitar ser ministro, que não 
disputaria as eleições. “Na 
verdade, estão usando o fato 
de eu me predispor a atender 
com atenção os pleitos que me 
chegam de MS para tentar re-
taliar e enfraquecer o ministro 
que questiona abertamente os 
abusos de autoridade pratica-

Ministro da  Secretaria de Governo, Carlos Marun.
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A Comissão de Defesa do Con-
sumidor da Câmara aprovou o 
projeto do deputado Veneziano 
Vital do Rêgo (PMDB-PB), que 
regulamenta o funcionamento 
de estabelecimentos onde se 
aplicam vacinas humanas e 
sobre os direitos dos usuários 
desses serviços. O texto foi 
aprovado na forma de substi-
tutivo apresentado pelo relator, 
deputado Rodrigo Martins 
(PSB-PI). “A proposta tem o 
objetivo de garantir os requi-
sitos essenciais de segurança 
para os usuários, assegurando 
que o ambiente e o atendimento 
sejam adequados para a aplica-
ção das vacinas”, disse.

Entre outros itens, o texto 
prevê que um responsável téc-
nico pelo estabelecimento de-
verá garantir o atendimento das 
normas sanitárias vigentes. Este 
profi ssional deverá ter obrigato-

riamente formação médica nas 
áreas de pediatria, infectologia ou 
imunologia e deverá ser periodi-
camente capacitado pelo serviço, 
nos termos de regulamento. Já os 
profi ssionais responsáveis pela 
aplicação da vacina deverão ter, 
obrigatoriamente, formação de 
nível técnico-médio ou superior 
na área de enfermagem.

Rodrigo Martins alterou pon-
tos do projeto original: suprimiu a 
previsão, considerada excessiva, 
de que “todos os procedimentos” 
envolvidos na vacinação fossem 
expostos ao paciente e retirou 
trecho que previa uma equipe 
médica à disposição do paciente 
por até 30 dias após a vacinação, 
devido aos custos envolvidos. 
O projeto tramita em caráter 
conclusivo e ainda será analisado 
pelas comissões de Seguridade 
Social e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Comissão aprovou substitutivo do relator,

deputado Rodrigo Martins.

Will Shutter/Ag.Câmara

As palavras ditas pelo 
presidente do Senado 
Eunício Oliveira, na 

abertura do ano legislativo de 
2018, sinalizavam o empenho 
que o Congresso teria este ano 
para tentar reduzir a violência, 
que registra no Brasil 30 as-
sassinatos para cada 100 mil 
habitantes, de acordo com o 
Atlas da Violência 2018. 

Câmara e Senado aprovaram 
a criação do Sistema Único de 
Segurança Pública (Susp), 
considerado por Eunício como 
o mais importante de uma série 
de projetos que avançaram 
no primeiro semestre do ano. 
Aprovado em 16 de maio pelo 
Senado, o Susp passou a valer 
em 12 de junho depois da 
sanção do presidente Temer. 
A expectativa é que as insti-
tuições de segurança federais, 
estaduais e municipais atuem 
de forma integrada e compar-
tilhem dados para combater a 
criminalidade. 

Foram criadas medidas para 
unifi car bases de dados sobre 
ocorrências criminais, metas 
para a unifi cação dos cursos de 
formação policial e a previsão 
de que estados e municípios 
precisarão elaborar planos de 
segurança pública para receber 

Aprovar medidas que colaborem para a segurança pública foi uma das prioridades anunciadas 

pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, na abertura do ano legislativo de 2018.
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Contrato do governo 
com causador de 
dano ambiental

A demora na indenização às 
vítimas de desastres ambien-
tais, como no caso da tragédia 
de Mariana (MG), motivou o 
senador Rudson Leite (PV-RR) 
a propor o impedimento da 
celebração de contratos entre 
os responsáveis pelos desastres 
e o Poder Público enquanto as 
vítimas não forem indenizadas.

O projeto ainda proíbe a 
obtenção de subsídios, subven-
ções ou doações e suspende a 
obtenção de licença ambiental 
até o cumprimento da obriga-
ção de indenizar. O texto atual 
da Lei de Crimes Ambientais 
já prevê essas restrições, mas 
estabelece que não poderão 
exceder o prazo de dez anos.

Ao justifi car sua proposição, 
Rudson mencionou a inefi ciên-
cia na execução de obrigações 
no Brasil, ainda que a lei pre-
veja o dever de indenizar. Ele 
citou especifi camente o caso do 
rompimento da barragem em 
Mariana, em 2015, que resultou 
no maior desastre ambiental do 
Brasil,  cujas vítimas aguardam 
indenização até hoje. O projeto 
se encontra na Comissão de 
Meio Ambiente (CMA), onde 
aguarda designação do relato 
(Ag.Câmara).

Pauta de segurança avançou 
no primeiro semestre no 

Congresso Nacional
“Preservar a integridade física do cidadão é a primeira obrigação do estado”

recursos da União. Quando o 
projeto foi aprovado no Plenário 
do Senado, Eunício destacou a 
matéria como a mais relevante 
relacionada à segurança pública 
que já havia passado pela Casa.

Na abertura do ano legislati-
vo, em fevereiro, o presidente 
do Senado classifi cou a situação 
de insegurança em todo o país 
como uma “nuvem cinza que 
turva os horizontes do Brasil”. 
A reforma da segurança pública 

proposta por Eunício também 
inclui medidas pontuais que po-
dem ajudar na redução efetiva 
da criminalidade, como a insta-
lação obrigatória de bloqueado-
res de celulares em presídios, 
além da construção de colônias 
agrícolas penais para presos 
de menor potencial ofensivo. 
As duas propostasforam apro-
vadas pelo Senado e seguiram 
para avaliação da Câmara, onde 
aguardam votação.

Ainda que não seja unanimida-
de entre os senadores, também 
prosperou o projeto do senador 
Waldemir Moka (MDB-MS), 
que obriga o preso a ressarcir 
o Estado pelos gastos com sua 
manutenção no presídio. O texto 
recebeu 16 votos favoráveis e 
cinco contrários na Comissão de 
Constituição e Justiça e seguiria 
para a Câmara, mas um recurso 
exige que o projeto passe tam-
bém pelo Plenário (Ag. Senado).

Marun nega participação em 
supostas fraudes no Trabalho

dos, especialmente no inquérito 
dos Portos”, diz a nota.

A Operação Registro Espúrio, 
da PF,  foi defl agrada há um 
ano, a partir de denúncia sobre 
concessão de falsos registros 
sindicais. Foi descoberto um 
“amplo esquema de corrupção 
dentro da Secretaria de Rela-
ções de Trabalho do ministério, 
com suspeita de envolvimento 
de servidores públicos, lobis-
tas, advogados, dirigentes de 

centrais sindicais e parla-
mentares”. 

No início deste mês, a tercei-
ra fase da operação levou ao 
afastamento do então ministro 
do Trabalho Helton Yomura, 
que pediu demissão do cargo. 
O novo ministro Caio Vieira de 
Mello, ao assumir o comando 
da pasta, suspendeu por 90 
dias todos os procedimentos 
de análise e publicações relati-
vas ao registro sindical (ABr).

Chanceler viaja para negociar 
acordo Mercosul/UE

Fixadas normas para 
funcionamento de 

clínicas de vacinação

para reduzir o percentual das 
tarifas de importação de auto-
móveis produzidos pelos países 
do Mercosul.

Nos últimos contatos entre 
representantes dos dois blocos, 
maio e junho, porta-vozes afi r-
maram que o consenso é difi cul-
tado pela falta de compromisso 
e de fl exibilidade nas ofertas. 

Em abril, representantes do 
Mercosul e da União Europeia 
se reuniram, em Buenos Aires 
(Argentina), e não chegaram 
a um consenso sobre temas 
controvertidos de um eventual 
acordo de livre comércio. Há 
quase duas décadas o assunto 
é tema de reuniões dos dois 
blocos (ABr).
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BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
a ser Realizada em 23 de Julho de 2018, às 11 horas

Ficam convocados os senhores acionistas do BANCO BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia, a ser realizada às 11 horas do dia 23 de julho de 2018, na sede social da Companhia, 
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar-parte, Itaim 
Bibi, CEP 04538-133, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração do endereço da sede social da 
Companhia; (ii) alteração do artigo 2º, do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da mudança mencionada no 
item (i); e (iii) outros assuntos de interesse da Companhia. Os acionistas poderão participar da Assembleia Geral 
Extraordinária, ora convocada, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei 
nº 6.404/76. São Paulo, 12 de julho de 2018. BANCO BMG S.A. Presidente do Conselho de Administração

BANCO

ENGEPACK EMBALAGENS SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF N° 59.791.962/0001-59 - NIRE 35.300.328.108

CERTIDÃO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018
Data, Horário e Local: 30 de abril de 2018, às 10:00 horas, na sede da Engepack Embalagens São Paulo S.A. (“Companhia”), 
localizada na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, n° 4.389, R2, Jardim Santa 
Rosa, Quadra GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, CEP 13.213-086. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital 
social. Composição da Mesa: Presidente: Lucio José Santos Junior; e Secretária: Renata Leão Barretto Ferraz. Convocação: 
Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4°, da Lei n° 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei n° 6.404/76”). Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o grupamento das 
ações de emissão da Companhia, na proporção de 39.497 (trinta e nove mil, quatrocentas e noventa e sete) ações atuais para 
1 (uma) ação nova; (ii) criação do Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleição dos novos membros do Conselho de 
Administração da Companhia; e (iv) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: As seguintes deliberações 
foram tomadas por unanimidade de votos: 1. Proceder à lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do Parágrafo 
1° do Artigo 130 da Lei n° 6.404/76. 2. Realizar o grupamento das ações de emissão da Companhia, na proporção de 39.497 
(trinta e nove mil, quatrocentas e noventa e sete) ações atuais para 1 (uma) ação nova, passando o número de ações do capital 
social da Companhia das atuais 85.175.477.985 (oitenta e cinco bilhões, cento e setenta e cinco milhões, quatrocentas e setenta 
e sete mil e novecentas e oitenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para 2.156.504 (duas milhões, cento 
e cinquenta e seis mil, quinhentas e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 2.1. Aprovar a aquisição, pela 
Companhia para imediato cancelamento, das frações de ações resultantes do grupamento deliberado no item 2 acima, sendo o 
valor de R$0,000816832 por ação pago aos acionistas no prazo de 80 (oitenta) dias a contar desta assembleia geral extraordinária. 
2.2. Em decorrência do grupamento deliberado no item 2 acima, aprovar a alteração do caput Artigo 4° do Estatuto Social da 
Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4° - O Capital Social da Companhia, totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$ 69.574.024,61 (sessenta e nove milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, vinte e quatro reais e sessenta 
e um centavos), dividido em 2.156.504 (duas milhões, cento e cinquenta e seis mil, quinhentas e quatro) ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal.” 3. Criação de um Conselho de Administração da Companhia. 3.1. Eleger os seis membros do 
Conselho de Administração da Companhia, por um mandato que se encerrará na data de realização da Assembleia Geral Ordinária 
que deliberar sobre a aprovação de contas da administração referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020: (i) 
Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, brasileiro, casado, administrador, portador do RG n° 07637129-3 SSP/RJ e CPF n° 
003.679.127-08, endereço profissinal na Praça Pio X, 98, 9° andar, Centro, CEP 20.091-040, Rio de Janeiro-RJ, para o cargo de 
membro Presidente do Conselho de Administração e como respectivo Suplente Lucio José Santos Junior, brasileiro, casado, 
inscrito no CPF/MF sob n° 847.724.337-91 e portador do RG 08.146.034-16 SSP/BA, com endereço profissional na Quadra 03 do 
SESFI, CEP: 43.700-000, Simões Filho/BA; (ii) Diogo Guttman Mariani, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de 
identidade n° 10.771.147-5 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 071.944.797-61, com endereço profissinal na Praça Pio X, 98, 
9° andar, Centro, CEP 20.091-040, Rio de Janeiro-RJ, para o cargo de membro do Conselho de Administração e como respectivo 
Suplente Rui Flávio Alves Barreto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador do RG n° 4548074 SSP/BA e CPF 
n° 576.539.505-82, com endereço profissional na Quadra 03 do SESFI, CEP: 43.700-000, Simões Filho/BA; (iii) Mauro César 
Silva Cunha, brasileiro, casado, contador, portador do RG n° 06177460-0 SSP/RJ e CPF n° 729.969.277-53 endereço comercial 
na Praça Pio X, 98, 9° andar, Centro, CEP 20.091-040, Rio de Janeiro-RJ, para o cargo de membro do Conselho de Administração 
e como respectiva Suplente Jenifer Rodrigues Tenório, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o n° 178.607 
e inscrita no CPF/MF sob o n° 129.145.997-90, com escritório na Praça Pio X n° 98, 9° andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ.
3.2 Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomaram posse nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos 
de posse, e declararam expressamente, nos termos do Artigo 147 da Lei n° 6.404/76, conforme alterada, que não estão impedidos 
de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 3.3. Em decorrência da deliberação acima, 
aprovar a inclusão dos Artigos 9 a 17 do Estatuto Social da Companhia, que passarão a vigorar com as seguintes redações: “Artigo 
9 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria, na forma da Lei e deste Estatuto. Seção 
I - Conselho de Administração: Artigo 10 - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no 
máximo, 5 (cinco) membros efetivos e seus respectivos suplentes, que serão eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 3 
(três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus 
cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à respectiva eleição. 
Artigo 11 - Os membros do Conselho de Administração escolherão entre si o Presidente e o Vice Presidente do órgão, com 
mandato igual ao dos demais membros. Artigo 12 - A remuneração dos membros do Conselho de Administração será fixada pela 
Assembleia Geral que os eleger. Artigo 13 - Em caso de vacância no cargo de conselheiro o seu respectivo suplente o substituirá, 
até a eleição do novo conselheiro pela Assembleia Geral, que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data 
da vacância. Não havendo suplente eleito, caberá ao Conselho de Administração escolher o substituto, que atuará de forma interina 
até a próxima Assembleia Geral. Artigo 14 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada trimestre 
e, extraordinariamente, sempre que necessário. Parágrafo Primeiro - As reuniões do Conselho de Administração serão 
convocadas por escrito por seu presidente ou conjuntamente por 2 (dois) de seus membros, com a antecedência mínima de 5 
(cinco) dias. Parágrafo Segundo - As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão, em primeira convocação, 
com a presença da maioria dos membros em exercício, instalando-se em segunda convocação com qualquer número. As 
deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Conselheiros em exercício ou, 
tratando-se de reunião instalada em segunda convocação, pelo voto favorável da maioria dos conselheiros presentes à reunião. 
Parágrafo Terceiro - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas no livro próprio, tornando-se efetivas com 
a assinatura de tantos membros quantos bastem para constituir o quórum requerido para deliberação. Parágrafo Quarto - Em 
suas ausências ou impedimentos temporários, o membro do Conselho de Administração será substituído pelo respectivo suplente. 
Não havendo suplente eleito, o membro do Conselho poderá indicar por escrito, especificamente para cada reunião, aquele que 
dentre os demais o representará nas reuniões, cabendo ao indicado, além do seu próprio voto, o de seu representado. Artigo 15 
- Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício dos cargos até a investidura dos novos 
conselheiros eleitos, que deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar do encerramento do mandato. Artigo 16 
- A ata de reunião do Conselho de Administração que eleger, destituir, designar ou fixar as atribuições dos Diretores deverá ser 
arquivada na Junta Comercial do Estado e publicada em órgão da imprensa local. Artigo 17 - Além das atribuições conferidas por 
Lei e pelo presente Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração: a) estabelecer a política geral e administração da 
Companhia; b) definir o esquema organizacional da Companhia; c) aprovar os planos de ação e o orçamento-programa, anuais e 
plurianuais; d) decidir sobre os planos de expansão e de redução das atividades; e) eleger e destituir os Diretores, fixar as suas 
atribuições e indicar o Diretor Superintendente; f) fiscalizar a gestão da Diretoria e examinar, a qualquer tempo, os livros e 
documentos da Companhia; g) convocar as Assembleias Gerais; h) manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, 
as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras do exercício, a serem submetidas à Assembleia Geral de Acionistas, bem 
como examinar os balancetes mensais; i) aprovar proposta de destinação do lucro líquido do exercício, para deliberação pela 
Assembleia Geral dos Acionistas; j) decidir sobre contratos entre a Companhia e seus acionistas ou pessoas ligadas bem como 
autorizar a concessão de aval, fiança ou qualquer outra garantia a favor dos mesmos. k) decidir sobre avais, fianças ou qualquer 
outro tipo de garantia a ser concedida a terceiros relativas a operações estranhas ao objeto social da Companhia. l) decidir sobre 
avais, fianças ou qualquer outro tipo de garantia a ser concedida a terceiros relativas a operações regulares da Companhia, quando 
em valor superior a 3% do seu patrimônio líquido. m) autorizar a alienação, oneração e arrendamento de bens do ativo permanente 
em valor superior a 3% (três por cento) do patrimônio líquido da Companhia e de bens imóveis em qualquer valor, excetuadas as 
hipóteses de oneração de bens quando estritamente vinculadas às operações de crédito relacionadas ao desenvolvimento regular 
dos negócios da Companhia; n) decidir sobre a aquisição, venda, licenciamento ou desistência de direitos sobre patentes, marcas 
registradas, técnicas ou segredos de fabricação; o) escolher e destitur os auditores independentes; p) decidir sobre a abertura e 
fechamento de fábricas, filiais, sucursais, depósitos e escritórios dentro e fora do território nacional; q) autorizar a participação da 
Companhia no capital de outras empresas; r) propor à Assembleia Geral a reforma do Estatuto social, fusão, incorporação, cisão e 
dissolução da Companhia; s) deliberar sobre o grupamento ou desdobramento das ações que compõem o capital social; t) 
autorizar a aquisição de ações da própria Companhia para manutenção em tesouraria ou cancelamento, bem como deliberar sobre 
a eventual alienação das ações não canceladas; u) distribuir aos administradores e/ou empregados participação nos lucros da 
Companhia, nos limites fixados pela Assembleia Geral; v) estabelecer as condições de outorga de opção de compra de ações aos 
empregados da Companhia de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral. w) fixar a remuneração individual dos 
Diretores para as quais a Assembleia Geral tenha aprovado montante global; e x) exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam 
conferidas pela Assembleia Geral, bem como resolver os casos omissos ou não previstos neste estatuto;” 4. Em decorrência da 
criação do Conselho de Administração deliberada acima, aprovar a alteração dos Artigos 18 a 24 do Estatuto Social da Companhia, 
que passarão a vigorar com as seguintes redações: “Artigo 18 - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de, 
no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 4 (quatro) diretores, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer 
tempo pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo 01 (um) designado para o 
cargo de Diretor Superintendente e os demais para o cargo de Diretor sem designação específica. Parágrafo Primeiro - Os 
Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que 
se seguirem à sua eleição. Parágrafo Segundo - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão. 
Artigo 19 - A remuneração individual da Diretoria será fixada em conselho especificamente formado para tal finalidade, podendo, 
na ausência deste, ser fixada pelo Conselho de Administração, observado o limite global anual de remuneração fixado em 
Assembleia Geral. Artigo 20 - Ocorrendo vaga na Diretoria, ou em caso de impedimento do titular, será convocada uma Reunião 
do Conselho de Administração, no menor prazo possível, para proceder à eleição do Diretor substituto, que cumprirá o prazo 
restante do mandato. Durante o referido prazo, os Diretores em exercício cumularão as funções do Diretor ausente ou impedido. 
Artigo 21 - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocada por qualquer 
diretor. Parágrafo Primeiro - O quórum de instalação das reuniões da Diretoria é a maioria dos membros em exercício. As 
deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes à reunião. Quando ocorrer empate, 
a decisão será levada ao Conselho de Administração. Parágrafo Segundo - As deliberações da Diretoria serão lavradas no Livro 
de Atas de Reunião da Diretoria, tomando-se efetivas com a assinatura de tantos membros quantos bastem para constituir o quórum 
requerido para a deliberação. Parágrafo Terceiro - Em suas ausências ou impedimentos temporários os Diretores serão 
substituídos de acordo com as suas próprias indicações por um outro Diretor. Artigo 22 - Findo o mandato, os Diretores 
permanecerão no exercício dos cargos até a investidura dos novos diretores eleitos. Artigo 23 - Compete ao Diretor Superintendente 
presidir as reuniões da Diretoria e, na sua ausência, a qualquer Diretor escolhido pelos presentes. Artigo 24 - A Diretoria poderá 
contrair empréstimos, renunciar a direitos, transigir, conceder avais, fianças ou cauções, hipotecar, empenhar ou de qualquer forma 
alienar ou onerar os bens da Companhia, desde que observadas as disposições concernentes à competência do Conselho de 
Administração, bem como disposto nos parágrafos seguintes. Parágrafo Primeiro - Todos os documentos que criem obrigações 
para a Companhia ou desonerem terceiros de obrigações para com a Companhia somente serão válidos perante terceiros e 
obrigarão a Companhia se assinados: (a) por 2 (dois) Diretores; (b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (hum) procurador 
nomeado nos termos do parágrafo seguinte; ou (c) por 2 (dois) procuradores nomeados nos termos do parágrafo seguinte. 
Parágrafo Segundo - As procurações outorgadas pela Companhia deverão ser assinadas por 2 (dois) Diretores, especificar 
expressamente os poderes conferidos, inclusive quando se tratar da assunção das obrigações de que trata o Artigo anterior, vedar 
o substabelecimento e conter prazo de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano. O prazo previsto neste Artigo e a restrição 
quanto a substabelecimento não se aplicam às procurações outorgadas a advogados para a representação da Companhia em 
processos judiciais ou administrativos. Parágrafo Terceiro - Na alienação ou oneração de bens imóveis será sempre necessária 
a assinatura do Diretor Superintendente em conjunto com a de outro Diretor. Parágrafo Quarto - É vedado aos Diretores e aos 
procuradores obrigar a Companhia em negócios estranhos ao seu objeto social, salvo quando concedidas as autorizações de 
competência da Assembleia Geral ou Conselho de Administração, conforme o caso.” 5. De forma a refletir as deliberações acima, 
reformar, renumerar e consolidar o Estatuto Social da Companhia na forma do Anexo I. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi lavrada e lida a presente certidão que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Lucio José Santos 
Junior - Presidente; Renata Leão Barretto Ferraz - Secretária; Acionistas: Pin Petroquímica S.A. e Participações Industriais do 

Nordeste S.A., representadas na forma dos respectivos atos constitutivos. Confere com o original lavrado em livro próprio. Jundiaí, 
30 de abril de 2018. Renata Leão Barretto Ferraz - Secretária. Registrada na JUCESP sob n° 286.382/18-0 em 20.06.2018. 
ENGEPACK EMBALAGENS SÃO PAULO S.A. - ESTATUTO SOCIAL: CAPÍTULO I - Denominação, Objeto, Sede, Foro 
e Prazo de Duração: Artigo 1° - A Engepack Embalagens São Paulo S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, 
constituída por prazo indeterminado, que se rege por este Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. Artigo 2° - A Companhia 
tem por objeto: a) a fabricação, comercialização, importação e exportação de embalagens plásticas, seus insumos e componentes; 
b) a fabricação, comercialização, locação, importação e exportação de equipamentos, moldes e acessórios afins utilizados na 
fabricação de embalagens plásticas, seus insumos e componentes; c) a prestação de serviços relacionados com as atividades acima 
mencionadas, incluindo serviços de supervisão e assistência técnica, manutenção e correlatos; d) atividades de importação e 
exportação de produtos em geral; e) atividade de depósito fechado, especificamente para armazenagem de suas mercadorias; e f) a 
participação em outras empresas e empreendimentos, como sócia, acionista ou quotista. Artigo 3° - A Companhia tem sede e foro 
na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, n° 4.389, R2, Jardim Santa Rosa, 
Quadra GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, CEP: 13.213-086, podendo, por deliberação do seu Conselho de Administração, criar e 
extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou exterior. 
CAPÍTULO lI - Capital Social e Ações: Artigo 4° - O Capital Social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$ 69.574.024,61 (sessenta e nove milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), 
dividido em 2.156.504 (duas milhões, cento e cinquenta e seis mil, quinhentas e quatro) ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal. Parágrafo Primeiro - A cada ação ordinária corresponde um voto nas Assembleias Gerais. Parágrafo Segundo 
- As ações de emissão da Companhia serão todas nominativas, facultada a adoção da forma escritural, em conta de depósito em 
nome de seus titulares, junto à instituição financeira indicada pela Diretoria, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de 
que trata o Parágrafo 3° do artigo 35 da Lei n° 6.404/76 e posteriores alterações. CAPÍTULO III - Assembleia Geral: Artigo 
5° - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao encerramento do exercício social 
para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei n° 6.404/76 e extraordinariamente sempre que os interesses 
sociais o exigirem. Parágrafo Único - A convocação da Assembleia Geral será feita pelo Conselho de Administração ou por outra 
forma prevista em lei. Artigo 6° - A Assembleia Geral será instalada pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia 
ou, no seu impedimento, por outro membro do Conselho de Administração, devendo os acionistas escolherem o Presidente e o 
Secretário da Mesa que dirigirá os trabalhos. Artigo 7° - Poderão tomar parte na Assembleia Geral as pessoas que provarem sua 
condição de acionista, mediante a prova do registro das ações em nome do titular. Artigo 8° - Os acionistas poderão fazer-se 
representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista ou representante de 
acionistas, administrador da Companhia ou advogado. CAPÍTULO IV - Administração - Normas Gerais: Artigo 9 - A 
Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria, na forma da Lei e deste Estatuto. Seção I - 
Conselho de Administração: Artigo 10 - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 
5 (cinco) membros efetivos e seus respectivos suplentes, que serão eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 3 (três) 
anos, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos 
mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à respectiva eleição. Artigo 11 
- Os membros do Conselho de Administração escolherão entre si o Presidente e o Vice-Presidente do órgão, com mandato igual 
ao dos demais membros. Artigo 12 - A remuneração dos membros do Conselho de Administração será fixada pela Assembleia 
Geral que os eleger. Artigo 13 - Em caso de vacância no cargo de conselheiro o seu respectivo suplente o substituirá, até a eleição 
do novo conselheiro pela Assembleia Geral, que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da vacância. 
Não havendo suplente eleito, caberá ao Conselho de Administração escolher o substituto, que atuará de forma interina até a próxima 
Assembleia Geral. Artigo 14 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada trimestre e, 
extraordinariamente, sempre que necessário. Parágrafo Primeiro - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas 
por escrito por seu presidente ou conjuntamente por 2 (dois) de seus membros, com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 
Parágrafo Segundo - As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão, em primeira convocação, com a 
presença da maioria dos membros em exercício, instalando-se em segunda convocação com qualquer número. As deliberações do 
Conselho de Administração serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Conselheiros em exercício ou, tratando-se de reunião 
instalada em segunda convocação, pelo voto favorável da maioria dos conselheiros presentes à reunião. Parágrafo Terceiro - 
Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas no livro próprio, tornando-se efetivas com a assinatura de tantos 
membros quantos bastem para constituir o quórum requerido para deliberação. Parágrafo Quarto - Em suas ausências ou 
impedimentos temporários, o membro do Conselho de Administração será substituído pelo respectivo suplente. Não havendo 
suplente eleito, o membro do Conselho poderá indicar por escrito, especificamente para cada reunião, aquele que dentre os demais 
o representará nas reuniões, cabendo ao indicado, além do seu próprio voto, o de seu representado. Artigo 15 - Findo o mandato, 
os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício dos cargos até a investidura dos novos conselheiros 
eleitos, que deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar do encerramento do mandato. Artigo 16 - A ata de 
reunião do Conselho de Administração que eleger, destituir, designar ou fixar as atribuições dos Diretores deverá ser arquivada na 
Junta Comercial do Estado e publicada em órgão da imprensa local. Artigo 17 - Além das atribuições conferidas por lei e pelo 
presente Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração: a) estabelecer a política geral e administração da Companhia; b) 
definir o esquema organizacional da Companhia; c) aprovar os planos de ação e o orçamento-programa, anuais e plurianuais; d) 
decidir sobre os planos de expansão e de redução das atividades; e) eleger e destituir os Diretores, fixar as suas atribuições e indicar 
o Diretor Superintendente; f) fiscalizar a gestão da Diretoria e examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da Companhia; 
g) convocar as Assembleias Gerais; h) manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as 
Demonstrações Financeiras do exercício, a serem submetidas à Assembleia Geral de Acionistas, bem como examinar os balancetes 
mensais; i) aprovar proposta de destinação do lucro líquido do exercício, para deliberação pela Assembleia Geral dos Acionistas; j) 
decidir sobre contratos entre a Companhia e seus acionistas ou pessoas ligadas bem como autorizar a concessão de aval, fiança ou 
qualquer outra garantia a favor dos mesmos; k) decidir sobre avais, fianças ou qualquer outro tipo de garantia a ser concedida a 
terceiros relativas a operações estranhas ao objeto social da Companhia; l) decidir sobre avais, fianças ou qualquer outro tipo de 
garantia a ser concedida a terceiros relativas a operações regulares da Companhia, quando em valor superior a 3% do seu 
patrimônio líquido; m) autorizar a alienação, oneração e arrendamento de bens do ativo permanente em valor superior a 3% (três 
por cento) do patrimônio líquido da Companhia e de bens imóveis em qualquer valor, excetuadas as hipóteses de oneração de bens 
quando estritamente vinculadas às operações de crédito relacionadas ao desenvolvimento regular dos negócios da Companhia; n) 
decidir sobre a aquisição, venda, licenciamento ou desistência de direitos sobre patentes, marcas registradas, técnicas ou segredos 
de fabricação; o) escolher e destituir os auditores independentes; p) decidir sobre a abertura e fechamento de fábricas, filiais, 
sucursais, depósitos e escritórios dentro e fora do território nacional; q) autorizar a participação da Companhia no capital de outras 
empresas; r) propor à Assembleia Geral a reforma do Estatuto social, fusão, incorporação, cisão e dissolução da Companhia; s) 
deliberar sobre o grupamento ou desdobramento das ações que compõem o capital social; t) autorizar a aquisição de ações da 
própria Companhia para manutenção em tesouraria ou cancelamento, bem como deliberar sobre a eventual alienação das ações não 
canceladas; u) distribuir aos administradores e/ou empregados participação nos lucros da Companhia, nos limites fixados pela 
Assembleia Geral; v) estabelecer as condições de outorga de opção de compra de ações aos empregados da Companhia de acordo 
com o plano aprovado pela Assembleia Geral; w) fixar a remuneração individual dos Diretores para as quais a Assembleia Geral 
tenha aprovado montante global; e x) exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam conferidas pela Assembleia Geral, bem 
como resolver os casos omissos ou não previstos neste estatuto; Seção II - Diretoria: Artigo 18 - A Companhia será 
administrada por uma Diretoria composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 4 (quatro) diretores, residentes no País, acionistas 
ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, permitida a 
reeleição, sendo 01 (um) designado para o cargo de Diretor Superintendente e os demais para o cargo de Diretor sem designação 
específica. Parágrafo Primeiro - Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro 
próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à sua eleição. Parágrafo Segundo - Os Diretores ficam dispensados de 
prestar caução como garantia de sua gestão. Artigo 19 - A remuneração individual da Diretoria será fixada em conselho 
especificamente formado para tal finalidade, podendo, na ausência deste, ser fixada pelo Conselho de Administração, observado o 
limite global anual de remuneração fixado em Assembleia Geral. Artigo 20 - Ocorrendo vaga na Diretoria, ou em caso de 
impedimento do titular, será convocada uma Reunião do Conselho de Administração, no menor prazo possível, para proceder à 
eleição do Diretor substituto, que cumprirá o prazo restante do mandato. Durante o referido prazo, os Diretores em exercício 
cumularão as funções do Diretor ausente ou impedido. Artigo 21 - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, 
extraordinariamente, quando convocada por qualquer diretor. Parágrafo Primeiro - O quórum de instalação das reuniões da 
Diretoria é a maioria dos membros em exercício. As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos 
Diretores presentes à reunião. Quando ocorrer empate, a decisão será levada ao Conselho de Administração. Parágrafo Segundo 
- As deliberações da Diretoria serão lavradas no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, tomando-se efetivas com a assinatura de 
tantos membros quantos bastem para constituir o quórum requerido para a deliberação. Parágrafo Terceiro - Em suas ausências 
ou impedimentos temporários os Diretores serão substituídos de acordo com as suas próprias indicações por um outro Diretor. 
Artigo 22 - Findo o mandato, os Diretores permanecerão no exercício dos cargos até a investidura dos novos diretores eleitos. 
Artigo 23 - Compete ao Diretor Superintendente presidir as reuniões da Diretoria e, na sua ausência, a qualquer Diretor escolhido 
pelos presentes. Artigo 24 - A Diretoria poderá contrair empréstimos, renunciar a direitos, transigir, conceder avais, fianças ou 
cauções, hipotecar, empenhar ou de qualquer forma alienar ou onerar os bens da Companhia, desde que observadas as disposições 
concernentes à competência do Conselho de Administração, bem como disposto nos parágrafos seguintes. Parágrafo Primeiro 
- Todos os documentos que criem obrigações para a Companhia ou desonerem terceiros de obrigações para com a Companhia 
somente serão válidos perante terceiros e obrigarão a Companhia se assinados: (a) por 2 (dois) Diretores; (b) por 1 (um) Diretor 
em conjunto com 1 (hum) procurador nomeado nos termos do parágrafo seguinte; ou (c) por 2 (dois) procuradores nomeados nos 
termos do parágrafo seguinte. Parágrafo Segundo - As procurações outorgadas pela Companhia deverão ser assinadas por 2 
(dois) Diretores, especificar expressamente os poderes conferidos, inclusive quando se tratar da assunção das obrigações de que 
trata o artigo anterior, vedar o substabelecimento e conter prazo de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano. O prazo previsto 
neste artigo e a restrição quanto a substabelecimento não se aplicam às procurações outorgadas a advogados para a representação 
da Companhia em processos judiciais ou administrativos. Parágrafo Terceiro - Na alienação ou oneração de bens imóveis será 
sempre necessária a assinatura do Diretor Superintendente em conjunto com a de outro Diretor. Parágrafo Quarto - É vedado aos 
Diretores e aos procuradores obrigar a Companhia em negócios estranhos ao seu objeto social, salvo quando concedidas as 
autorizações de competência da Assembleia Geral ou Conselho de Administração, conforme o caso. CAPÍTULO V - Exercício 
Social e Distribuição de Lucros: Artigo 25 - O exercício social é de 12 (doze) meses, encerrando-se no dia 31 de dezembro 
de cada ano. Artigo 26 - Ao término de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as 
demonstrações financeiras exigidas em lei. Parágrafo Único - A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, levantar 
balanços em períodos semestrais ou correspondentes a períodos menores e, por autorização do Conselho de Administração, 
distribuir dividendos à conta dos lucros ou reserva de lucros apurados em balanços anuais, semestrais ou correspondentes a 
períodos menores, a título de antecipaçãó do dividendo obrigatório, devendo a Assembleia Geral Ordinária destinar a parcela do 
lucro do exercício para repor o saldo que deram origem ao dividendo antecipado. Artigo 27 - O lucro líquido do exercício terá a 
seguinte destinação: I - 5% (cinco por cento) serão destinados para formação de reserva legal, até que esta atinja 20% (vinte por 
cento) do capital social. II - 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, ajustado na forma prevista pelo artigo 202 da Lei 
6.404/76, para pagamento de dividendo obrigatório aos acionistas; III - o saldo remanescente terá a destinação que a Assembleia 
Geral entender conveniente aos interesses sociais. Parágrafo Primeiro: Os dividendos serão pagos dentro de 60 (sessenta) dias, 
a contar de sua declaração, ou outro prazo deliberado pelo órgão que os tiver declarado, sempre dentro do exercício social, sendo 
que, se não reclamados dentro de 3 (três) anos, contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em 
favor da Companhia. Parágrafo Segundo: A Companhia, na forma das disposições regulamentares em vigor, poderá levantar 
balanços no último dia útil de cada mês. Por deliberação da Diretoria, a Companhia poderá distribuir dividendos à conta dos lucros 
apurados em tais balanços. CAPÍTULO VI - Liquidação: Artigo 28 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos 
em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação e elegerá o liquidante. CAPÍTULO VII - 
Disposições Finais: Artigo 29 - A Companhia poderá ser transformada em outro tipo societário por deliberação tomada em 
Assembleia Geral por maioria das ações com direito de voto. Jundiaí- SP, 30 de abril de 2018.
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Novo Mundo Corretora de Câmbio S.A.
CNPJ nº 08.609.934/0001-37              NIRE 35300338022

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 10/04/2018
Data, Hora e Local: 10/04/2018, às 10 horas, na sede social. Presença: Totalidade dos
acionistas. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira
Carmona. Deliberações: Aprovado o encerramento das atividades da dependência em
Salvador/BA, na Alameda Euvaldo Luz, 92 - sala 2A 1 - 1º Piso - Shopping Bela Vista
(CNPJ 08.609.934/0006-41 - NIRE 29900962962). Assinaturas: Presidente, Roberto
Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira Carmona. Acionista: Novo Mundo
Holding Financeira S.A. São Paulo, 10/04/2018. JUCESP sob nº 314.989/18-3, em 04/07/
2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Intimação Prazo 30 dias. Processo nº 0020426-40.2017.8.26.0001.  A Drª. Cinthia Elias de Almeida,
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Santana - SP. Faz Saber a Humberto de Melo e
Silva (CPF 278.666.768-28) que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de
Sociedade Beneficente São Camilo, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para
que efetue o pagamento do valor de R$ 5.479,08 que deverá ser devidamente    atualizado até a data do
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários
de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 11 de Junho de 2018.                     (17 e 18)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0022837-38.2017. 8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Alessander Marcondes França
Ramos, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Cátia dos Santos, RG 208440963, CPF 103.689.048-14,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimen to de Sentença, movida por União Social
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
pague a quantia de R$ 12.073,50, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2018.                                                (17 e 18)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1106975-64.2016.8.26. 0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 33ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a INGRID APARECIDA GAICHI, portadora do CPF N.° 456.600.578-02 que lhes foi
proposta ação procedimento Comum, requerida por SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 20.780,55, 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 Advertidos de que
terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
SP, aos 29 de junho de 2018.                                                                                                          (17 e 18)

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - Loga
CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE 35.300.318.005

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 11/06/2018, às 10 horas, na sede social, Avenida Marechal Mário Guedes, 221, São Paulo/SP. 
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do Conselho de Administração. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da 
Silva - Presidente, Luciana Marinho Nobemassa Carvalho - Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 
Tendo em vista a destituição de Marcelo Batista Gomes ao cargo de Diretor Presidente, e a renúncia de Osvaldo 
Rodrigues Souza ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro, os membros do Conselho de Administração, decidem 
ELEGER: Valnei Souza Nunes, para Diretor Presidente e Frederico Guimarães da Silva, para Diretor 
Administrativo Financeiro, bem como decidem REELEGER: Edson José Stek, para Diretor de Operações, todos com 
mandato unifi cado até a realização da RCA que será levada a efeito imediatamente após a AGO que deliberará sobre 
as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social de 2018, fi cando, assim composta a Diretoria: (a) Diretor 
Presidente: Valnei Souza Nunes, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, RG nº 57.976.360-2 SSP/SP, CPF/MF nº 
110.105.415-87; (b) Diretor de Operações: Edson José Stek, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 9.248.250 
SSP/SP, CPF/MF nº 027.868.648-60; e (c) Diretor Administrativo Financeiro: Frederico Guimarães da Silva, 
brasileiro, casado, contador, RG nº 887725864 SSP/BA, CPF/MF nº 945.675.145-72. Os Diretores ora eleitos, declaram 
sob as penas da lei, que não estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o exercício de atividades 
mercantis. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 11/06/2018. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da 
Silva Presidente, Luciana Marinho Nobemassa Carvalho - Secretária. Conselheiros: Anrafel Vargas Pereira 
da Silva, Thiago Fernandes, Julio César De Sá Volotão. Diretores Eleitos: Valnei Souza Nunes - Diretor 
Presidente; Frederico Guimarães da Silva - Diretor Administrativo Financeiro; Diretor Reeleito: Edson José Stek 
- Diretor de Operações. JUCESP nº 317.914/18-2 em 10.07.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

2ª Vara da Família e Sucessões Regional Lapa. EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL 
- PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000178-90.2018.8.26.0004 O MM. Juiz de Direito 
da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. 
Ary Casagrande Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a quem possa interessar que neste 
Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de Bens movida por Bruna Andrea Dameto 
Kornhauser e Paulo Rogerio Dameto Kornhauser, por meio da qual os requerentes 
indicados intentam alterar o regime de bens do casamento de Comunhão Universal de Bens 
para “COMUNHÃO PARCIAL DE BENS”, na forma da lei civil. O presente edital é expedido 
nos termos do artigo 734, § 1º 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 23 
de maio de 2018. 

COMPANHIA DOCAS 
DE SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 09.062.893/0001-74
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Docas de São Sebas-
tião, na forma do artigo 6º do Estatuto Social, a reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 31 de julho de 2018, às 11horas, na sede da 
empresa, com endereço na Avenida Doutor Altino Arantes, 410, Centro, São Se-
bastião/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Eleição dos 
Membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do Estatuto 
Social da Companhia; 2) Ratificação da eleição do Diretor Presidente como membro 
do Conselho de Administração; 3) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

São Sebastião/SP, 16 de julho de 2018.
Zulaiê Cobra Ribeiro. Presidente do Conselho de Administração.

BFS Participações S.A.
CNPJ 09.649.176/0001-43 - NIRE 35.300.356.675

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 02/06/2018
Aos 02/06/2018, 10h, na sede com a totalidade. Mesa: Presidente - Sergio Milano Benclowicz e Secretaria - Simone Renzo Milanes.
Deliberações Unânimes: Redução do capital social, atualmente considerado elevado, de R$ 2.686.999,00 para R$ 15.000,00 com uma 
redução efetiva no valor de R$ 2.671.999,00 passando esse a ser o capital social, em moeda corrente nacional, sem o cancelamento de
quaisquer ações representativas do capital social da Companhia, mantendo-se ademais, inalterado o percentual de participação dos acionistas 
no capital social da Companhia. Em decorrência da redução de capital, os acionistas receberão a titulo de restituição de capital, o equivalente
a R$ 534,39 por ação, o montante total a ser restituído aos acionistas será pago após o transcurso do prazo de oposição de credores, previsto
no § 2º do artigo 174 da Lei nº 6.404/76, sem que haja a incidência de correção sobre o valor a ser creditado aos acionistas entre a data de
deliberação desta Assembléia e o efetivo credito aos acionistas. A companhia observará o prazo de 60 dias previsto no artigo 174,
supramencionado, para oposição de credores para que a redução torne-se efetiva, sendo que a data de inicio para o exercício deste direito 
pelos credores será a publicação da presente AGE nos jornais. Dessa forma, fica a Diretoria da Companhia plenamente autorizada a praticar 
todos os atos necessários para a redução do Capital ora deliberada, alterando-se a redação do artigo 5º do Estatuto. Artigo 5º - O capital social
é de R$ 15.000,00 ,representado por 5.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e com direito a voto, totalmente subscritas e
integralizadas. § 1º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas Assembléias; § 2º - A companhia poderá, desde que assim deliberado e
aprovado pela totalidade dos acionistas, a qualquer tempo, emitir novas ações preferenciais de classes diferentes, declarando as vantagens
e preferências atribuídas a cada classe, bem como as restrições a que ficarão sujeitas, num montante de até 50% de todas as ações emitidas, 
sem guardar proporção entre as diversas classes de ações existentes. § 3º - Os acionistas terão prioridade na subscrição de novas ações na
proporção de números e espécie de ações que possuírem na Companhia. Nada Mais. Sérgio Milano Benclowicz - Presidente, e Simone
Renzo Milanes - Secretária. 

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 1º de agosto de 2018, às 09:30 horas, na sede da Emissora, localizada na
Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação prévia para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “i”, subitem “j”, do “Instrumento
Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia
Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A.”,
celebrado em 27 de dezembro de 2012 e posteriormente aditado, do índice de capitalização (Patrimônio Líquido/Ativo Total) igual ou superior 
a 25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício social de 2018, até o encerramento do exercício social de 2021; (ii) a celebração, pela 
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivos ao: (1) Contrato de Suporte de Acionistas e
Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado; (2) Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de
Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (3) Contrato de Suporte de Acionistas
Suplementar e Outras Avenças, celebrado 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (4) Instrumentos Particulares de Contrato de Fiança, 
celebrados com CEMIG e Eletrobrás celebrados em 28 de agosto de 2013; (5) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de
Contas e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (6) Contrato de Penhor de Ações de Outras Avenças, 
celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (7) Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado
em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de constar as premissas e condições, relativas ao Reperfilamento da Dívida junto ao
BNDES e Bancos Repassadores. Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão descriminados na Proposta de Administração a ser
divulgada pela Emissora. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da 
assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada
debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste
caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida
das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao 
Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 17 de julho de 2018.
Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, 
da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 1º de agosto de 2018, às 13:30 horas, na sede da Emissora, 
localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São 
Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação prévia para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1,
alínea “i”, subitem “i”, do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em
Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo
Antônio Energia S.A.”, celebrado em 11 de março de 2014 e posteriormente aditado, do índice de capitalização (Patrimônio Líquido/
Ativo Total) igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício social de 2018, até o encerramento do exercício
social de 2021; (ii) a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivos
ao: (1) Contrato de Suporte de Acionistas e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado; 
(2) Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 
e posteriormente aditado; (3) Contrato de Suporte de Acionistas Suplementar e Outras Avenças, celebrado 28 de agosto de 2013 
e posteriormente aditado; (4) Instrumentos Particulares de Contrato de Fiança, celebrados com CEMIG e Eletrobrás em  
31 de março de 2014 e 16 de abril de 2014, respectivamente; (5) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas
e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (6) Contrato de Penhor de Ações de Outras
Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (7) Contrato de Compartilhamento de Garantias  
e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de constar as premissas e condições, relativas
ao Reperfilamento da Dívida junto ao BNDES e aos Bancos Repassadores. Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão 
descriminados na Proposta de Administração a ser divulgada pela Emissora. A comprovação da condição de Debenturista 
poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de 
identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária
e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento 
de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777,  
6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário  
no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 17 de julho de 2018. 
Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014627-65.2017. 8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr(a). Fernando Dominguez Guiguet Leal, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Cleber Alves Ferrari RG Nº 429569051, CPF Nº 304.639.008-47,
que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que
efetue o pagamento do valor de R$ 15.274,23, 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. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 19 de junho de 2018.                (17 e 18)

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0072444-32.2017. 8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Domingos Octavio Martine, RG 5525679, CPF 822.411.558-53. que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Sociedade Instrução E Socorros
Colegio Santo Agostinho, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 27.339,46, 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
Advocatícios de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2018.                                                                   (17 e 18)

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1053611-46.2017.8.26. 0100. O Dr. Antonio Carlos de Figueiredo
Negreiros, Juiz de Direito da 7º VC do Foro da Capital – S/P, Faz Saber a HYUN KWANG KIM Norte
Americano, solteiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade RNE nº W199813-4, inscrito no
CPF/MF sob o nº 215.275.168-06, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação
de Cobrança no valor de R$ 2.757,56. Referente às taxas de conservação e Melhoramentos do lote 27 da
Quadra CS do loteamento Terras de Santa Cristina - Gleba I (atualmente denominado Riviera De Santa
Cristina I).   Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados
na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 06/06/2018.                                                        (17 e 18)
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Especial

Débora Brito/Agência Brasil

Apesar das empreendedoras representarem pouco 
mais de 10% das comandantes das startups, seus 
empreendimentos têm gerado impacto signifi cativo 

em alguns segmentos da economia. Empreendedorismo 
feminino foi um dos temas debatidos no Startup Summit, 
primeiro evento nacional de startups realizado em Floria-
nópolis, nos últimos dias 12 e 13 de julho. 

Pesquisa da Associação Brasileira de Startups (ABSta-
rups) aponta que 74% das equipes de startups são formadas 
por homens e quase 90% das empresas de inovação e base 
tecnológica são comandadas por eles.

Cristina Bittencourt, cofundadora da Agriness, startup que 
gerencia soluções de gestão e melhoria de produtividade no 
mercado de suinocultura, já está há 17 anos no mercado. A 
empresa já atende 90% dos produtores de suínos do país 
e metade do mercado argentino.

“Eu estava em dois setores resistentes, que é a tecnologia 
e o agronegócio. Para mim, o que fez a diferença foi ter a 
parceria certa, meus sócios me deram espaço, eu conquistei 

meu espaço, mas a gente conseguiu construir essa relação 
junto”, disse. A empreendedora conta que várias vezes 
participou de reuniões com outras empresas em que era a 
única mulher. “Acontecia bastante isso, era como se eu não 
estivesse na reunião. Mas, eu sabia que meu papel naquela 
reunião era importante, que eu precisava perguntar o que 
precisava saber, e eu comecei a conquistar meu espaço. A 
gente não pode se acanhar”, afi rma.

Potencial para liderar
A engenheira civil Paula Lunardelli, 31 anos, também 

teve que aprender a se impor em um ambiente ocupado 
majoritariamente por homens. Ela é a única mulher da 
recém-iniciada startup Welog, que desenvolve software e 
soluções para planejamento e gestão de obras da constru-
ção civil, com o objetivo de garantir maior previsibilidade 
e evitar atrasos. Em experiências profi ssionais anteriores, 
Paula conta que enfrentou difi culdades na sua trajetória 
como mulher. 

Em minoria, mulheres buscam liderar 
negócios de inovação e tecnologia

O crescimento no número de 
startups do Brasil nos últimos anos 
tem chamado a atenção para a 
liderança de mulheres no setor

“Eu lido com o meio masculino há muito tempo, então 
sendo engenheira civil eu já fiz uma escolha lá atrás que 
me fez trabalhar com pessoas, estudar e conviver com 
um mercado muito machista. Já passei por preconceitos, 
já recebi assédio, já perdi contratos”, relata. Hoje, en-
quanto se dedica a firmar o novo negócio, Paula afirma 
que se sente mais preparada e não tem enfrentado mais 
tantas situações de discriminação. Depois de ter já ter 
atuado no mercado como engenheira e consultora de 

empresas, ela sentiu con-
fiança para iniciar o desafio 
da startup ao lado de dois 
sócios da área tecnológica 
e comercial.

“A gente entende que obras 
bem planejadas podem ser 
muito mais rentáveis e aca-
bam gerando benefícios para 
o consumidor; e podem ser 
muito mais sustentáveis, 
trazendo benefícios para a 
própria construtora e para 
o país em geral”, explica. A 
empresa passou pela fase 
de incubação com apoio da 
Associação Catarinense de 
Tecnologia (Acate) e do Se-
brae de Santa Catarina e foi 

selecionada em vários programas de aceleração. Hoje, a 
startup está em fase de captação de recursos, enquanto já 
vende o principal produto.

Diversidade para inovar
As empresárias declaram que as mulheres têm habili-

dades que podem agregar mais valor aos negócios, como 
criatividade, sensibilidade, visão sistêmica e capacidade 
de lidar com vários problemas ao mesmo tempo. Mas, 
elas ressaltam que as habilidades femininas e masculinas 
devem se complementar no ambiente de inovação e que 
as mulheres podem aprender a trabalhar com dinheiro e 
gerir fi nanças.

“Quando a gente fala em inovação, a gente fala em 
diversidade, então é muito importante ter uma equipe 
com mulheres, trabalhar junto com homens e ter essa 
diversidade dentro das empresas, é assim que vai gerar 
inovação”, declarou Tatina Takimoto, gerente de programas 
estratégicos da Acate.

Grupo de apoio
Tatiana também coordena o grupo Acate Mulheres, lan-

çado no início deste ano para valorizar a fi gura feminina 
nas empresas de tecnologia. O grupo trabalha o fortale-
cimento das mulheres dentro da cultura organizacional e 
prepara as funcionárias para alcançar cargos de liderança. 
O ambiente de confi ança criado pelo grupo promove ainda 
a interação entre as empreendedoras, que trocam expe-
riências, conhecimentos, ideias e fi rmam parcerias para 
novos negócios entre elas. 

As participantes são beneficiadas com acesso a in-
formações e serviços de fundos de investimentos, por 
exemplo, para facilitar e diminuir os custos físicos e 

emocionais da jornada dupla geralmente vivida pelas 
mulheres. “Conversando com ela, a gente descobre 
algumas coisas que acontecem nas empresas e não 
deveriam acontecer, como assédio moral. Isso acontece 
e a gente quer mudar essa cultura. E a gente entende 
que é a mulher que vai ter que ser protagonista disso”, 
explica Tatiana.

O grupo pretende trabalhar com estudantes do ensino 
médio e universitárias para encorajá-las a ter uma visão 
empreendedora. O objetivo, segundo a coordenadora, é 
mudar a cultura de que inovar e liderar, na área de tec-
nologia são habilidades masculinas. “Estive em Toronto, 
fui em algumas incubadoras e parques tecnológicos e vi 
como a presença feminina é quase 50% lá, e aqui é muito 
pouco. Nosso objetivo é esse: mudar a cultura, empoderar 
a mulher e trabalhar a sociedade como um todo para que 
seja mais justa”, relata.

Ato político
Durante o Startup Summit, foram apresentados cases 

de sucesso liderados por mulheres, que se tornaram re-
ferências no mercado de inovação. É o caso da startup 
Foodpass, fundada pela nutricionista Priscila Sabará, 
que criou uma plataforma que promove a conexão entre 
pessoas e empresas de vários locais por meio do alimento. 
Por meio de ferramentas de tecnologia e marketing, o 
sistema cadastra eventos gastronômicos e articula com 
uma rede de contatos, o que possibilidade novos negócios 
em diferentes áreas.

A empresa só tem funcionárias. Segundo Priscila, a decisão 
por contratar somente mulheres foi tomada para reforçar 
o empreendedorismo feminino como um ato político pela 
busca de oportunidades iguais. “As pessoas desacreditam 
da sua capacidade de fazer negócio. Acho que isso vem de 
um abuso de poder. A gente tem que desconstruir, batalhar 
por efi ciência, profi ssionalismo e não ser um objeto sexual. 
Acho que esse é um lugar importante para a mulher con-
quistar”, declarou Priscila.

Durante o Startup Summit, foram apresentados cases de sucesso liderados por mulheres, que se tornaram 
referências no mercado de inovação.

De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Startups, o maior número de startups no país está 
concentrado nos estados de São Paulo (41%), Minas Gerais (12%) e Rio de Janeiro (9,7%).
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News@TI
HAVAN irá investir no mercado brasileiro 
de eSports 

@A HAVAN anunciou que está estudando investimento para entrar 
no mercado brasileiro de esportes eletrônicos. O ano de 2018 

também marca a entrada dos produtos gamers para o amplo catálo-
go de itens da empresa, que conta com mais de 100 mil artigos em 
suas 111 lojas localizadas em quinze Estados do Brasil. O fundador 
e presidente da HAVAN, Luciano Hang acredita que esta seja uma 
nova era e quer apoiar um mercado que continua em plena expan-
são. “Surgimos da inovação, da vontade de crescer e fazer sempre 
mais! Com a tecnologia crescendo e o mercado de eSports em plena 
expansão, vemos uma oportunidade de investimento e queremos 
participar e apoiar o desenvolvimento deste segmento, que impacta 
milhares de torcedores e profi ssionais todos os dias”, afi rmou Hang. 
“Acreditamos que o mercado de eSports precisa das grandes marcas 
para continuar em crescimento e estamos animados para esta nova 
etapa da HAVAN”, concluiu.

Webinar gratuito mostra soluções para 
melhorar desempenho de máquinas

@No universo industrial, o senso comum é o de que o desempenho 
de máquinas está ligado somente a dois fatores: capacidade de 

processamento dos controladores (CLPs) e velocidade da rede de 
comunicação utilizada. Entretanto, com um olhar mais apurado, é 
possível perceber que há diversos outros aspectos que podem impactar 
na performance dos equipamentos. Um exemplo claro é a utilização 
dos softwares, que pode trazer inúmeros benefícios para as equipes de 
produção, como recursos de análise avançados, que permitem identifi -
car com maior precisão as ações de melhoria no ciclo de trabalho, além 
de verifi car a necessidade de manutenção preventiva de maneira mais 
assertiva, diminuindo o tempo de “máquina parada”. Com foco nesse e 
em outros recursos capazes de auxiliar a performance das máquinas, 
a divisão de Automação Industrial da Mitsubishi Electric promove no 
dia 18 de julho um webinar online gratuito. Nele, Romenique Zedeck, 
especialista de produto da companhia, vai mostrar o impacto de dife-
rentes soluções no dia a dia da indústria, ensinando como é possível 
aumentar a produtividade com ações simples. As inscrições podem 
ser realizadas no link: https://bit.ly/2L2ByKD.

UFSCar oferece curso de Bibliometria a 
distância 

@Cada vez mais empresas, universidades e institutos de pesquisa 
estão atentos à importância de indicadores de produção para 

serem usados como instrumentos de avaliação, e assim, colaborar com 
a gestão de estratégias. Há diversas técnicas especializadas neste tipo 
de análise, e a Bibliometria, que levanta dados por meio de ferramentas 
automatizadas e mostra o melhor caminho para tomada de decisões, 
tem sido cada vez mais valorizada. Para capacitar profi ssionais de 
Biblioteconomia e outros profi ssionais da informação, a Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) oferece de 6 agosto a 4 de novembro 
curso interdisciplinar a distância de Bibliometria e Indicadores Cientí-
fi cos, com atividades teóricas, práticas e simulação de situações reais. 
O curso ensina a consultar bases de dados, coletar as informações e 
elaborar indicadores. Com docentes da UFSCar e, também, outros 
especialistas renomados do setor empresarial, o material didático é 
composto por videoaulas, tutoriais, textos e apresentações. Tutores 
também estarão disponíveis para acompanhar os participantes por 
meio de um fórum de comunicação. As pessoas interessadas podem 
se inscrever pelo site www.bibliometria-7.faiufscar.com, no qual há 
mais informações. Até o dia 20 de julho, as inscrições têm desconto.

São Paulo, terça-feira, 17 de julho de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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A jornada do CIO até a 
migração para o MultiCloud

As empresas já estão 

compreendendo que 

fazer uso de uma 

estrutura na nuvem 

permite economizar 

recursos e armazenar 

volumes de arquivos 

com segurança

Uma outra tendência de 
mercado cada vez mais 
presente nas compa-

nhias é a opção pelo Multi-
cloud. E para optar por esse 
novo modelo de serviço na 
nuvem, o CIO é peça funda-
mental nesse processo de tran-
sição que permitirá melhorar a 
produtividade e evitar gastos 
excessivos.

O Multicloud permite utilizar 
duas ou mais infraestruturas 
de computação na nuvem. Com 
isso, é possível combinar for-
necedores diferentes de ser-
viços na nuvem para ampliar 
a capacidade computacional, 
segurança e disponibilidade, 
até mesmo otimizar investi-
mentos.

Segundo recente pesquisa 
do Gartner, cerca de 70% das 
empresas adotarão estratégias 
Multicloud até 2019. E, ainda, 
de acordo com o IDC, os gastos 
com infraestrutura de TI na 
nuvem representarão 46% do 
mercado total do setor.

Para conquistar os bons 
resultados que o Multicloud 
pode oferecer é necessário 
adotar estratégias sólidas prin-
cipalmente quanto à escolha de 
fornecedores para a entrega 
de serviços de qualidade, e 
principalmente a expertise de 
gerenciamento, que otimizem 
os investimentos realizados. 
Ao invés de ter times focados 
em cada uma das demandas de 
cloud, o CIO pode contar com 
advisors especializados.

A presença de especialistas 
para apoiarem o CIO nessa tra-
jetória contribuirá na defi nição 
de qual a melhor nuvem a ser 
adotada, levando em consi-

deração as necessidades da 
companhia. Essa equipe fi cará 
responsável por apresentar so-
luções em ambientes de missão 
crítica, migrando, monitoran-
do, dando suporte e garantia de 
segurança e proteção de dados. 
Enquanto isso, o CIO pode 
direcionar suas energias para 
questões relativas ao melhor 
rendimento do core business 
da organização.

Um ponto de cuidado que a 
equipe deve ter em mente é 
quanto à importância de veri-
fi car se a nuvem escolhida tem 
proximidade com o negócio e 
que tipo de aplicações a empre-
sa precisa, pois há alguns arqui-
vos e programas que possuem 
diferentes requisitos e podem 
não funcionar adequadamente 
em algum ambiente de nuvem. 
Por isso, a análise é fundamen-
tal para escolher quais nuvens 
respondem com tecnologias e 
características diferentes.

Uma estratégia Multicloud 
ainda precisa prever os tipos 
de nuvens que podem ser uti-
lizadas, seja nuvem pública, 
privada ou on premisse (ser-
vidor local). A escolha ainda 
deve considerar se o que a 
empresa busca será entregue, 
com destaque para o limite de 
armazenamento, fl exibilidade 
de recursos e que tenha um 
modelo pensado exclusiva-
mente para as necessidades da 
empresa, garantindo a melhor 
performance.

A palavra-chave é criativi-
dade. Com processos mais 
fl exíveis, as decisões do CIO 
passam a dar margem para 
soluções mais criativas, mul-
tidisciplinares e rápidas. Com 
essa liberdade, cabe ao CIO 
compreender a dinâmica do 
mercado, adequar às neces-
sidades da sua companhia e 
buscar os melhores parceiros 
para investir na tendência a 
partir do melhor custo x benefí-
cio para demandas específi cas.

(*) É CTO da CorpFlex, especializada 
em Cloud Corporativa e soluções de 

outsourcing de TI.

Diogo Santos (*)

Davi Marim (*)

Uma pesquisa realizada 
pela Robert Half, es-
pecialista em Recruta-

mento e Seleção, ao entrevistar 
CFOs de diversos segmentos 
diferentes, revelou que cerca 
de 48% destes líderes apresen-
tam difi culdades para atrair os 
novos talentos pertencentes à 
Geração Y – também lidos como 
a parte da população nascida 
entre a década de 1980 e o fi nal 
da década de 1990, ou seja, in-
divíduos que hoje estão sendo 
introduzidos à vida adulta e, 
por conseguinte, ao mercado 
de trabalho. 

Mas, qual é a origem desta difi culdade? Esta geração surgiu 
em paralelo a um momento próspero da economia mundial, jun-
tamente ao advento da internet e outras inúmeras tecnologias 
que, logicamente, deveriam trazer mais agilidade, simplifi cação e 
resultados para a indústria, diferentemente de seus antecessores. 
Estes jovens têm em mãos ferramentas e possibilidades muitas 
vezes inéditas até então. Segundo os dados relevados pela Robert 
Half, este talvez seja um dos maiores problemas. 

O desafi o da adaptação de mercado 

O campo da Tecnologia da Informação, em especial, é um dos 
fatores de maior relevância neste debate. É comum que nos de-
paremos com empresas já consolidadas em suas áreas de atuação 
que, por terem alcançado tamanho sucesso somente com o uso de 
métodos tradicionais, ainda apresentam uma certa resistência às 
novas implantações tecnológicas que continuam a surgir. Nesta 
mesma pesquisa da Robert Half, 55% dos CFOs entrevistados 
também revelaram que, fi nalizada a etapa de conquista de um 
novo colaborador, a sua retenção torna-se tão difícil quanto. Por 
um lado, falta atualização por parte das empresas sobre suas 
técnicas e metodologias de trabalho. Por outro, falta capacitação 
na base de aprendizado destes jovens, o que afeta diretamente 
nas oportunidades que eles irão encontrar. Um simplesmente não 
está conseguindo complementar o outro. Ao menos, não com as 
atuais dinâmicas predominantes no mercado.

Se engana quem imagina que a implementação de uma cultura 
corporativa voltada às necessidades desta nova geração afetará 
a produtividade geral de uma empresa: um exemplo disso são 
as informações obtidas por uma pesquisa realizada pelo Page 
Personnel com 2 mil profi ssionais de todo o país, a qual revelou 
que, dentre uma lista de dez fatores mais atrativos para a escolha 
de uma empresa, a fl exibilidade de horários está em 3º lugar, 
atrás somente da estruturação de planos de carreiras e opções 
diversas de benefícios trabalhistas.

Este mesmo estudo também trouxe outro fato curioso para 
análise: destes 2 mil entrevistados, 78% do total declarou não 
enxergar um plano de carreira nas empresas em que estão atual-
mente. Logo, a pergunta se voltou aos 22% que confi rmaram suas 
intenções de traçar uma jornada profi ssional onde hoje trabalham: 
mais da metade faz parte de uma empresa multin acional. E o que 
isso quer dizer? Que o cenário corporativo brasileiro ainda não 
está oferecendo o que estes profi ssionais buscam para mantê-
-los e assim, não atua para crescer efetivamente como empresa.

A necessidade de uma capacitação 
de novos profi ssionais

Como os jovens pertencentes a “Geração Y” estão adentrando o mercado de trabalho e qual será a 
marca deixada por eles

A importância do diálogo, da fl exibilidade e do 

delineamento colaborativo de metas

Quando falamos sobre a necessidade de adequação do mercado, 
é preciso que tenhamos em mente as principais características 
que diferem esta nova geração da com a qual as empresas já 
estão habituadas. Uma das palavras-chave neste caso é “risco”, 
a ousadia de tentar novas empreitadas e iniciativas sempre que 
lhes surgir a oportunidade. O mercado dinâmico e em constante 
metamorfose das startups não nos deixa mentir. Os modelos de 
trabalho estão sendo repensados, assim como suas métricas de 
resultado e bonifi cações. Para as empresas já existentes que 
buscam reter essa mentalidade ágil e criativa, certas medidas 
podem – e devem - ser consideradas. 

Empresas que apresentam uma postura fl exível a respeito da 
jornada de trabalho, que oferecem planos de carreira customizados 
de acordo com as aptidões de cada colaborador, que deem espaço 
para a autonomia de sua equipe e estejam abertas a discussão 
de novas ideias e oportunidades já se diferem muito perante a 
concorrência que também deseja buscar novos talentos para seus 
departamentos. Essas pequenas concessões muitas vezes podem 
ser cruciais para a permanência a longo prazo de um indivíduo 
empenhado em seu papel dentro de uma companhia, uma vez que 
ela entende as necessidades de um estilo de vida que não mais 
caberá em modelos rigorosos e irredutíveis para com o trabalhador.

Não subestimemos o valor deste geração 

Como citamos acima, o mundo das startups é um dos mais 
movimentados por estas novas mentes atuantes no mercado. 
Hoje, elas já criam iniciativas, buscam certifi cados de capacitação 
que as permitam estar hábeis em um relativo curto período de 
tempo e, muitas vezes, aplicam a liderança de grupos inteiros 
unicamente pelo instinto empreendedor que já trazem consigo. 

Os millennials, como também são conhecidos, são pessoas 
multitarefas, criativas e que hoje, lidam com uma economia que 
infelizmente exige cada vez mais energia e inovação de sua parte. 
Isso não quer dizer que grandes conglomerados corporativos es-
tão para se tornar obsoletos, de forma alguma – só signifi ca que 
a adequação de cultura, mentalidade e metodologia de trabalho 
são eventos inevitáveis para sua sobrevivência. 

Dados estes pontos, entendemos que a educação também é 
uma responsabilidade nossa, como empresários e líderes. En-
quanto não temos o poder de intervir diretamente no que será 
transmitido para estes jovens até o momento em que eles aden-
tram efetivamente o mundo corporativo, temos em nossas mãos 
a possibilidade de reorganizar nossa cultura e nossas políticas 
internas de capacitação. Talvez então seja a hora de não mais 
apenas investir em programas de treinamento tradicionais, os 
quais ensinam as tarefas e funções necessárias e param por ai. 
Podemos pensar na implantação de ideais, conceitos e missões 
que deem um valor ao nosso papel como uma empresa, um valor 
capaz de motivar estes novos colaboradores além do espaço de 
trabalho. 

Acreditar em uma missão é o maior incentivo que um trabalhador 
pode ter, independentemente de sua geração ou faixa etária. Por 
que não então aderirmos ao modo de enxergar o mundo destes 
profi ssionais e procurarmos uma motivação que leve todos para 
frente, tanto a empresa quanto o seu mais novo integrante que 
tem todo uma disrupção ideológica a nos oferecer? 

(*) É administrador de fi nanças, sócio e diretor executivo da ITO1.

Reservar um hotel durante 
uma viagem, comprar peças 
artesanais exclusivas ou nego-
ciar produtos usados — para 
tudo isso (e muito mais!), você 
pode acessar um marketplace, 
explorar milhares de ofertas e 
encontrar o que deseja.

Marketplaces estão em alta 
e seguindo o exemplo de 
gigantes, como a Amazon e o 
Mercado Livre, muitos empre-
sários buscam nesse modelo 
de negócio uma solução rentável e escalável para empreender 
na internet. Porém, o sonho de também se tornar grande precisa 
superar alguns desafi os no caminho. Um deles está, justamente, no 
crescimento do negócio: com tantos lojistas e ofertas, como fi ca a 
experiência do cliente na hora de encontrar o produto que deseja?

Quando você acessa o marketplace, encontra diversas lojas 
mostrando seus produtos, muitas vezes com vitrines e descontos 
chamativos. Na internet, você ainda vai encontrar marketplaces 
especializados em nichos. É o caso, por exemplo, dos sites ou 
aplicativos de hospedagem (AirBnB), de transporte (Uber), 
de artesanato (Etsy) e itens usados (Enjoei). Mas o que os 
marketplaces têm de tão bom? Vendedores, compradores e 
empreendedores veem vantagens nesse negócio.

Para os vendedores, o que atrai é a possibilidade de vender 
seus produtos em um local de grande visibilidade sem precisar 
abrir uma loja própria. Para os consumidores, a comodidade de 
encontrar tudo num só lugar, com muito mais opções e ofertas 

de preços, é o grande atrativo. 
Com tanta atratividade, os 
lucros do negócio tendem a 
escalar rapidamente.

No entanto, para o cliente 
encontrar o que deseja pode 
ser muito trabalhoso, já que 
ele precisa fi ltrar muitas ofer-
tas. Até tomar sua decisão, são 
várias lojas, produtos, marcas, 
modelos, cores e funcionalida-
des para pesquisar, comparar 
e selecionar. No meio do cami-

nho, ele pode fi car perdido diante de tantas opções, sentir-se 
incapacitado de escolher e desistir da compra.

A solução é organizar as ofertas do marketplace de maneira 
relevante para o consumidor, de olho na qualidade da experiência 
dele dentro do site. Por exemplo, com recursos de Big Data e 
Inteligência Artifi cial, o software é capaz de rastrear os passos 
do usuário e captar dados de seus interesses, comportamentos, 
histórico de compras e navegação. Com base nesse aprendizado, 
o cliente recebe sugestões personalizadas. Dessa forma, a experi-
ência se torna muito mais positiva no marketplace. O cliente não 
precisa mais procurar loja por loja, item por item, pois a tecnologia 
aplicada faz o trabalho de descobrir e oferecer o que ele deseja. 
Assim, o marketplace auxilia na tomada de decisão de compra 
do consumidor e, por consequência, gera muito mais conversões.

(Fonte: Alan Prando é CTO e cofundador da Biggy, plataforma de 
personalização e recomendação em tempo real de produtos no e-commerce).

Os desafi os do marketplace: o cliente se sente 
perdido quando não encontra o que quer
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de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

lauralobato11.ll@gmail.com
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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 17 de Julho de 2018. Dia de São Aleixo, Santa Marcelina, 
Beato Inácio de Azevedo e Companheiros, e Dia do Anjo Assaliah, cuja 
virtude é o dinamismo. Dia de Proteção às Florestas. Hoje aniversaria 
o ator Donald Sutherland, que nasceu em 1934 e chega aos 83 anos, 
o cantor e apresentador Ronnie Von completa 74 anos, o ex-jogador e 
treinador de futebol, capitão da seleção de 70, Carlos Alberto Torres 
nascido em 1944 e o ator Mike Vogel que nasceu em 1979.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é idealista, entusiástico com uma 
natureza reservada e capacidade analítica, perfeccionista e indepen-
dente. Gosta de tudo muito bem encadeado, ainda no campo afetivo, 
e não aprecia lidar com nada que não possa controlar razoavelmente. 
É normalmente elegante e um pouco orgulhoso, sem que isto chegue 
necessariamente a prejudicar sua boa relação com os outros. Muito 
embora guarde as opiniões para si, gosta de saber o que os outros 
pensam.Deve se especializar em alguma área para obter sucesso. É 
mais sensível do que aparenta, e no lado negativo tem difi culdade para 
expressar seus sentimentos.

Dicionário dos sonhos
BAILE – Se estiver dançando em um lugar público, 
indica infortúnio, mas se o baile for em sua casa ou 
em homenagem a alguém, indica alegrias, praze-
res, abundância e melhorar de vida. Ver danças é 
alegria. Números de sorte: 10, 19, 29, 43, 54 e 81.

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

Esta terça é o sexto dia da lunação. A Lua em Virgem fi ca fora de curso desde as 07h51 da manhã até ingressar 
em Libra as 16h43. O melhor é manter a rotina até e a Lua ingressar em Libra. No fi nal da tarde as pessoas se 
tornam bem mais sociáveis e estão dispostas a se reunirem e a se entrosarem agradavelmente. Qualquer tipo de 
evento, mesmo que de natureza profi ssional, acabará fi nalizando como social, devido à natureza extrovertida e 
simpática deste signo. Buscamos o que for sofi sticado e de bom gosto. Com a Lua em Libra o espírito de colaboração 
está acentuado e podemos obter ajuda com facilidade. Negócios em sociedade, neste momento, rendem mais.
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Defi na neste seu dia favorável da 
semana tudo que seja importante e 
necessite de movimento. Qualquer 
que seja a sua decisão parecerá mais 
lógica se for tomada hoje. Evite dar 
conselhos sem ser solicitado e seja 
positivo ao falar, cooperando com 
todos. 29/529 - Branco.

Irá conviver melhor com pessoas que 
o respeitem e admirem. A falta de 
um maior reconhecimento pessoal 
ou profi ssional pode estar tirando a 
motivação para produzir mais. Faça 
uma revisão dos assuntos relaciona-
dos a dinheiro e evite julgamentos 
precipitados. 39/339 - Cinza.

Conheça mais a fundo os assuntos 
que interessam e dedique-se ao 
importante e aos novos empreendi-
mentos. Bem informado terá chance 
de uma carreira melhor sucedida. 
Durante todo o dia haverá um bom 
rendimento nas atividades. 78/578 
- Amarelo.

A Lua fora de curso pode provocar 
empecilhos e difi culdade nas co-
municações. Aumenta a ânsia por 
liberdade e certa irritabilidade ao 
tratar com as pessoas. Se precisar 
improvise em alguma coisa e tudo 
dará certo no fi nal do dia.  68/668 
- Verde.

Prepare-se, logo irá agir e executar 
os planos e negócios já preparados. 
Tudo que espera deve tomar forma 
e ganhar defi nição no fi nal do mês. 
O dia termina bem, mas cuidado, 
as conversas podem ser nervosas 
e sujeita a brigas e rompimentos. 
89/589 - Vermelho.

Esta terça é um bom dia para lançar 
novidades que precisem contar com 
o apoio do público. Persista para 
alcançar a paz em seu ambiente 
fazendo algo que vai lhe fazer bem 
e dar estabilidade. Aguardem e se 
se preparem para melhores dias 
que virão em breve. 98/698 - Verde.

Concentre-se na sua vida como ela 
realmente é e não como desejaria 
que fosse. Nem todos os apoiarão, 
mas alguns continuarão sendo fi éis 
e irão cooperar. Aproveite para 
perseguir os seus sonhos, pois se 
acreditar naquilo que deseja não há 
o impossível. 37/437 - Verde.

Pode contar com maior inventivi-
dade e surpresas agradáveis que 
darão dinamismo ao dia junto com a 
facilidade em fazer algo que fuja do 
habitual. Com a Lua Nova em Libra 
uma energia maior vai fazer com 
que as ações sejam bem inspiradas. 
77/877 - Azul

Está propenso a se apaixonar por 
alguém que vier a conhecer neste 
período. Esteja pronto para amar, 
se estiver só um amor surgirá em 
sua vida neste fi nal de julho. Mesmo 
assim, cuidado, as conversas podem 
ser nervosas e sujeita a brigas e rom-
pimentos. 37/837 - Marrom.

A Lua fora de curso desde cedo 
provoca empecilhos e difi culdade nas 
comunicações. As conversas podem 
ser nervosas em contatos encontros 
e reuniões. No trabalho esteja pronto 
para contar com o apoio para suas 
realizações, haverá bom rendimento. 
12/412 - Branco.

Seu coração começa a se sentir mais 
feliz diante de emoções que fi cam 
evidentes. Algo novo deve tomar 
forma, ganhar defi nição. Pode ter 
alguma difi culdade no trabalho, 
mas será superada com determi-
nação e a cooperação dos demais. 
36/536 - Verde.

A Lua em Libra a tardinha dá mo-
vimento e leva a agir para resolver 
os problemas que vem enfrentando. 
O momento é importante para as 
relações sociais e demonstrações 
de seu afeto. A noite será excelente 
para retemperar as forças e ter um 
descanso reparador. 65/665 - Branco.

Simpatias que funcionam
Acabar com desavenças em família: Quando esti-
ver sozinha em casa, comece a varrê-la. Dê especial 
atenção aos cômodos dos quais dormem as pessoas 
que criam problemas e confusões dentro da família. 
Reúna toda a sujeira na sala, embrulhe-a em 1 papel 
vermelho e jogue-o em um terreno vazio. Com essa 
atitude, você também estará colocando para fora da 
sua casa os confl itos mais sérios.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Canto (?):
é usado

na liturgia
católica

Aparecer
mais que
a atração
principal

A estação
das folhas

caídas

Mono-
grama de
"Tânia" 

(?)-fé: ca-
racteriza o
crime pre-
meditado

Nave da
Nasa para
viagens

tripuladas

Diz-se de
quem está
na moda
(gíria)

Envolvi-
dos em
traição

conjugal

Miguel (?)
Júnior: foi
Ministro
de FHC

"(?) Censu-
ra", atra-
ção da TV

Brasil

Lúcio
Costa:

projetou
Brasília

Nome do
sinal da
soma
(Mat.)

"(?) Huma-
no", álbum

de Zeca 
Pagodinho

(?) livre:
cobrança
de falta
(basq.)

Estado da
festa de
Parintins
(sigla)

Acionar 
a embrea-

gem de 
(um carro)

Copa
mundial
de tênis

Estabele-
cimento
como o
"saloon"

Anuro 
comestível
Relativo a

Maomé

Ação dos
que

defendem
os

interesses
do local

onde
moram

Johnny 
(?), músico
"Orelha", em
"auriforme"

Romano (abrev.)

Proposta para evitar o monopó-
lio das concessões públicas de 

Rádio e TV Que
aspira

Dois nutrientes 
presentes no feijão, um
dos alimentos prefe-
ridos dos brasileiros

(?) Grael,
iatista

Óleo com-
bustível

2/in. 3/alf. 4/lars. 5/órion. 6/diesel. 9/bairrismo. 10/gregoriano. 16/regulação da mídia.
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A primeira peça escrita 
e dirigida por Chico 
Carvalho (Prêmio 
FEMSA – Teatro Jovem 
2016 e Prêmio Shell 
2013 de melhor ator), 
“Pequena Ladainha 
Anti-Dramática para 
o Episódio da Fuga do 
Leão do Circo e Outros 
Boatos Pouco ou Quase 
Nada Interessantes” 
entrou em cartaz dia 5 
de julho

Na estória alguém anun-
cia que um leão acaba 
de fugir do circo, en-

quanto isso, o telefone toca. E 
entre a decisão de levantar-se 
para atender a chamada ou 
resolver tomar providências 
quanto à fuga do animal, 
alguém se apresenta para nar-
rar a história de uma curiosa 
epidemia de decapitações 
espontâneas. Enquanto isso, 
uma banda passa ao longe, e 
a previsão meteorológica pro-
mete uma nevasca, ainda que 
nem um único fl oco de neve 

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Nota

A banda feminina The Mönic, um dos destaques 
do rock nacional na atualidade, lançou há pouco 
seu segundo single pela gravadora Deck. “Buda” 
é uma faixa pesada e cheia de atitude que traz 
a assinatura do quarteto paulista infl uenciado 
por The Stooges, Queens Of The Stone Age e 
Nirvana. A primeira letra da banda composta em 
português fala sobre uma fi gura machista, que 
prega ensinamentos religiosos mas não segue o 
que diz. Dani Buarque (voz e guitarra), Ale La-
belle (guitarra e voz), Joan Bedin (baixo e voz) 
e Daniely Simões (bateria) apresentam agora o 
criativo clipe da música. Após quase dois meses 
buscando crianças que tivessem semelhanças 
com as integrantes da banda para atuar no clipe, 
encontraram as ‘mini sósias› Brisa Buarque (Dani 
Buarque), Clarinha (Ale Labelle), Dora Rojo 
(Joan Bedin), Martina Fischer (Daniely Simões), 
e os meninos Bernardo e Cristovão Gelpi. O vídeo 
foi produzido, roteirizado, e dirigido pela própria 
banda. Para assistir: (www.batucadacomunica-
cao.com/site/imprensa-2/).

Artista global e fenômeno no YouTube com visualizações 
que superam os 155 milhões e mais de 400 mil inscritos 
em seu canal, a pianista clássica ucraniana Valentina 
Lisitsa será solista no concerto da Orquestra Sinfônica 
Municipal de São Paulo. Os músicos se apresentam sob 
a regência do maestro convidado Fabio Mechetti, diretor 
artístico e regente titular da Orquestra Filarmônica de 
Minas Gerais. No programa, as obras Encantamento, do 
compositor Camargo Guarnieri, escrita originalmente 
para violino e piano e posteriormente transcrita para 
grande orquestra,Danças Sinfônicas, derradeira peça 
de Sergei Rachmaninov, marcada pelo lirismo intenso, 
nostalgia e expressividade do compositor. Já Valentina 
Lisitsa se debruçará na peça Concerto n° 3 para piano, 
também de Rachmaninoff, considerada uma das mais 
difíceis para este instrumento.

Serviço: Theatro Municipal de São Paulo, Pça Ramos de Azevedo, s/n – Re-
pública. Sexta (27) às 20h e sábado (28) às 16h30. Ingressos:  R$ 40 e R$ 30.

Samba
O show – Época de Ouro - 100 Anos de 

Jacob do Bandolim é apresentado pelo  con-
junto regional de choro fundado por Jacob 
do Bandolim em 1964 e contabiliza, hoje, 
mais de 40 álbuns gravados. Teve grande 
importância no movimento de resistência 
do choro na década de 1960, época em que 
a bossa nova reinava quase absoluta. Depois 
do falecimento de Jacob, em 1969, o grupo 
retomou suas atividades somente em 1973 a 
convite de Paulinho da Viola, para participar 
do espetáculo Sarau, no Teatro da Lagoa, 
RJ. Sua formação atual é Antônio Rocha 
(fl auta a e fl autim), Ronaldo do Bandolim 
(bandolim), Jorge Filho (cavaquinho), 
Toni 7 cordas (violão de 7 cordas), André 
Bellyeni (violão de 6 cordas) e Celsinho 
Silva (pandeiro).

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 195, tel. 3095-
9400. Sexta (20) às 21hr. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Cena da peça “Pequena Ladainha Anti-Dramática para o Episódio da Fuga do Leão do Circo e 

Outros Boatos Pouco ou Quase Nada Interessantes”.

Afuga do leão 
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houvesse caído por ali desde 
os primórdios da civilização. A 
partir de elementos como luz, 
música, sonoplastia, fi gurino 
e atuações afi nadas, o diretor 
constrói pictóricos enqua-
dramentos. Lirismo e humor 

percorrem o espetáculo em que 
o entrosamento entre recursos 
cênicos e atuações precisas 
sugere um ritmo que revela o 
apreço de Carvalho também 
pela música orquestral, além 
das artes plásticas. Com Ana 

Junqueira, André Hendges, Da-
niela Theller e Sarah Moreira.

Serviço: Serviço:Teatro de Arena Eugênio 
Kusnet.Rua Doutor Teodoro Baima, 94 – 
República, tel. 3259-6409. Quintas e sextas 
às 21h, sábados às 19h.Ingressos: R$ 30 e 
R$ 15 (meia). Até 28/07.
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Concerto 

Pianista clássica ucraniana Valentina Lisitsa.

Há uma solução
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que 

Deus quer que você saiba..... QUE HÁ UMA SOLUÇÃO. HÁ...
Mas você precisa continuar caminhando para encontrá-la. 
Você não pode parar, você não pode desistir.

Isso tem a ver com mais do que apenas paciência. Tem a 
ver com mais do que apenas persistência. Tem a ver com o 
saber absoluto de que Deus está ao seu lado. Quando você 
sabe isso, você nunca desiste... e o senso de luta vai embora. 
Você simplesmente se mantém caminhando, sabendo que no 
fi nal tudo vai dar certo. E que durante a caminhada haverá 
grandes insights e lembranças maravilhosas.

Amor, Seu Amigo ,

Neale Donald Walsch

Consciência
É difícil resumir o que acontece quan-

do misturamos psicologia e mentalismo 
com doses de bom humor. O que dá para 
garantir é uma noite repleta de mistérios 
e momentos surpreendentes. Em julho, o 
espetáculo “InconscienteMente”, criado 
pelos psicólogos Beto Parro e Rafa Moritz, 
está de volta para uma nova temporada. 
Por meio de “experimentos”, os atores 
esperam ampliar a consciência dos es-
pectadores trabalhando um tema: somos 
realmente donos dos nossos próprios 
narizes? Os dois trabalham a psicologia 
aliada ao mentalismo, que é uma sub-
categoria do ilusionismo marcada pelos 
truques psicológicos, simulação de leitura 
de pensamentos e poderes paranormais.

Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés, 1387,  Sumaré. 
Sextas  às 21h30. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 03/08.
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        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: JOÃO PAULO MATOS BARCELLOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 
28/03/1989, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cid Pavão Barcellos 
e de Angela Maria Pereira Matos Barcellos. A pretendente: ILANA STIEFELMANN, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão engenheira civil, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 02/06/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Roberto Stiefelmann e de Eliana Stiefelmann.

O pretendente: UILTON MARTINS DE QUEIRÓZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão fi sioterapeuta, nascido em Gentio do Ouro - BA, no dia 05/09/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Euvaldo Queiróz e de Helenita Martins Queiróz. A 
pretendente: SULAMITA FLAVIA DA PAIXÃO RIBEIRO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Recife - PE, no dia 15/11/1980, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fernando José Ribeiro e de Geronilda Josefa da Paixão.

O pretendente: EMERSON APARECIDO MENDONÇA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de almoxarife, nascido em Cajamar - SP, no dia 16/05/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Lourenço Mendonça e de Le-
onice da Silva Nascimento Mendonça. A pretendente: DÉBORA DE MORAES NETO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 08/07/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Geraldo Severo Neto e de Roseli Dias de Moraes Neto.

O pretendente: RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão escrevente técnico judiciário, nascido em Sorocaba - SP, no dia 
30/11/1980, residente e domiciliado em Higienópolis, São Paulo - SP, fi lho de José Joa-
quim Pereira e de Guaracira de Campos Rodrigues Pereira. A pretendente: FABIANA 
RIBEIRO LONGANEZI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida em Ribeirão Preto - SP, no dia 27/05/1985, residente e domiciliada na Vila Rio 
Branco, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Longanezi e de Vera Lucia Ribeiro Longanezi.

O pretendente: DANILO TENENBOJM CORRÊA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em Sâo Paulo - SP, no dia 02/09/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Corrêa e de Gladis Tenenbojm 
Corrêa. A pretendente: PATRICIA SINGAL, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão confeiteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/11/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Isaac Meir Singal e de Marly Pildus Singal.

A pretendente: JANAÍNA DE OLIVEIRA PETRES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão auxliar de enfermagem, nascida em São Paulo- SP, no dia 17/11/1973, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jonas Aparecido Petres e de Maria 
Elizia de Oliveira. A pretendente: VALDÊSCA MENDES DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Ribeirão - PE, no dia 
21/10/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Mendes da Silva 
FIlho e de Helena Maria Belizário da Silva.

O pretendente: LUIS GUSTAVO BARRETO TOMÉ, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 07/01/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Candido Tomé 
e de Ana Maria Barreto Tomé. A pretendente: YSIS CAROLINE DARIO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida nesta Capital,Jardim Paulista 
, SP no dia 02/04/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Osvaldo Luis Dario e de Rosangela Martins Dario.

O pretendente: LUIS FERNANDO ROJAS JURFEST, nacionalidade boliviana, estado 
civil divorciado, profi ssão engenheiro, nascido na Bolivia, no dia 28/07/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ramon Dario Rojas Saldias e de Marilin Jurfest 
Teodovich. A pretendente: GERLANE CAROLINE MONTEIRO DE VILHENA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão estilista, nascida em Belem - PR, 
no dia 21/04/1981, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Melo de 
Vilhena e de Creusa Maria Monteiro de Vilhena.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: CRISPIN ARIEL CHOQUETARQUI, estado civil solteiro, profi ssão costurei-
ro, nascido na Bolívia, no dia (18/04/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Getrudes Choquetarqui. A pretendente: MARITZA BENITTA SURCO MONRROY, 
estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida na Bolívia, no dia (13/07/1979), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Surco e de Irma Monrroy.

O pretendente: MÁRCIO KENJI MORIBE, estado civil solteiro, profi ssão técnico eletrônico, 
nascido em Suzano - SP, no dia (03/08/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Sergio Satoshi Moribe e de Leiko Sasabuchi Moribe. A pretendente: ELIANA 
SANTOS LEAL, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em 
Guarulhos - SP, no dia (03/08/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Manoel Pereira Leal e de Clomilda Jesus dos Santos Leal.

O pretendente: AGIBSON JACINTO DURÃES, estado civil divorciado, profi ssão gerente 
de projetos, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/09/1980), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Alirio Nunes Durães e de Graça Jacinta da Silva Durães. A 
pretendente: ANDREZZA APARECIDA MAGALHÃES, estado civil divorciada, profi ssão 
assistente administrativa, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/09/1982), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ademir Torres Magalhães e de 
Maria Aparecida Bento da Silva.

O pretendente: APARECIDO DIAS COUTINHO, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, 
nascido em Guajeru - BA (Registrado em Caculé - BA), no dia (25/09/1978), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Elias Lisboa Coutinho e de Terezinha Pereira 
Dias. A pretendente: ANA SILVA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guajeru - BA (Registrado em Caculé - BA), no dia (22/11/1977), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Nogueira de Almeida e de Anair Bonfi m da Silva.

O pretendente: ADEMAR FERMINO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
industriário, nascido em Meridiano - SP, no dia (28/03/1957), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Valter Fermino da Silva e de Aracy Zanon da Silva. A 
pretendente: SIMONE GARCIA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Mairinque - SP, no dia (09/08/1978), residente e domiciliada em Mairinque 
- SP, fi lha de Roque Garcia e de Ana Amélia de Souza. Obs.: Bem como cópia enviada 
a Unidade de Serviço, do município de Mairinque, neste Estado, onde a pretendente 
é residente e domiciliada.

O pretendente: MAYKON ÁLEX DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão arquiteto, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/09/1992), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Marcos José da Silva e de Simone Borges da Silva. A pretendente: 
PRISCILA SOARES PIRES, estado civil solteira, profi ssão biomédica, nascida nesta 
Capital, Vila Mariana - SP, no dia (02/06/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de José Luiz Pires e de Rosimar Soares Pires.

O pretendente: DIEGO NUNES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de expedição, nascido em Salesópolis - SP, no dia (03/08/1995), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Cloves Nunes dos Santos e de Minervina Silveira dos 
Santos. A pretendente: KARINE SOUZA DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (22/12/1998), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Israel Pereira de Paula e de Simone de 
Souza Germano.

O pretendente: ADRIANO NERI DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão segurança, nascido em Castro Alves - BA, no dia 19/11/1988, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Reis dos Santos e de Andrelina Neri dos Santos. A 
pretendente: DEBORA RIBEIRO LOPES, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profi ssão pedagoga, nascida em São Caetano do Sul- SP, no dia 12/02/1974, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Lopes e de Maria Geralda Ribeiro Lopes.

O pretendente: ROBERTO GOYOS BROWNE, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro elétrico, nascido em Sâo Paulo- SP, no dia 04/04/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valentim Fraga Browne e de Rosana 
Goyos Browne. A pretendente: ANA LUÍSA RAVAGLIA TEIXEIRA PÉRISSÉ DUAR-
TE, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 12/10/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Périssé Duarte Junior e de Ana Maria Ferraz do Amaral Ravaglia Duarte.

O pretendente: DAVI BALTAZAR DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Patos de Minas - MG, no dia 17/07/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Baltazar dos Santos e de Helena Maria 
dos Santos. O pretendente: ALEXANDRE MIRA DE ASSUMPÇÃO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, nascido em RIbeirão Preto - SP, 
no dia 20/12/1993, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Mira de 
Assumpção Neto e de Cáthia Regina Zavitsanou de Almeida.

O pretendente: PAULO GUILHERME LEME DO PRADO MARQUES, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em São José dos Campos - SP, no 
dia 27/06/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo de Tarso Moreira 
Marques e de Maria Aparecida Leme do Prado Moreira Marques. A pretendente: DAYANE 
DE CÁSSIA RODRIGUES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida em Sâo Paulo - SP, no dia 07/01/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Valdemir Santos Rodrigues e de Deise de Cássia Botan Rodrigues.

O pretendente: RAFAEL SEVERI LEME, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão bancário, nascido em Piracicaba - SP, no dia 27/07/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Gustavo Batista Leme e de Rafaela Munhoz Severi Leme. A 
pretendente: SWEELI YURIKO ALVES SUZUKI, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão auditora, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/06/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Suzuki e de Antonieta Alves da Silva.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão assistente de marketing, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/07/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cloves Matias da Silva e de Sandra 
Maria dos Santos Silva. A pretendente: GABRIELA LOPES DIAS, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 07/05/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Ailton 
Dias e de Neuza Lopes da Cunha Dias.

O pretendente: JONATHAN FEUERSTEIN MARIASCH, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 
06/03/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Rene Mariasch 
e de Rose Claire Feuerstein Mariasch. A pretendente: RENATA GORBAN LERMER, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão designer de moda, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 21/04/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Pablo Ruben Gorban Lermer e de Miriam Erlich Gorban Lermer.

O pretendente: GUILHERME VIANNA DE SIQUEIRA SCAFF, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 23/11/1979, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Frederico Jorge Scaff  
e de Celina Maria Vianna de Siqueira Scaff . A pretendente: AMANDA COSTA PIVETTI, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão engenheira de alimentos, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 17/09/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de João Luciano Pivetti e de Sonia de Paula e Silva Costa Pivetti.

O pretendente: LEANDRO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/07/1985, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valdinei Antonio de Oliveira e de Margarete Aparecida 
Nogueira de Oliveira. A pretendente: BIANCA DE OLIVEIRA FRANZOI, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
16/06/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Franzoi e de 
Maria Madalena de Oliveira Franzoi.
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
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PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: DIORLANDO GOMES DUARTE, profi ssão: manobrista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: AGUIAR - PB, data-nascimento: 11/05/1979, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edilson Gomes Duarte e de Maria Rita. A pre-
tendente: CARLEIDE FIGUEREDO DA CRUZ, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: Mortugaba - BA, data-nascimento: 10/06/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP ,Filha de José Figueredo da Cruz e de Salete Figue-
redo da Cruz. R$ 12,58

O pretendente: CELSO ROSA PACHECO, profi ssão: comerciante, estado civil:viúvo , 
naturalidade: Itaipé - MG, data-nascimento: 09/03/1960, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Prometivo Rodrigues Pacheco e de Florisa Rosa de Jesus. A 
pretendente: MARIA REJANE ABREU PEREIRA, profi ssão: controladora de acesso, 
estado civil: solteira , naturalidade: Quixeramobim - CE, data-nascimento: 20/10/1977, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Pereira da Silva e de 
Maria Ana de Abreu Pereira.  R$ 12,58 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

O pretendente: WILSON DONGIL KIM, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 
11/01/1989, estado civil solteiro, profi ssão servidor público, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dae Woung Kim e de Myung Jae Kim Kim. A preten-
dente: GI SOO KIM, nascida em Seoul, República da Coreia, no dia 20/02/1991, estado 
civil solteira, profi ssão analista de marketing, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sang Gyuen Kim e de Hye Jung Park.

O pretendente: DAVID FISCHER, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 
03/04/1982, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Fischer e de Vera Lucia Fischer. A 
pretendente: FERNANDA SILVA CARDOSO, nascida nesta Capital, Santa Efi gê-
nia - SP, no dia 10/04/1985, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Fernandes Cardoso e 
de Selidalva Santos Silva Cardoso.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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

Empresas & Negócios

O pretendente: DIEGO TADEU DOS SANTOS, profi ssão: operador de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Sorocaba, SP, data-nascimento: 10/11/1988, residente 
e domiciliado no Jardim Panorama, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias Pereira 
dos Santos e de Gení de Oliveira. A pretendente: THAIS BATISTA DA COSTA DOS 
SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1989, residente e domiciliada no Jardim Panorama, 
São Paulo, SP, fi lha de Gicelio Teodoro dos Santos e de Edna Batista da Costa.

O pretendente: FLÁVIO ROGÉRIO GOMES, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 17/02/1983, residente 
e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de João Barbosa Gomes e de 
Benedita de Lourdes Mateus Gomes. A pretendente: CLAUDIA DE SOUZA, profi ssão: 
assistente de departamento pes, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Ipiranga, SP, data-nascimento: 08/12/1983, residente e domiciliada na Vila Industrial, 
São Paulo, SP, fi lha de Aparecido de Souza e de Teresa Mariano de Souza.

O pretendente: RENATO DO NASCIMENTO EUFRASIO, profi ssão: engenheiro civil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
27/06/1986, residente e domiciliado na Cidade Continental, São Paulo, SP, fi lho de 
Rosemar Eufrasio e de Maria Helena do Nascimento Eufrasio. A pretendente: PAMELA 
ASSAIANTE, profi ssão: supervisora de pcp, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1986, residente e domiciliada na Cidade Continental, 
São Paulo, SP, fi lha de Enzo Assaiante e de Maria Aparecida Assaiante.

O pretendente: WILLIAM MATTOS OLIVEIRA, profi ssão: jornaleiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 29/01/1985, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Oldac Luiz de Oliveira 
e de Eurides de Mattos Oliveira. A pretendente: DEBORAH FERREIRA ANDRADE, 
profi ssão: jornaleira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Aclimação, SP, 
data-nascimento: 08/09/1975, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha 
de José Teles de Andrade e de Maria de Lourdes Ferreira Andrade.

O pretendente: JAMESON DOS SANTOS LOPES, profi ssão: técnico analista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 31/08/1987, residente 
e domiciliado na Vila Iguaçu, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Hermes de Oliveira 
Lopes e de Maria Rosimar dos Santos Lopes. A pretendente: GISLENE ROQUE DE 
OLIVEIRA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/08/1988, residente e domiciliada na Vila Iguaçu, São Paulo, 
SP, fi lha de Dirceu Roque de Oliveira e de Noemi de Brito Oliveira.

O pretendente: GILSON ALCÂNTARA D'AVILA JUNIOR, profi ssão: analista fi scal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 25/07/1988, 
residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Gilson Alcântara 
D'Avila e de Odete Silvia Cardoso. A pretendente: LILIAN DANZI MONTEIRO, profi ssão: 
supervisora fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, 
data-nascimento: 14/08/1985, residente e domiciliada no Jardim Independência, São 
Paulo, SP, fi lha de Edson Basilio Monteiro e de Ana Maria Danzi Monteiro.

O pretendente: SÉRGIO ROMANO JUNIOR, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 16/04/1981, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Sérgio Romano e de Marly 
Martins Romano. A pretendente: DAIANE BORGES DE JESUS, profi ssão: babá, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Mata de São João, BA, data-nascimento: 27/08/1985, 
residente e domiciliada na Vila Regente Feijó São Paulo, SP, fi lha de Maria Eunice 
Borges de Jesus.

O pretendente: BRYAN KIYOSHI VALBUENA SHIMABUKU, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: em Hamamatsu, Província de 
Shizuoka, Japão, data-nascimento: 01/09/1998, residente e domiciliado na Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Kenji Shimabuku e de Joan Garcia Valbuena. 
A pretendente: KATHLEEN FRANCELLE DE SOUZA ALMEIDA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
23/02/2000, residente e domiciliada em Engenheiro Goulart, São Paulo, SP, fi lha de 
Severino José de Almeida e de Luiza Eriene de Souza.

O pretendente: EBERSON SOUZA SILVA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Jundiaí, SP, data-nascimento: 24/05/1991, residente e domiciliado na 
Vila Mercedes, São Paulo, SP, fi lho de Júlio Maria Cezario da Silva e de Rosa Helena 
Souza Silva. A pretendente: ANA CAROLINE SANTANA DOS SANTOS, profi ssão: 
gerente de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-
nascimento: 01/10/1986, residente e domiciliada na Vila Mercedes, São Paulo, SP, fi lha 
de Rubens Pedro dos Santos e de Olga Santana dos Santos.

O pretendente: KLEYTON DAVID SATURNO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1982, residente e domiciliado 
no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Genaro Saturno e de Maria dos 
Santos Saturno. A pretendente: ALINE MARTINS LOPES, profi ssão: economista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 
14/01/1985, residente e domiciliada no Jardim Sapopemba, São Paulo, SP, fi lha de 
Florentino Lopes e de Clarice Martins Garcia Lopes.

O pretendente: GUILHERME ANGELO BONFIM, profi ssão: analista de contratos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/03/1990, 
residente e domiciliado na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ricardo Pereira 
Bonfi m e de Solange Angelo da Silva. A pretendente: MAYARA SANTOS ANASTACIO, 
profi ssão: analista fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 21/11/1990, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo, SP, fi lha 
de José Anastácio Sobrinho e de Ilza Marlene Santos Anastacio.

O pretendente: RENATO DOS SANTOS ROTELLI, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 13/05/1993, 
residente e domiciliado na Vila Califórnia São Paulo, SP, fi lho de Vagner Rotelli e de 
Maria Quiteria dos Santos Rotelli. A pretendente: BRUNA NOGUEIRA, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 28/01/1994, residente e domiciliada na Vila Califórnia São Paulo, SP, 
fi lha de Helio Nogueira e de Sonia Regina Nogueira.

O pretendente: LUIZ ARTHUR DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Aracaju, SE, data-nascimento: 30/04/1997, residente e domiciliado na 
Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Maria Rita dos Santos. A pretendente: ÉRICA DOS 
SANTOS RIBEIRO, profi ssão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Ilheus, BA, data-nascimento: 14/06/1991, residente e domiciliada no Catumbi, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Cesar Ribeiro e de Delmacy Pereira dos Santos.

O pretendente: MURILO TADASHI TOYAMA PIRES, profi ssão: estilista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Uberlândia, MG, data-nascimento: 19/11/1993, residente e 
domiciliado no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Lucindo 
Pires Junior e de Emilia Hissami Toyama. A pretendente: SIDNEY CAMARGO 
SECOLO, profi ssão: publicitário, estado civil: solteiro, naturalidade: em Cianorte, PR, 
data-nascimento: 24/11/1988, residente e domiciliada no Parque da Vila Prudente, São 
Paulo, SP, fi lha de Celso Secolo e de Luzia Aparecida Camargo Secolo.

O pretendente: RICARDO FRANÇA LOPES, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Itiruçu, BA, data-nascimento: 17/04/1988, residente e domiciliado na Vila 
Zelina, São Paulo, SP, fi lho de Renato dos Reis Lopes e de Rita Lima França. A pretendente: 
IRANÍ BRAGA DE ARAUJO, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Boa Nova, BA, data-nascimento: 18/03/1988, residente e domiciliada na Vila Zelina, São 
Paulo, SP, fi lha de Gabriel Neto Araujo Souza e de Jecilene Braga de Oliveira.

O pretendente: WILGUENS LAGRENADE, profi ssão: auxíliar de zelador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Cabo Haitiano - Haiti, data-nascimento: 26/09/1991, residente 
e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de Aloude Lorgeat e de Acene 
Lagrenade. A pretendente: LAURIDA GERMILUS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Porto Príncipe - Haiti, data-nascimento: 07/08/1994, residente e domiciliada 
na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lha de Zadilus Germilus e de Annisna Thelusma.

O pretendente: DENNIS SANTANA COUTINHO, profi ssão: borracheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 08/07/1989, 
residente e domiciliado no Jardim Guairacá, São Paulo, SP, fi lho de Lucas Filho Macedo 
Coutinho e de Lucia de Fátima de Santana Coutinho. A pretendente: LAIS VIEIRA DA 
SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 06/12/1996, residente e domiciliada no Jardim Guairacá, São Paulo, 
SP, fi lha de Wilson Jose da Silva e de Heloisa Vieira.

O pretendente: JOSÉ BONFIM ALVES FERREIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Icó, CE, data-nascimento: 29/06/1987, residente e 
domiciliado no Jardim Ângela, São Paulo, SP, fi lho de José Alves Ferreira e de Maria 
Ester Alves Martins. A pretendente: ANA PAULA MARINHO DE OLIVEIRA, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/10/1984, residente e domiciliada no Jardim Ângela, São Paulo, SP, fi lha 
de Sebastião Osvaldo de Oliveira e de Maria do Socorro Marinho.

O pretendente: CAIO CROCE CORRAINI, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 15/03/1990, 
residente e domiciliado na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, fi lho de Cesar Corraini 
e de Marcia Antonia Croce Corraini. A pretendente: FABYANA KONOWALENKO, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-
nascimento: 19/09/1986, residente e domiciliada em São Caetano do Sul, SP, fi lha de 
Boris Konowalenko e de Benvinda dos Anjos Cruz Konowalenko.

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

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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CADASTRO NO E-SOCIAL DO PROFISSIONAL LIBERAL
Como deverá ocorrer o cadastro, a folha de pagamento e informações 
no eSocial, de contribuinte individual que possui CEI (dentista)? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHADOR AUTÔNOMO PODE CONTRATAR FUNCIONÁRIO? 
Quem trabalha por conta própria e aufere renda decorrente do trabalho 
é contribuinte individual e contribui para o Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS) sendo segurado obrigatório deste Regime, sendo assim, 
caso pretenda contratar “ajudante” na condição de “empregado” terá 
de obter Cadastro Específico do INSS agora denominado Cadastro 
de Atividades Econômicas da Pessoa Física – CAEPF para recolher os 
encargos da folha de salário desse empregado.

INFORMAR O ESTAGIÁRIO NO E-SOCIAL
Estagiário deverá ser informado no e-Social? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS
Quais são os motoristas obrigados a realizar o exame toxicológico, 
inclusive na prestação de serviço de transporte de pessoas de PJ para 
PJ? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONCEDER FÉRIAS COLETIVAS DE 05 DIAS, DENTRO 
DA REFORMA TRABALHISTA?

A lei da reforma trabalhista, de nº 13.467/2017 não alterou o artigo 
139 da CLT, que regulamenta as férias coletivas. Isso posto, as férias 
coletivas não podem ser concedidas em período inferior a 10 dias, como 
dispõe o § 1º do artigo 139 da CLT.

RECOLHIMENTO DO FGTS DURANTE LICENÇA
Funcionário afastado por acidente de trabalho, durante o período a 
empresa deve recolher o FGTST, mesmo depois de aposentado por invali-
dez, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

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

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: DIGELVAN ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em Rio Largo - AL, aos 15/11/1977, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Salvador dos Santos e de Maria do Carmo Alves 
dos Santos; A pretendente: ELIANE RODRIGUES PEREIRA nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de cozinha, nascida em Uruará - PA, aos 09/05/1982, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Antonio Pereira e de Francisca 
Rodrigues Pereira.

O pretendente: ERIK ARAUJO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, com-
prador, nascido em São Paulo - SP, aos 30/09/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio da Silva e de Roseneide Tavares de Araujo; 
A pretendente: GRAZIELLA DANTAS PINTO, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, aos 16/09/1993, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José do Carmo Pinto e de Irenilda 
Dantas de Matos Pinto.

O pretendente: LUCIANO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, regulador de 
máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 14/03/1983, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ivanil Virginia dos Santos Calado; A pretendente:MANOELA DE 
LIMA BATISTA , nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Camaragibe - PE, 
aos 13/05/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
de Lima Batista e de Maria José da Silva Batista.

O pretendente: LUIZ CARLOS DAMASCENO JEREMIAS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, taxista, nascido em São Paulo - SP, aos 22/04/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Jeremias e de Juscelina Damasceno 
Jeremias; A pretendente: SUZANA ROSA BISPO DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, cuidadora, nascida em São Paulo - SP, aos 04/01/1988, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Bispo dos Santos e de Maria 
Rosa Bispo dos Santos.

O pretendente: EDMAR RODRIGUES MANOEL, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 25/11/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo da Silva Manoel e de Dalva Maria 
Pires Rodrigues Manoel; A pretendente: GLÊISE MELO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, babá, nascida em Barra do Rocha - BA, aos 12/06/1987, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roque Melo da Silva e de Arlinda 
Maria da Silva.

O pretendente: AMAURI CELERINO DA COSTA JUNIOR, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, operador de máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 28/03/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amauri Celerino da Costa e de Juraci 
Germano da Costa; A pretendente: THALITA PEDREIRA DE CARVALHO, nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 13/06/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Nazareno de Carvalho 
e de Marinalva Pedreira de Carvalho.

O pretendente: CARLOS RODRIGO GOMES DA SILVA nacionalidade brasileiro, solteiro, 
técnico eletrônico, nascido em São Paulo - SP, aos 16/04/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carleone Gomes da Silva e de Izabel Neves Neta 
da Silva; A pretendente: THAIS DA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, solteira, 
gerente comercial, nascida em São Paulo - SP, aos 29/09/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Terezinha Maria da Conceição.

O pretendente: MAURICIO NUNES nacionalidade brasileiro, solteiro, operador de 
máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 07/05/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, Jardim Japão, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Nunes e de Maria José Nunes; 
A pretendente: DAIANE PEREIRA DE JESUS BRITO, nacionalidade brasileira, sol-
teiro, operadora de máquinas, nascida em Vitória da Conquista - BA, aos 29/09/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Laudionor Antonio Brito e 
de Maria Pereira de Jesus Brito.

O pretendente: LENALDO DE JESUS PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
técnico de manuntenção, nascido em Jeremoabo - BA, aos 20/12/1980, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Zacarias Pereira e de Terezinha 
Josefa de Jesus Pereira; A pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS CONCEIÇÃO, 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Félix - BA, aos 
25/06/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Braz da 
Conceição e de Aurenice dos Santos Conceição.

O pretendente: MARCOS ARTHUR DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, pro-
fessor, nascido em São Paulo - SP, aos 07/03/1977, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ademir da Silva e de Maria de Lourdes da Silva; A pretendente: 
JESSICA FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, professora, nascida 
em São Paulo - SP, aos 22/07/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Moizes da Silva e de Luisa Ferreira.

O pretendente: LUCAS DE ALMEIDA FERNANDES, nacionalidade brasileiro, soltei-
ro, desenvolvedor de software, nascido em São Paulo - SP, aos 20/10/1994, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Francisco Fernandes e de 
Ednalva de Almeida Santos Fernandes; A pretendente:DEBORA LIMA DE SOUSA, 
nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 
13/02/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Américo 
Rodrigues de Sousa e de Valdelice Lima de Sousa.

O pretendente: ALEXANDRE SOUSA DE ARAUJO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
chefe de seção, nascido em São Paulo - SP, aos 14/05/1979, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Enochs de Araujo Filho e de Ana Lucia Sousa 
de Araujo; A pretendente: MARIA SOLANGE BERNARDO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, estudande, nascida em Palmares - PE, aos 05/03/1990, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Bernardo da Silva e de Maria 
Bernardo da Silva.

O pretendente: RAFAEL DE CARVALHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, administra-
dor de empresas, nascido em São Paulo - SP, aos 12/04/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Olegário Cardeal de Carvalho e de Maria Cícera 
Santana de Carvalho; A pretendente: MARISA DOS SANTOS ALMEIDA, nacionalidade 
brasileira, solteiro, pedagoga, nascida em São Paulo - SP, aos 15/01/1990, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pinho de Almeida e de Maria 
Jose Amorim dos Santos.

O pretendente: CAIO MESQUITA FERREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
confeiteiro, nascido em Itapecerica da Serra - SP, aos 22/07/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Agnaldo José Ferreira e de Maria Goretti Mesquita; 
A pretendente: TATIANE LIMA DE MELO, nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 23/04/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Ailton de Melo e de Maria do Socorro Lima de Melo.

O pretendente: RAIMUNDO NONATO ALVES, nacionalidade brasileiro, solteiro, garçom, 
nascido em Bela Cruz - CE, aos 22/07/1971, residente e domiciliado nestre distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Maria Geralda Alves; A pretendente: MARLENE DA SILVA MIRANDA, 
nacionalidade brasileira, solteiro, de serviços domésticos, nascida em Bananeiras - PB, 
aos 08/12/1973, residente e domiciliada neste ditristo, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo 
da Silva Miranda e de Maria Idalina da Silva.

O pretendente: MARCOS EDUARDO FERREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
contador, nascido em São Paulo - SP, aos 12/11/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio Militão Ferreira e de Maria Elena Ferreira; A 
pretendente:JULIANA BARBOSA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
gerente de vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 25/02/1991, residente e domi-
ciliada, São Paulo - SP, fi lha de José Cícero Barbosa dos Santos e de Conceição 
Santos Magalhães.

O pretendente: JUAN CRISLEI CUNHA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 22/09/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Baltazar Crispim da Silva e de Sirlei Maria Cunha; 
A pretendente: AMANDA PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de produção logística, nascida em São Paulo - SP, aos 08/12/1997, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexsandro Pereira da Silva e 
de Zenilda Maria da Silva.

O pretendente: BRUNO DOS SANTOS LUCIANO GARBO FERREIRA, naciona-
lidade brasileiro, solteiro, engenheiro de produção mecânica, nascido em Mairinque 
- SP, aos 21/08/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Jayme de Souza Ferreira Filho e de Maria Helena dos Santos Luciano Garbo; A pre-
tendente: RAQUELI QUÉCIA ANDRÉ CARDOSO, nacionalidade brasileira, solteira, 
analista de processos, nascida em Capinópolis - MG, aos 25/01/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Nilton Cardoso da Silva e de 
Rosileide André Cardoso.

O pretendente: ÉDER PINHEIRO LIMA DA SILVA nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vigilante patrimonial, nascido em São Paulo - SP, aos 10/12/1985, residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Leonardo Joaquim da Silva e de Maria Merita 
Lima da Silva; A pretendente: IZABEL CRISTINA CUNHA DA ROCHA, nacionalidade 
brasileira, solteira, psicóloga, nascida em São Paulo - SP, aos 29/08/1978, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Helvecio Lemos da Rocha e de Maria 
Izabel Cunha da Rocha.

O pretendente: NAILTON ALEXANDRE DOS SANTOS ROCHA, nacionalidade bra-
sileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 15/02/1996, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Alexandre da 
Rocha e de Maria Irene dos Santos Rocha; A pretendente: CAROLINNE HELLEN DE 
LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Cumaru - PE, aos 28/12/1995, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Rinaldo de Lima e de 
Maria Aparecida Soares de Lima.

O pretendente: PAULO ROBERTO RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
técnico de manutenção, nascido em São Paulo - SP, aos 31/03/1986, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Climério José de Caldas Rodrigues e de 
Maria Josefa dos Santos Rodrigues; A pretendente: RAPHAELA MELITO RIBEIRO, 
nacionalidade brasileira, solteira, compradora, nascida em São Paulo - SP, aos 06/11/1991, 
residente e domiciliada, em Taboão da Serra - SP, fi lha de Mauro Francisco Ribeiro e de 
Isabel Cristina Melito Ribeiro.

O pretendente: PAULO ROBSON COTA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, operador de máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 02/09/1984, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Luiz dos Santos e de 
Ivanilde Antonio Cota dos Santos; A pretendente: STEPHANY ALINE DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 20/10/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rogério Maurício da Silva 
e de Roseli Aparecida Selis.

O pretendente: ALEKSANDRO CARDOSO, nacionalidade brasileiro, divorciado, ana-
lista de compras, nascido em São Paulo - SP, aos 12/02/1977, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Cardoso e de Aurea da Silva Pereira; A 
pretendente: CÁTIA CALDEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar administrativo, nascida em Taboão da Serra - SP, aos 02/01/1980, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Antonio dos Santos e de Santina 
Caldeira dos Santos.

O pretendente: GABRIEL SANTOS PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo - SP, aos 05/10/1991, residente e 
domiciliado e domiliciado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marivalvo Pereira da Silva 
e de Eugenia Aparecida dos Santos; A pretendente: NATALIA DA PAIXÃO PEREIRA, 
nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em Barra - BA, aos 
25/12/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro da Silva 
Pereira e de Nilza Maria da Paixão Pereira.

O pretendente: FERNANDO TORRES DE CARVALHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pedreiro, nascido em Mombaça - CE, aos 09/02/1974, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Torres de Carvalho e de Maria Torres de Carvalho; 
A pretendente: TATIANA BATISTA FERNANDES, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Saboeiro - CE, aos 03/11/1989, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis Fernandes e de Francisca Batista Fernandes.

O pretendente: MARCOS PAULO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
técnico de refrigeração, nascido em São Paulo - SP, aos 03/09/1987, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido dos Santos e de Vera Lucia 
Aparecida Rosa; A pretendente: CLAUDENICE DEODATO FERREIRA, nacionalidade 
brasileira, solteira, manicure, nascida em São Paulo - SP, aos 26/01/1983, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Deodato Ferreira e de Maria 
Francisca Ferreira.

O pretendente: RENATO HENRIQUE DA SILVA LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 19/06/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Cordeiro de Lima e de Maria Ramos da Silva; A 
pretendente: TAÍS MARIA GONÇALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, nascida em Macaparana - PE, aos 17/12/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Gonçalves da Silva e de Maria José de Lima.

O pretendente: THIAGO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, músico, nascido em Recife - PE, aos 28/06/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gildenice Ferreira da Silva; A pretendente: MERILANE 
GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de monitoramento, 
nascida em Recife - PE, aos 25/03/1991, residente e domiciliada deste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Erivaldo João da Silva e de Marilene Francisca Gomes.

O pretendente: JEFFERSON COELHO RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 17/05/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amosio dos Santos Rodrigues e de Cristina Coelho de 
Oliveira; A pretendente: BRUNA ARAUJO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 06/08/1992, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marivaldo Araujo da Silva e de Eliene Justino da Silva.

O pretendente: ROBSON NASCIMENTO DA CRUZ, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 28/01/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Zenor Almeida da Cruz e de Genilda Bezerra do 
Nascimento; A pretendente: NATACHA MENEZES DE ALVARENGA, nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 15/04/1995, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Isael de Alvarenga e de Alexandra 
Matias de Menezes.

O pretendente: EDUARDO EXPEDITO OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, divorcia-
do, pintor de construção civil, nascido em São Paulo - SP, aos 28/05/1991, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião dos Santos Oliveira e de 
Maria Odete Costa de Oliveira; A pretendente: ADA CATHARINA SOUZA DE SOUZA 
RIBEIRO, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 
04/07/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Dias 
Ribeiro Filho e de Cenira Souza de Souza Ribeiro.

O pretendente: VITOR GUIMARÃES SANTOS nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de cobrança, nascido em Taboão da Serra - SP, aos 31/10/1998, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourivaldo Ferreira dos Santos e de Ornelia Alves 
Guimarães Santos; A pretendente: KÉSIA RODRIGUES RAMIRO DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 30/12/2000, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Ramiro dos Santos 
Filho e de Tanea Rodrigues Duarte.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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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: FRANCISCO CELIO COSTA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascido em Jandira, SP, no dia (05/04/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Celio Costa e de Victoria Rodrigues de 
Souza Costa. A pretendente: DÉBORA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (08/12/1995), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Djenaldo Ferreira e de 
Josélia Ferreira dos Santos.

O pretendente: MIGUEL FABBIO DA SILVA JUNIOR, estado civil divorciado, profi s-
são projetista, nascido nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia (11/08/1989), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Fabio da Silva e de Mauricea 
Bernardo de Oliveira Silva. A pretendente: FABRICIA NASCIMENTO OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de apoio, nascida nesta Capital, SP, no dia (21/09/1993), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronivon Carlos dos Anjos 
Oliveira e de Margarida Rosa do Nascimento.

O pretendente: EDMAR GONÇALVES DA MOTA, estado civil solteiro, profi ssão en-
carregado, nascido em Januária, MG, no dia (29/09/1974), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Patrocínio Nunes da Mota e de Adelaide Gonçalves da 
Mota. A pretendente: REJANE RODRIGUES BORGES, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleleira, nascida em Varzelândia, MG, no dia (28/12/1991), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Borges Rêgo e de Zelita de Oliveira Rêgo.

O pretendente: LUCAS MACEDO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, 
nascido em Francisco Morato, SP, no dia (22/03/1994), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jurandir de Jesus Santos e de Valdete Santos Macedo. A 
pretendente: MANUELA SANTOS MENEZES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Aurelino Leal, BA, no dia (17/06/1993), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Hélio Santos Menezes e de Eliete Rosa Santos.

O pretendente: ROBERTO PIRES DE ABREU, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (18/07/1969), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de David Moreira de Abreu e de Maria José Pires Abreu. A pretendente: 
FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS LUZ, estado civil viúva, profi ssão operadora 
de loja, nascida em Jardim, CE, no dia (02/04/1964), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Clarindo Ferreira dos Santos e de Francisca Alexandre dos Santos.

O pretendente: JOÃO VÍCTOR DA SILVA ARAGÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
lavador, nascido em Campo Maior, PI, no dia (14/10/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista dos Santos Aragão e de Raimunda Maria 
da Conceição Celestino da Silva. A pretendente: GABRIELLY RODRIGUES GOMES 
SANT ANNA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, SP, no 
dia (24/10/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos 
Roberto Gomes Sant Anna e de Patricia dos Santos Rodrigues.

O pretendente: JOHNATAN TERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de teleatendimento, nascido nesta Capital, SP, no dia (10/02/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourinaldo Vicente da Silva e de Maria de Fatima 
Terto. A pretendente: MARIANA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de teleatendimento, nascida em Registro, SP, no dia (17/09/1997), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Pereira da Silva e de Maria 
Zelma Tavares da Silva.

O pretendente: ERICK DOUGLAS GONÇALVES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante de motorista, nascido em Alfenas, MG, no dia (08/09/1997), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Graciete Silva Gonçalves do 
Nascimento. A pretendente: MIRIÃ BARBOSA MATOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Pirituba, , SP, no dia (25/09/1997), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Rocha Matos e de Cleonice Pereira Barbosa Matos.

O pretendente: RAPHAEL MOURA LUZINDO, estado civil divorciado, profi ssão con-
sultor técnico de sinistro, nascido nesta Capital, SP , no dia (02/01/1987), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Prenda Luzindo e de Lucimar 
Bartira Moura da Silva Luzindo. A pretendente: DANIELLI APARECIDA TORRES, 
estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida em Carmo do Rio Claro, MG, no 
dia (19/08/1986), residente e domiciliada em Carmo do Rio Claro - MG, fi lha de Divando 
Ferreira Torres e de Milza de Carvalho Torres.

O pretendente: GIVANILDE DE SANTANA RIBEIRO, estado civil divorciado, profi s-
são mecanico, nascido em São Raimundo Nonato, PI, no dia (02/05/1977), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Ribeiro Sobrinho e de Maria 
Clara de Santana. A pretendente: ALESSANDRA DA SILVA VIEIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida nesta Capital, São Paulo, SP, no 
dia (26/12/1974), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ginaldo 
de Paulo Vieira e de Noemia da Silva Vieira.

O pretendente: FRANCISCO FERNANDO ALVES COELHO, estado civil viúvo, profi ssão 
motorista, nascido em Canindé, CE, no dia (15/11/1948), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves Pinto e de Noeme Alves Coelho. A pretendente: 
MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão empregada domés-
tica, nascida em Ibaiti, PR, no dia (07/09/1957), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Servino Xavier de Souza e de Herotildes Marques de Souza.

O pretendente: JÓRGE PEREIRA, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido 
em Santana de Parnaíba, SP, no dia (26/10/1948), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira e de Benedita Fontana. A preten-
dente: SEBASTIANA APARECIDA FERNANDES, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida em Santa Rosa do Viterbo, SP, no dia (27/07/1955), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juventino Fernandes e de Gilda 
Soares Fernandes.

O pretendente: WILLIANS HENRIQUE SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante, nascido em nesta Capital, SP, no dia (03/09/1996), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Pedro da Silva e de Elisabete 
dos Santos da Silva. A pretendente: BEATRIZ SANTOS SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Jaraguá, , SP, no dia (27/02/2001), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo de Sousa Silva e de Marcia 
Maria dos Santos Silva.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DAS GRAÇAS CALDAS, estado civil solteiro, profi s-
são ajudante, nascido nesta Capital, SP, no dia (25/11/1977), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valcir Antonio de Caldas e de Maria Geralda das 
Graças. A pretendente: ANA CAROLINA TOMAZ DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de vendas, nascida nesta Capital, SP, no dia (29/10/1978), resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Raimundo da Silva e 
de Maria Inez Tomaz.

O pretendente: MOACIR MOLINA, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, nascido 
em nesta Capital, São Paulo, SP, no dia (10/11/1957), residente e domiciliado neste Ditrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Molina Filho e de Albertina Bueno Molina. A pretendente: 
SELMA MARIA DA SILVA BEZERRA, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida 
em São Bento do Una, PE, no dia (12/11/1963), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Inacio Bezerra e de Lair Oliveira da Silva.

O pretendente: DIEGO FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador, 
nascido em nesta Capital, Perus, SP, no dia (14/05/1989), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Lira da Silva e de Maria Salete Lira da Silva. A 
pretendente: LARISSA NASCIMENTO DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Governador Valadares, MG, no dia (05/10/1998), residente e domiciliada 
neste Distritio, São Paulo, SP, fi lha de Cleber Aparecido de Sousa e de Sônia Regina 
Nascimento Sousa.

O pretendente: EVERTON BRUGUGNOLI, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido nesta Capital, SP, no (02/11/1988), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Alvaro Brugugnoli e de Josefa Maria da Silva. A pretendente: FATIMA 
PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
,SP, no dia (14/05/1982), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sebastião Donizette dos Santos e de Luiza Marinaques dos Santos.

O pretendente: TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
mecânico de Refrigeração, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (29/12/1984), resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Barboza de Oliveira e 
de Marize Rodrigues. A pretendente: MONIQUE RIBEIRO FERNANDES, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (31/03/1987), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Fernandes e de 
Marisa Aparecida Ribeiro Fernandes.

O pretendente: HIGOR MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em São Roque, SP, no dia (18/05/1993), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Marcos Inacio da Silva e de Anisia Leles Moreira. A pretendente: 
JÉSSICA ALMEIDA MOREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (12/02/1997), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Auricelio Moreira da Silva e de Lindinalva Oliveira 
de Almeida.

O pretendente: PAULO CELSO MARTINS VIEIRA, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista, nascido nesta Capital, SP, no dia (07/08/1957), residente e domiciliado neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Paracelso Alves Vieira e de Edna Martins Vieira. A pretendente:
MARIA GORETE MOUSINHO CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em José de Freitas, PI, no dia (13/08/1963), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odilio Lima Mousinho e de Francisca Borges de Car-
valho Mousinho.

O pretendente: ANTONIO CARDOSO CHAGAS, estado civil solteiro, profi ssão encarre-
gado de estoque, nascido em Alcobaça, BA, no dia (04/02/1975), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ananias Vieira Chagas e de Edna Eugenia Cardoso. 
A pretendente: ANA MARIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascida em Dona Inês, PB, no dia (16/06/1979), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Luiz de Oliveira e de Damiana Felipe da Silva.

O pretendente: WILSON TRINDADE BORSARI, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido nesta Capital, Tatuapé, , SP, no dia (06/09/1979), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto Borsari e de Cleusa Trindade Borsari. A 
pretendente: REGINA HELENA DA SILVA RIBEIRO, estado civil divorciada, profi ssão 
costureira, nascida em Francisco Morato, SP, no dia (29/12/1972), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourenço Ribeiro e de Maristela da Silva Ribeiro.

O pretendente: VALMIR DA FONSECA PRETO, estado civil divorciado, profi ssão 
conferente, nascido nesta Capital, SP, no dia (20/07/1966), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Norival da Fonseca Preto e de Avelina Ribeiro Preto. 
A pretendente: LEONICE JONA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Paranagi, PR, no dia (30/06/1954), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Oracio Jona e de Matilde Ribeiro Jona. 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: GUILHERME FERREIRA FINELLI, estado civil solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 11/09/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Finelli e de Eliana Lopes Ferreira 
Finelli. A pretendente: LAYS ROMUALDO VELOSO, estado civil solteira, profi ssão edu-
cadora física, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 06/06/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Tavares Veloso e de Mara 
Léia Romualdo Veloso.

O pretendente: ROBERTO PEDRO BALTRUK, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital - SP, no dia 17/01/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Arnoldo Pedro Baltruk e de Ilga Margo Baltruk. A pretendente: 
ANDRÉIA HELENA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão artefi nalista, nascida nesta 
Capital, Itaquera - SP, no dia 09/12/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio de Souza e de Dalva Helena de Souza.

O pretendente: DIEGO FELIPE RODRIGUES PIRES, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 16/01/1988, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valter Aparecido Pires e de Nádia 
Cristina Rodrigues Pires. A pretendente: GABRIELA CARDOSO RODRIGUES, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 08/08/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Luiz Rodrigues 
e de Maria da Conceição Cardoso Vanderlei.

O pretendente: LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 23/07/1991, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luizbeto Moreira da Silva e de Carmelita 
Maria Ribeiro da Silva. A pretendente: GABRIELA NARDES DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 14/04/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo Fernandes de 
Oliveira e de Eli Nardes de Sousa de Oliveira.

O pretendente: VINÍCIUS BRAGA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 16/06/1991, residente e 
domiciliado em Santo André - SP, fi lho de Valmir Rodrigues e de Cristina Braga Rodri-
gues. A pretendente: ROSANGELA DE SALES SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
biomédica, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 05/02/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Almeida Sousa e de 
Rosa Maria de Sales Sousa.

O pretendente: DANIEL DI SESSA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 10/08/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Lopes e de Angela Di Sessa Lopes. A pretendente: RE-
NATA AVALLONE DELLA VITTORIA, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 04/01/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Olivio Della Vittoria e de Maria do Carmo Arruda Avallone Della Vittoria.

O pretendente: GUSTAVO PEREIRA DAMASIO DA SILVA , estado civil solteiro, profi s-
são publicitário, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 14/08/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aldo Damásio da Silva e de San-
dra Regina Amaral de Oliveira Pereira. A pretendente: JULIANA PIETROBOM PUPIN, 
estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Urânia (Registrada em Jales) SP, no 
dia 21/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Carlos Pupin e de Sandra Regina Pietrobom Pupin.

O pretendente: CLAYTON DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Campo Belo - MG, no dia 21/04/1967, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Claudio Antonio de Oliveira e de Nazaré Antonia de Oliveira. A 
pretendente: REGINA CASSIA MARTINS DOS SANTOS, estado civil divorciada, pro-
fi ssão gerente, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/07/1970, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lourival Martins dos Santos e de Maria de 
Lourdes da Silva Santos.

O pretendente: CARLOS EDUARDO BANDEIRA, estado civil divorciado, profi ssão policial 
militar, nascido em Votuporanga - SP, no dia 22/04/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Escabim Bandeira e de Aparecida 
Nalzira Pereira Bandeira. A pretendente: LUCIANA ANGÉLICA LOURENÇO, estado 
civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em São José do Rio Preto - SP, no dia 
19/07/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião 
Luiz Lourenço e de Maria Donizeti de Freitas Lourenço.

O pretendente: UILMA ALBANO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de expedição, nascido em Avelinos Lopes - PI, no dia 26/09/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Neimias Albano dos Santos e de Neureci Maria 
dos Santos. A pretendente: SILMARA MARIA DA SILVA RODRIGUES, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Patos - PB, no dia 01/11/1990, residente 
e domiciliada em São Caetano do Sul - SP, fi lha de Ciro Ferreira Rodrigues e de Maria 
Cicera da Silva Rodrigues. Obs.: Edital recebido do Cartório de São Caetano do Sul - SP. E
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