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BOLSAS
O Ibovespa: -0,73% Pontos: 
77.996,12 Máxima de +0,09% : 
78.639 pontos Mínima de -0,89% 
: 77.871 pontos Volume: 7,13 
bilhões Variação em 2018: 2,09% 
Variação no mês: 7,19% Dow 
Jones: -0,06% (17h31) Pontos: 
25.044,29 Nasdaq: +0,28% 
Pontos: 7.841,87 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7824 Venda: R$ 3,7829 
Variação: +0,16% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,86 Venda: R$ 3,96 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7909 Venda: R$ 
3,7915 Variação: +0,32% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7700 
Venda: R$ 3,9230 Variação: 
+0,08% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,78% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.225,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,44% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 148,000 
Variação: -0,6%.

Cotação: R$ 3,7875 Variação: 
+0,37% - Euro (17h31) Compra: 
US$ 1,1694  Venda: US$ 1,1694 
Variação: -0,2% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4210 Venda: R$ 
4,4230 Variação: -0,09% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3900 Ven-
da: R$ 4,5970 Variação: -0,22%.

Futuro: -0,65% Pontos: 78.100 
Máxima (pontos): 78.865 Míni-
ma (pontos): 78.040. Global 40 
Cotação: 742,465 centavos de 
dólar Variação: -0,96%.

“Não há vantagens 
em gritar, você 
descobrirá que a 
vida é maravilhosa se 
simplesmente sorrir”.
Charles Chaplin (1889/1977)
Ator britânico

microeconômicas, em um 
quadro de “grandes desequilí-
brios macroeconômicos”. Em 
relação ao México, o fundo 
diz que o quadro é de dúvidas 
por causa do futuro do Nafta, 
que os EUA renegociam com 
o país e o Canadá. O PIB mexi-
cano deve acelerar e avançar 
2,3% em 2018 (AE).

O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) afi r-
ma que a atividade na 

América Latina continua a se 
recuperar, porém ainda em 
um quadro de difi culdades. 
Segundo o fundo, após um 
crescimento de 1,3% na região 
em 2017, deve haver avanço 
de 1,6% em 2018 e de 2,6% 
em 2019. O resultado é mais 
modesto que as projeções de 
abril, que eram de +2,0% e 
+2,8%. 

“A recuperação tornou-se 
mais dura para algumas das 
principais economias, por 
causa de pressões do mercado 
em um nível global, amplifi -
cadas por vulnerabilidades 

 FMI: América Latina deve 
crescer 1,6% em 2018, menos 
que a projeção de abril

específi cas dos países”, afi rma 
Alejandro Werner, diretor do 
Departamento de Hemisfério 
Ocidental do Fundo. Em sua 
análise, Werner diz que as con-
dições para a demanda global 
e as fi nanças tornaram-se mais 
frágeis, com riscos de baixa 
maiores e em um quadro de 
aperto gradual das condições 
fi nanceiras pelo mundo. 

No caso específi co do Brasil, 
o FMI reafi rmou que prevê 
crescimento de 1,8% em 2018 
(em abril, projetava +2,3%). 
Para 2019, a projeção foi 
mantida em +2,5%. O fundo 
cita como causas as condi-
ções globais mais restritas e 
a recente greve dos caminho-

neiros no País. “O resultado 
incerto das eleições gerais de 
2018 pode pesar mais sobre o 
crescimento”, alerta o fundo. 
O FMI cita ainda que os es-
forços para aprovação de uma 
“muito necessária reforma da 
Previdência”, que ele julga 
como “uma medida chave para 
a consolidação fi scal subja-
cente”, estão paralisados por 
causa do calendário eleitoral.

A Argentina, por sua vez, 
deve sofrer contração econô-
mica no segundo e no terceiro 
trimestres. “O crescimento 
neste ano deve desacelerar 
para 0,4%, com recuperação 
gradual em 2019 e 2020, apoia-
da pela volta da confi ança no 

O FMI reafi rmou que prevê crescimento de 1,8% em 2018 para o Brasil, mas que

“o resultado incerto das eleições pode pesar mais sobre o crescimento”.

âmbito do programa de esta-
bilização apoiado pelo fundo”, 
argumenta Werner, citando 
que isso deve gerar um custo 
mais baixo de capital, infl ação 
menor e demanda maior de 
exportações dos parceiros. 
O Chile, na contramão, deve 
crescer 3,8% neste ano, acima 
da projeção anterior de +3,4%, 

diz o FMI, que cita a força da 
confi ança das empresas e dos 
consumidores no país.

Caso mais grave é o da Vene-
zuela, que enfrenta “profunda 
crise econômica e social”. O 
PIB real do país deve encolher 
18% neste ano e 5% em 2019, 
com queda forte na produção 
de petróleo e muitas distorções 

Preço da gasolina
A Petrobras anunciou a redução 

de 0,94% no preço da gasolina co-
mercializada em suas refi narias. A 
partir de hoje (24), o combustível 
passará a custar R$ 1,9426 por litro. 
A estatal mantinha o preço em R$ 
1,9611 desde o dia 18 de julho. De-
pois de chegar a R$ 2,0527 por litro 
no dia 12 de julho, o combustível 
teve quatro reduções de preço e 
voltou a um patamar semelhante ao 
registrado em 30 de junho, quando 
era comercializado a R$ 1,9486.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, usou 
seu perfil no Twitter para 
ameaçar o mandatário do 
Irã, Hassan Rohani, e disse 
que o país pode enfrentar 
“consequências que poucos 
na história sofreram antes”. 
A declaração chegou horas 
depois de Rohani alertar para 
Trump “não brincar com fogo”, 
ou “se arrependerá”. 

“Tenha em mente que você 
não pode provocar o povo irania-
no com a desculpa da segurança 
e dos interesses de seu país. 
O Irã é soberano e não será o 
faz-tudo de ninguém”, disse o 
presidente iraniano, acrescen-
tando que um confl ito entre os 
EUA e a nação persa seria “a 
mãe de todas as guerras”.

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, 
afi rmou ontem (23) que a tabela dos fre-
tes, aprovada há quase duas semanas pelo 
Congresso, é um “impasse” e pode causar 
prejuízos nas próximas safras. “Eu, como 
produtor, não aceito essa tabela. Não aceito 
os valores que foram colocados”, enfatizou 
o ministro após participar da abertura do 
Global Agribusiness Fórum, em São Paulo. 
Segundo o ministro, em alguns casos, os 
preços estabelecidos estão consideravel-
mente mais altos do que os acordados 
anteriormente e, por isso, os produtores 
estão evitando assumir compromissos e 
atrasando o plantio. 

“Como ela [a tabela] está destoante do 
que o mercado operava, nem as empresas 
exportadoras, nem aqueles que não que-
rem assumir novos riscos, ninguém está 
fazendo mercado futuro”. Maggi disse 
que os atrasos podem causar queda na 
produtividade de lavouras como a soja. “Lá 
em Mato Grosso quando chega novembro, 
se você ainda está plantando, cada dia 

Maggi “com a tabela, em alguns casos, 

os preços fi caram mais altos que os 

praticados anteriormente”.
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No ato que marcou ontem 
(23) os 25 anos da chacina da 
Candelária, a ativista Yvonne 
Bezerra de Mello, primeira de-
fensora dos direitos humanos a 
chegar ao local após o massacre, 
diz que praticamente não há 
mais sobreviventes do episódio, 
entre os 70 que dormiam na 
porta da igreja no centro do 
Rio naquela madrugada. Oito 
pessoas morreram no ataque 
feito por policiais naquele 23 
de julho de 1993.

“A maioria está morto. Eu 
tenho o mesmo número de tele-
fone e meu último contato com 
eles foi há 4 anos. Um morreu 
de bala perdida na Maré e uma 
menina morreu de doença, ela 
já tinha problemas. Os outros, 
talvez um esteja vivo, o Sérgio, 
que era testemunha. Os outros, 

se estivessem vivos, entrariam 
em contato comigo”, disse Yvo-
ne, ao lamentar o destino dos 
sobreviventes e se dizer frus-
trada por não ter conseguido 
melhorar a vida deles

“Depois da chacina eu peguei 
as crianças e levei pra debaixo 
de um viaduto onde fi z um 
arremedo de sala de aula. Eu 
tenho uma história longa com 
essas crianças e aos poucos elas 
foram morrendo. Isso é muito 
triste, eu não consegui salvar 
aquelas crianças”. Ela lembra 
do episódio do sequestro do 
ônibus 174, no dia 12 de junho 
do ano 2000, quando Sandro 
Nascimento, um dos sobrevi-
ventes da chacina, manteve 
passageiros reféns por cinco 
horas e acabou morto pela 
polícia (ABr). 

Ato em homenagem às vítimas da chacina se repete todos

os anos para pedir ‘Candelária Nunca Mais’.

São Paulo - A pré-candidata 
da Rede, Marina Silva, atacou 
ontem (23), mais uma vez o 
Centrão, que fechou com o 
tucano Geraldo Alckmin, na 
semana passada. “O condo-
mínio do Alckmin é agora o 
condomínio que era da Dilma 
em 2014”, disse Marina, em um 
evento com cerca de 30 fi liados 
da Rede em Piracicaba. Há dez 
dias, a presidenciável chamou 
o Centrão de “atravessador de 
sonhos”.

Com o bloco de partidos do 
DEM, PRB, Solidariedade e PP, 
o ex-governador de São Paulo 
terá grande parte da fatia da 
propaganda de rádio e TV nas 
eleições. A ex-ministra do Meio 
Ambiente lembrou ainda que, 
em 2014, Dilma tinha cerca 
de 2 minutos a mais que Alck-
min deve ter hoje, mas que a 
propaganda eleitoral na época 
durava 30 minutos e hoje ape-
nas 20. “Fizeram (os partidos 
do Centrão) um serviço junto 
com a Dilma e o Temer e agora 
já encontraram um novo con-
domínio para chamar de seu”, 
concluiu Marina.

Depois de perder o eventual 
apoio do Centrão, aliados de 
Ciro Gomes (PDT) o teriam 
aconselhado a procurar a ex-
-senadora. Questionada sobre 
a aproximação, a pré-candidata 
disse que a relação entre os dois 

Antonio Lacerda/EFE/ABr

Pré-candidata da Rede, 

Marina Silva.
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Após o tombo registrado 
em maio em função da greve 
de caminhoneiros, a indústria 
deve ter um avanço também 
de dois dígitos em junho, se-
gundo o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). 
O Indicador Ipea Mensal de 
Produção Industrial prevê 
um crescimento de 15,1% na 
passagem de maio para junho.

O indicador busca anteci-
par o resultado da Pesquisa 
Industrial Mensal - Produção 
Física (PIM-PF), apurada pelo 
IBGE. O desempenho positivo 
projetado pelo Grupo de Con-
juntura do instituto sucederia 
uma queda de 10,9% registrada 
pela indústria no mês anterior. 
O resultado ofi cial será divulga-
do pelo IBGE no próximo dia 
2 de agosto.

Na comparação com junho de 

2017, o indicador de produção 
industrial prevê crescimento de 
6,9%. No segundo trimestre, o 
Ipea estima um recuo de 2% 
frente ao trimestre anterior. Em 
relação ao segundo trimestre 
de 2017, a expectativa é de 
elevação de 2,8% no segundo 
trimestre deste ano.

A análise por indicadores 
coincidentes da produção in-
dustrial mostra que o avanço 
em junho ante maio foi dissemi-
nado. A produção total de veí-
culos cresceu 37,1%, segundo 
a Anfavea, e o fl uxo de veículos 
pesados subiu 47% no mês, de 
acordo com a Associação Bra-
sileira de Concessionárias de 
Rodovias (ABCR). As exceções 
foram o indicador de confi ança 
da indústria (-1,0%) e o nível 
de utilização da capacidade 
instalada (-0,3%) (AE).

A indústria deve ter um avanço de dois dígitos em junho.

Gerj/Fotos Públicas

Maggi diz que tabela de fretes
é impasse e pode causar prejuízos

produtores para cumprimento de contra-
tos feitos antes do tabelamento. Alguns 
fabricantes de insumos, que vendiam com 
o frete incluso no preço, têm tentado rever 
as entregas já acordadas, enquanto os pro-
dutores exigem o cumprimento dos acordos, 
disse Maggi. O STF deve voltar a analisar o 
tema no fi m de agosto. O ministro Luiz Fux 
é o relator, no STF, de três ações diretas 
de inconstitucionalidade contra a MP que 
estabeleceu a política de preços mínimos. 

Maggi também comentou o embargo 
russo à carne suína e bovina do Brasil. 
Autoridades sanitárias da Rússia afi rmaram 
ter encontrado ractopamina – substância 
que promove o crescimento muscular 
dos animais – na carne suína brasileira. 
Os produtos são legais no Brasil, mas o 
acordo comercial com a Rússia prevê que 
a produção vendida para o país não con-
tenha essas substâncias. Uma comissão 
técnica brasileira está chegando na Rússia 
para tentar reverter a interdição à carne 
brasileira (ABr). 

que passa signifi ca um saco a menos, em 
média. As janelas que nós temos são muito 
pequenas, e o prejuízo pode ser grande”, 
exemplifi cou sobre o setor e a região onde 
atua como empresário.

O ministro acrescentou que, além disso, 
tem havido disputas entre fornecedores e 

Chacina da 
Candelária: maioria de 
sobreviventes morreu

Produção Industrial deve 
avançar 15,1% em junho

Marina: ‘condomínio do 
Alckmin é o que era da Dilma’

é de “respeito e diálogo” e lem-
brou que fi zeram “um excelente 
trabalho juntos” na gestão de 
Lula - ela no Meio Ambiente e 
ele, ministro do Trabalho. 

“Não tem porque não conver-
sar hoje. Temos conversado. O 
que não signifi ca que alguém 
tenha que desistir dos seus 
projetos. O que nós temos é a 
disposição de ter respeito. Pelo 
menos a forma como cada um 
quer contribuir nesse primeiro 
turno”, disse a presidenciável. 
A menos de duas semanas da 
convenção nacional que con-
fi rmará seu nome na disputa, 
Marina ainda não confi rmou 
nenhum partido em sua coli-
gação (AE).  

Trump sobe tom e ameaça 
presidente do Irã

No Twitter, Trump disse para 
Rohani “nunca mais ameaçar 
os Estados Unidos de novo”. 
Ou você sofrerá consequências 
que poucos através da história 
sofreram antes. Não somos 
mais um país que apoiará 
suas dementes palavras de 
violência e morte. Cuidado!”, 
escreveu o presidente, em 
letras maiúsculas, como se 
estivesse gritando.

Além disso, o secretário de 
Estado dos EUA, Mike Pom-
peo, acusou o líder supremo do 
Irã, Ali Khamenei, de ter um 
fundo especulativo “secreto” 
com US$ 95 bilhões em ativos. 
Os recursos, segundo Pom-
peo, são usados pela Guarda 
Revolucionária do país persa 
(ANSA).
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Greve dos caminhoneiros 
ensinou empresários

O brasileiro, de um 

modo geral, aprendeu 

a dar mais valor às 

categorias menores e 

a ver os caminhos que 

deve seguir contra a 

corrupção

A greve mexeu com a 
cabeça dos brasileiros 
mais uma vez. E inde-

pendentemente de sua opinião 
acerca do assunto, é notório 
como o poder da população, 
quando junta, pode mexer 
com o país. Ao mesmo tempo, 
como tudo o que ocorre nessa 
escala, divide muito as opiniões 
e em menos de 24 horas gera 
comentários, antagonismos e 
paixões. 

Pudemos aprender um pou-
co sobre como cada setor da 
sociedade está conectado a 
outro, fazendo-nos refletir 
melhor sobre nosso papel nela 
e no que devemos contribuir 
para que haja mudança. Pas-
samos por uma crise em nosso 
país que já se arrasta há algum 
tempo, abrindo abismos entre 
setores da sociedade. A polari-
zação fi ca maior e maior, o que 
deixa a sociedade num clima 
de desesperança. Se olharmos 
mais de perto, podemos identi-
fi car alguns pontos que podem 
nos guiar num entendimento 
sobre este cenário e ainda re-
lacionarmos aos atendimentos 
de prestadores de serviços e 
produtos.

Os caminhoneiros, que mui-
tas vezes são marginalizados 
pela comunidade e por outras 
categorias de trabalho, são 
a linha de frente da logística 
das empresas. Em geral, não 
possuem voz ativa nem muita 
valorização por se tratar de 
um trabalho operacional; en-
tretanto, sem eles todo o resto 
não funciona! Assim como o 
atendimento, os caminhonei-
ros também são o cartão de 
visita das empresas, porém 
de outra forma, e carregam 
consigo a imagem da empresa 
que queremos passar para o 
cliente. 

São profi ssionais que preci-
sam ser vistos com um olhar 
mais humano — afi nal, são 
fi lhos, pais, mães e pessoas 
do bem que batalham todos 
os dias em prol de uma vida 
melhor para si e para seus 

familiares em núcleo social. Se 
amanhã ninguém mais quiser 
trabalhar nessas áreas porque 
cansou de ser desvalorizado, o 
que faremos?

Muitos desses fatos estão 
muito próximos de se torna-
rem somente opiniões, fake 
news enchem as timelines 
das mídias sociais, as pessoas 
fi cam muito passionais e todos 
querem estar certos acerca de 
tudo. Bom, nós acreditamos 
que toda história tem seu lado 
bom, um lado de aprendizado. 
O primeiro ponto é que em toda 
essa discussão sobre corrup-
ção e sobre o governo estar 
ou não a serviço da população, 
notou-se um desejo genuíno de 
todo brasileiro a acabar com o 
status atual.

Segundo, o brasileiro hoje 
tem assumido mais sabiamente 
que os erros históricos estão 
em nós mesmos, em nossa edu-
cação e nossa postura frente 
às adversidades. Não podemos 
exigir dos governantes que 
sejam mais do que nós. A ética 
como pauta na formação dos 
cidadãos, e o papel de todos 
nessa construção, é inegável: 
as empresas são responsáveis 
também pela formação da so-
ciedade, da “escola da vida”, e 
devem reverberar os melhores 
valores para que, além da esco-
la e do governo, tenhamos mais 
instituições responsáveis pela 
transformação de nossa gente.

Já dizia aquela frase: a res-
ponsabilidade é daquele que 
possui maior consciência. Seja 
qual a visibilidade de sua atua-
ção, este é o melhor momento 
de nossa história para mudar 
significativamente o futuro 
das novas gerações! E é em 
momentos de crise que o em-
preendedor pode se destacar! 

A prática e o incentivo do 
autogerenciamento de seus 
colaboradores faz com que 
ele não tenha essa extrema 
preocupação em não ter seu 
funcionário lá, fisicamente, 
pois sabe que mesmo distante 
ainda consegue liderá-los em 
um home offi ce, sem com-
prometer drasticamente suas 
demandas. 

E você, está pronto para 
fazer a sua parte começando 
pela sua empresa?

(*) - É CEO do Grupo Encanto 
Telecom.

Robson Costa (*)
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Um estudo realizado pelo 
Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e 

pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
mostra que passou de 57% para 
64% o percentual de consumi-
dores que recorreram a alguma 
forma de trabalho extra ou bi-
cos para complementar a renda 
no primeiro semestre deste ano. 

Segundo o levantamento, 
em cada dez consumidores, 
cinco (51%) acreditam que as 
condições gerais da economia 
pioraram neste ano em com-
paração ao mesmo período do 
ano passado. Quando avaliam 
a própria condição fi nanceira, 
44% garantem que também 
houve piora em relação ao úl-
timo ano, um aumento de oito 
pontos percentuais. Outros 34% 
falam em condições fi nanceiras 
iguais, ao passo que apenas 19% 
pensam que a situação está 
melhor que antes.

“O momento mais crítico 
da crise fi cou para trás, mas 
isso não signifi ca que a vida 

De modo geral, 77% dos brasileiros declaram que ainda não 

sentem os efeitos da melhora da economia.

O gênio renascentista Miche-
langelo Buonarroti (1475-1564) 
teria escondido um autorretrato 
na “Madonna de Manchester”, obra 
incompleta que faz parte do acervo 
da National Gallery, em Londres. A 
hipótese foi lançada pelo pesquisa-
dor italiano Sandro Giometti, que 
diz que o rosto do artista aparece 
nas dobras da túnica que cobre o 
seio da Virgem Maria. Além disso, 
ele afi rma ter identifi cado a forma 
de um peixe sobre o braço esquer-
do da mãe de Cristo.

“As duas fi guras são o rosto bar-
budo de um homem, com os olhos 
fechados e inclinado em 45 graus e 
um peixe em posição vertical. O na-
riz quebrado do rosto do homem de-
nuncia sua identidade: é o rosto de 
Michelangelo”, garante o estudioso. 
Já o peixe seria a representação 
de um antigo símbolo paleocristão 
de Jesus, usado nos primórdios do 
cristianismo por fi éis perseguidos. 
As suposições nasceram de uma 
pesquisa de Giometti que argumen-
ta que a “Madonna de Manchester” 
foi inspirada em um afresco de 
Piero della Francesca, “Salomão 
encontra a rainha de Sabá”, que 
fi ca na Basílica de São Francisco, 
em Arezzo, Itália (ANSA).

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, ressal-
tou ontem (23) que não cedeu 
“nada” em seu encontro com o 
presidente da Rússia, Vladimir 
Putin, uma semana depois da 
polêmica cúpula de Helsinque 
entre os líderes. “Quando escuta-
rem a imprensa ‘fake news’ falar 
de maneira negativa sobre o meu 
encontro com o presidente Putin 
e tudo o que cedi, lembrem-se, 
não cedi NADA, simplesmente 
falamos de futuros benefícios 
para ambos os países”, ressaltou 
Trump no Twitter.

Além disso, o presidente 
americano apontou que os dois 
líderes se deram ‘muito bem”, 
o que “é uma coisa boa, exceto 
para a Mídia Corrupta”. Trump 
recebeu uma avalanche de crí-
ticas nos EUA após a cúpula de 
Helsinque na semana passada, 
na qual desautorizou as agên-
cias de inteligência americanas 
ao apontar que acreditava em 
Putin, que nega que tenha 
havido interferência russa nas 
eleições presidenciais de 2016.

Posteriormente, o líder se 
retratou ao afi rmar que havia 
se “expressado mal” e disse 

Presidente dos Estados Unidos, 

Donald Trump.

O diretor-geral da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, disse ontem (23) que a 
epidemia de HIV no mundo 
não terá fi m sem que haja 
políticas direcionadas para as 
chamadas populações-chave – 
sobretudo gays, homens que 
fazem sexo com homens, tra-
balhadores do sexo, usuários 
de drogas e população LGBT 
(lésbicas, gays, bissexuais, 
transsexuais e transgêneros). 

“A melhor forma de abor-
dar todo o espectro de suas 
necessidades de saúde é por 
meio de sistemas de saúde 
fortes baseados numa atenção 
primária centrada nas pessoas 
e que seja direcionada para 
alcançar saúde para todos”, 
publicou Tedros em seu perfi l 
na rede social Twitter.

O diretor-geral da OMS par-
ticipou ontem da cerimônia de 
abertura da 22ª Conferência 
Internacional sobre Aids, que 
ocorre até a próxima sexta-feira 
(27) em Amsterdã, na Holanda. 

Epidemia de HIV não terá fi m sem que haja políticas 

direcionadas para as chamadas populações-chave.

Candidatos do Encceja 
podem consultar 
locais de prova

Já está disponível, na internet, 
a consulta aos locais de prova dos 
inscritos no Exame Nacional para 
Certifi cação de Competências de 
Jovens e Adultos (Encceja Nacio-
nal) 2018. A informação pode ser 
acessada no cartão de confi rmação 
da inscrição, na página do partici-
pante. Para isso é preciso informar 
o CPF e a senha cadastrada durante 
a inscrição.

O cartão de confi rmação informa 
também data e horário da prova, 
número de inscrição, as áreas de 
conhecimento do exame e nível 
de ensino, além de solicitações 
de atendimento diferenciado. A 
aprovação no exame garante uma 
certifi cação de conclusão no ensino 
fundamental ou médio. Para fazer 
as provas do ensino fundamental é 
preciso ter a idade mínima de 15 
anos e, para o médio, de 18 anos. 

O Encceja Nacional 2018 será 
aplicado no dia 5 de agosto para 
1.695.607 pessoas. Dessas, 356.326 
farão provas para o ensino funda-
mental e 1.339.281, para o ensino 
médio. O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) do 
Ministério da Educação sugere que 
os candidatos levem o cartão de 
confi rmação da inscrição impresso 
no dia do exame, embora não seja 
obrigatório (ABr).

D
an

ie
la

 O
liv

ei
ra

/A
g.

U
VA

A
N

SA

Ji
m

 W
at

so
n/

A
FP

R
ep

ro
du

çã
o

Para complementar renda, 64% 
dos brasileiros recorreram a bicos
Embora o país tenha superado, ao menos tecnicamente, a recessão econômica, as consequências da 
crise ainda se mostram presentes em diversos aspectos do dia a dia da população

tiveram de fazer cortes no orça-
mento para driblar as consequ-
ências da crise. 61% cortaram ou 
reduziram refeições fora de casa. 
Outros cortes comuns no período 
foram os de roupas, calçados e 
acessórios (57%), itens que não 
são de primeira necessidade em 
supermercados, como carnes 
nobres, congelados, iogurtes e 
bebidas (55%) e gastos de lazer, 
como cinema e teatro (53%). 

De modo geral, 77% dos bra-
sileiros declaram que ainda não 
sentem os efeitos da melhora da 
economia, seja nos preços dos 
bens e serviços, juros, emprego 
ou consumo. Consideram que 
os preços continuam aumen-
tando, ao mesmo tempo em que 
56% pensam que as taxas de ju-
ros estão muito elevadas e 54% 
argumentam que o mercado de 
trabalho segue sem contratar. 
Além disso, 57% das pessoas 
ouvidas disseram que fi caram 
desempregados ou tiveram 
algum membro da família que 
perdeu o emprego nos últimos 
meses (SPC/CNDL).

das pessoas tenha melhorado 
substancialmente. A renda 
das famílias segue achatada e 
o consumo melhora a passos 
lentos porque o desemprego 
segue alto e a confi ança aba-
lada”, explica a economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti. No primeiro semestre, 

83% dos consumidores fi zeram 
cortes para driblar crise; 77% 
não sentem efeitos da melhora 
da economia

O primeiro semestre foi um 
período marcado por difi cul-
dades que exigiram sacrifício 
e capacidade de adaptar a vida 
fi nanceira. 83% dos brasileiros 

OMS: epidemia de aids não terá 
fi m sem ações direcionadas

O encontro é considerado o 
maior do mundo sobre o tema e 
reune especialistas em ciência, 
direitos humanos e defesa dos 
interesses de quem vive com 
HIV. O tema deste ano é ‘Que-
brando Barreiras, Construindo 
Pontes’. A proposta é chamar 
a atenção para desafi os como 
estigma, preconceito e outros 
problemas enfrentados por 
quem vive com o vírus em algu-
mas partes do mundo, incluindo 

populações-chave do leste 
europeu e da Ásia Central, 
assim como do Oriente Médio 
e do Norte da África. 

Dados da OMS revelam que 
homens que fazem sexo com 
homens, trabalhadores do 
sexo, pessoas transexuais, 
usuários de drogas e pessoas 
encarceradas respondem 
por 40% das novas infecções 
por HIV registradas em 2016 
(ABr).

Estudo descobre autorretrato de 
Michelangelo em quadro

O pintor teria escondido seu rosto

na “Madonna de Manchester”.

“Não cedi nada”, diz 
Trump em relação

a reunião com Putin

acreditar nas informações dos 
seus serviços de inteligência, 
entre eles o FBI e a CIA, de 
que Moscou tentou interferir 
nas eleições nas quais derrotou 
sua adversária, a democrata 
Hillary Clinton. No entanto, dias 
depois, voltou a surpreender 
a opinião pública dos EUA ao 
informar que tinha convidado 
Putin para uma segunda cúpu-
la em Washington no outono 
(Agência EFE).

Barcelona 
bloqueia ida de 
Malcom à Roma

Uma reviravolta pode bloquear 
a transferência de Malcom, do 
Bordeaux, para a Roma. Segundo 
fontes do clube giallorosso, o Bar-
celona “atravessou” a negociação 
e fez uma oferta mais alta pelo 
atacante brasileiro. Tanto a Roma 
quanto o Bordeaux já haviam anun-
ciado um acordo em suas redes 
sociais, e a conclusão da operação 
dependia apenas da realização de 
exames médicos. 

No entanto, o clube francês 
recebeu uma proposta de última 
hora do Barça e impediu que 
Malcom embarcasse para Roma, 
onde deveria chegar na noite de 
ontem (23). Os exames clínicos já 
estavam marcados para a manhã de 
hoje (24), porém o time giallorosso 
ainda tentará fazer valer o acordo 
acertado com o Bordeaux. Os dois 
clubes não mencionam valores, 
mas a imprensa italiana fala em 
pelo menos 35 milhões de euros.

Revelado pelo Corinthians, 
Malcom se destacou na campanha 
do título brasileiro de 2015 e foi 
vendido ao Bordeaux por cerca de 
9,5 milhões de euros - incluindo os 
4,5 milhões que o clube francês pa-
gou em 2017 para comprar os 15% 
restantes dos direitos econômicos 
do atleta (ANSA).



Por que muitos donos não 
conseguem sair de férias?
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A - Cultura Coreana
Entre os dias 10 e 12 de agosto (sexta a domingo), acontece o 12° Fes-
tival da Cultura Coreana, evento que faz parte das comemorações ao 
Dia da Coreia, celebrado anualmente em 15 de agosto, o mesmo dia de 
um dos feriados mais importantes da Coreia: o “Dia da Independência”, 
que também é chamado de “Gwangbokjeol”, que signifi ca “Restauração 
da Luz do Dia”, um fi m à escuridão do controle estrangeiro sobre a 
península coreana, em 1945. Serão shows de grupos vindos da Coreia, 
apresentações de Taekwondo, dança tradicional coreana, grupos de canto 
e percussão tradicional coreana, comida típica coreana, na Praça Coronel 
Fernando Prestes, no bairro do Bom Retiro. Outras informações em:
(www.facebook.com/festivalcoreia). 

B - Impactos das Fake News 
Em 2017, 12 milhões de pessoas compartilharam Fake News no Brasil. No 
Twitter, as notícias falsas chegam a se espalhar 20 vezes mais rápido do 
que a verídica. 85% das empresas se preocupam com essa disseminação e, 
dentre elas, 91% se sentem ameaçadas com os possíveis danos à reputação 
da marca. A FGV recebe Douglas Silveira, da agência Lupa, Paula Miraglia, 
do Nexo Jornal, e André Miceli, Coordenador do MBA de Marketing Digital 
da FGV, para a palestra sobre Fake News nesta quinta-feira (26), às 19:40, 
na FGV Itapeva. Os profi ssionais vão avaliar este fenômeno, em diversas 
esferas da sociedade, e abordar a efi cácia das soluções já colocadas em 
prática. Inscrições gratuitas: (https://educacao-executiva.fgv.br/sp/sao-
-paulo/eventos/palestra-fake-news?geo-popup=hide).

C - Investidor-anjo
Uma startup reuniu especialistas em negócios ambientais e em marketing 
digital para criar o primeiro marketplace de energia solar do Brasil. A 
plataforma facilitará o encontro entre instaladores de energia solar e 
consumidores interessados em economizar na conta de luz. Mas para 
o negócio decolar, a startup busca investidores-anjo por meio de um 
leilão inédito no país. Comandado pelo leiloeiro público Helcio Kron-
berg, o pregão ocorre na próxima terça-feira (31), totalmente online, 
e o lance inicial é de R$ 216 mil, valor que pode ser parcelado em 12 
vezes. O dinheiro será usado para cobrir custos de desenvolvimento e 
marketing. Para participar do leilão basta fazer um cadastro prévio no 
site do leiloeiro (www.hkleiloes.com.br).  

D - Programa de Estágios
A Peers Consulting - Consultoria de negócios, com foco em gestão e 
processos – está com vagas abertas para seu Programa de Estágios. As 
áreas preferenciais são de Engenharias, Administração e Economia, 
mas não há restrição em alunos de outros cursos. A empresa busca por 
talentos que façam a diferença e sejam movidos por desafi os. Os perfi s 
procurados são os que valorizam as seguintes habilidades: raciocínio lógico 
e facilidade com números, capacidade de comunicação e relacionamento, 
capacidade analítica, estruturação e organização de raciocínio, foco em 
gerar resultados aos clientes, pró-atividade e dinamismo, conhecimento 
e ferramentas Offi ce e BI (desejável). Enviar o currículo para o e-mail: 
(recrutamento@peers.com.br). 

E - Ética Fiscal
A Escola Fazendária do Estado (Fazesp) está recebendo inscrições para 
a 3ª turma de 2018 do curso Ética e Cidadania Fiscal. Gratuito, o curso 
será realizado no período de 20 de agosto a 26 de outubro. O conteúdo é 
direcionado aos interessados em obter conhecimentos sobre tributação, 
responsabilidades do Estado e exercício da cidadania.Temas: o Brasil e seus 
desafi os; o papel da educação na transformação da sociedade; a estrutura 
dos poderes e suas atribuições; a classifi cação dos tributos; o panorama 
da sociedade brasileira atual; controle, transparência, lei de acesso à 
informação e participação social, o que é Ética e a diferença entre ética 
e moral. Para mais informações e inscrições: (fazesp.fazenda.sp.gov.br).

F - Arritmólogos do Brasil 
No próximo dia 27 (sexta-feira), a Sociedade Brasileira de Arritmias 
Cardíacas (Sobrac) promove, o simpósio “O atleta com arritmia”, no 45º 
Congresso Paranaense de Cardiologia. O evento chega ao ExpoUnimed, 
em Curitiba, trazendo novidades sobre o tema a fi m de ampliar o co-
nhecimento não só de cardiologistas como também – e especialmente 
– de arritmólogos de todo o Brasil. A melhora da expectativa de vida, 
assim como a considerável mudança no jeito de consumir alimentos 
e bebidas, motivou a participação de diversas pessoas em corridas e 
maratonas, natação, esportes como o ciclismo, triatlo, entre outros. E 
essa intensifi cação, muitas vezes praticados como teste dos limites de 
resistência do indivíduo, pode levar ao desenvolvimento de arritmias 
cardíacas. Saiba mais em (www.sobrac.org).

G - Gestão de Riscos 
Motivos não faltam para que os holofotes da auditoria global estejam 
voltados para Foz do Iguaçu, entre os dias 21 e 24 de outubro. Um de-
les será a presença de Paul Sobel, durante a 23ª edição do Congresso 
Latino-americano de Auditoria Interna, evento que deverá reunir mais 
de mil profi ssionais em torno de temas como combate a fraudes, cor-
rupção corporativa, gestão e transparência de organizações públicas e 
privadas. Estão previstos mais de 30 painéis e debates, que destacarão 
questões envolvendo Lava Jato, Lei Anticorrupção, compliance, auditoria 
governamental, prevenção a fraudes, Data Analytics e auditoria de TI. 
Mais informações e inscrições: (www.claifl ai.org).

H - Atualização em Marketing
As plataformas de comunicação Vogue e Glamour, ambas integrantes da 
Edições Globo Condé Nast, iniciam, em agosto e setembro, a 2ª tempo-
rada dos cursos de atualização em Marketing do Luxo, com curadoria 
da Vogue, e Marketing Digital para Moda, com curadoria da Glamour, 
em parceria com a ESPM. A universidade e os veículos se uniram com 
o objetivo de disponibilizar conteúdo nas áreas de marketing de moda 
e luxo com o selo de títulos que são referência nesses dois segmentos, 
além da chancela de uma das mais importantes instituições educacio-
nais de marketing do país. Ambos os cursos são divididos entre aulas 
teóricas, visitas técnicas e palestras com grandes nomes do mercado.

I - Futebol no Shopping
Imagine levar seu fi lho para aprender a jogar futebol e aproveitar para 
fazer compras ou almoçar, tudo em um só lugar? No Morumbi Town 
Shopping agora será possível. O empreendimento recebe a Winners 
Academy, a primeira Escola de Futebol dentro de um Shopping center 
no Brasil, dirigida por dois ex-jgadores: Jorge Wagner e Jean Narde. A 
Escola tem capacidade para atender até 360 alunos. Crianças de 3 a 13 
anos poderão ser matriculadas, sendo divididas nas categorias Canarinho 
(de 3 a 6 anos), Foguetinho (6 a 9 anos), Mago (9 a 11 anos), Puskas 
(11 a 13 anos), e #AsMinaJoga (6 a 9 anos e 10 a 13 anos) voltada para 
o público feminino. 

J - Caminhada em Amparo
Quem quiser participar da ‘Caminhada pela Paz’ tem até quinta-feira 
(26), para fazer a inscrição. O evento é totalmente gratuito e os primeiros 
3.500 inscritos terão direito a camiseta. É aberto a toda a população, de 
todas as idades, e faz parte da programação da 6ª edição do Movimento 
Você e a Paz, que acontece no próximo dia 29, em Amparo, com patro-
cínio da Ypê e organização da BW Eventos. Acontece a partir das 9h, 
com percurso de 3,7 km e saída da Praça Pádua Salles. A atividade dará 
início à programação que objetiva promover a confraternização entre 
os participantes. Inscrições podem ser feitas nos pontos credenciados 
ou pelo site (www.vocepaz.com.br).

A - Cultura Coreana
Entre os dias 10 e 12 de agosto (sexta a domingo), acontece o 12° Fes-

D - Programa de Estágios
A Peers Consulting - Consultoria de negócios, com foco em gestão e 

Ser empresário, 

para muitos, não é 

exatamente um mar de 

rosas. Muitas vezes, ele 

é o primeiro a entrar e o 

último a sair 

Décimo terceiro sa-
lário é apenas para 
os colaboradores e 

as férias nem sempre vêm 
como ele quer. Mas, então há 
um paradoxo por trás disso, 
pois quase todo empresário 
montou sua empresa com o 
sonho de ter liberdade finan-
ceira, de tempo e de escolha. 
E, férias pelo tempo que 
quiser sem ter que pensar 
na própria empresa, estão 
inclusas aí. A pergunta que 
fica é: quantos dos empre-
sários estão obtendo estes 
benefícios? 

Quando faço essa pergunta 
aos empresários que parti-
cipam dos nossos eventos, 
vejo que quase nenhum res-
ponde afirmativamente. Ao 
contrário, muitas vezes estão 
estressados, com a saúde já 
não tão boa e até a família en-
tra na dança. Diferentemente 
do que muitos pensam, isso 
não deveria ser assim. Muito 
trabalho não é sinônimo de 
resultados e, a consequência 
é mais sofrimento que prazer 
em ter a empresa que sempre 
sonhou. 

A questão muitas vezes 
está mais ligada à forma como 
pensa o empresário do que 
a outras questões em si. Até 
porque a forma como ele pen-
sa leva à forma como decide 
e, consequentemente, leva às 
ações tomadas que, por sua 
vez, tornam-se os resultados 
(positivos ou negativos). 
Então, basicamente, se os 
resultados não estão a con-
tento é porque as formas de 
pensar também não estão. 

A próxima pergunta é: 
como pensa o empresário? 
Verificando mais a fundo, se 
encontra o paradoxo. Com-
plete a frase: "O olho do dono 
engorda o...". Sim, se eu citar 
esta frase em mil palestrar 

minhas, em todas, muitos 
empresários vão conseguir 
completar a frase perfeita-
mente. Normalmente: "O 
olho do dono engorda o gado 
(ou o porco, dependendo de 
quem fala)".

Mas o que significa isso? 
Significa que o empresário 
tem que ficar na empresa 
todo tempo, caso contrário 
ela não funcionará. Signifi-
ca também que ele não tem 
confiança nas pessoas que 
operam a empresa para ele. 
Porque se alguém tem que fa-
zer as coisas bem feitas, será 
apenas ele (é como pensa, 
mas nem sempre reconhece). 
Muitos vão dizer "eu não 
penso assim". Bom, verifique 
melhor a forma como faz as 
coisas, porque muitos donos 
estão assim e não se deram 
conta disso ainda. Como eu 
sei disso? Pelo resultado e 
pela produtividade dele e da 
empresa. 

Então, será que o velho 
ditado "o olho do dono 
engorda o gado" funciona? 
Certamente se o empresário 
quer crescer e expandir a 
ponto de ter várias unidades 
de seu negócio, não. Seria 
improvável o dono conseguir 
chegar a dirigir uma empresa 
média ou grande com eficá-
cia, sozinho. E é exatamente 
por isso que existem equipes, 
sistemas e processos dentro 
de uma empresa. Para que 
ela funcione sem o dono 
operando. 

Sendo assim. para tirar fé-
rias efetivas (muitos têm fé-
rias, mas não são efetivas) em 
primeiro lugar o dono deve 
mudar a forma de pensar. 
Deve pensar que em médio/ 
longo prazo, a empresa não 
deveria ser operada por ele. 
Isso vai força-lo a montar as 
melhores equipes, sistemas e 
processos. O que no final das 
contas significa melhorar a 
produtividade e consequen-
temente os resultados.

 
(*) - É treinador de empresários, 
empresário e sócio fundador da 

ActionCOACH São Paulo
(https://acsaopaulo.com.br).

Marcos Guglielmi (*)

Brasileiros acreditam em
aumento na infl ação

Os consumidores brasileiros acreditam que a 
infl ação acumulará taxa de 5,4% nos próximos 
12 meses. O resultado de julho da Expectativa 
de Infl ação dos Consumidores, medida pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), é 0,2 ponto 

percentual acima do registrado em junho 
(5,2%). Na comparação com julho de 2017, 
no entanto, houve um recuo de 1,5 ponto 
percentual, já que, naquele mês, foi registrada 
uma expectativa de infl ação de 6,9% para os 
12 meses seguintes. 

De acordo com o economista Pedro Costa 
Ferreira, da FGV, a leve alta na expectativa de 

infl ação dos consumidores “refl ete o aumento 
de preços ocorridos devido à greve dos ca-
minhoneiros e captada pelo Índice de Preços 
ao Consumidor de junho”. A FGV espera, no 
entanto, que, como a greve dos caminhoneiros 
foi um evento isolado, já nos próximos meses, 
a expectativa de infl ação do consumidor volte 
a cair e fi que rondando os 5% (ABr).

O valor médio nas transações do semestre foi de R$ 28,9 mil por 

veículo arrematado.

O faturamento é cerca 
de 54% maior em com-
paração com o mesmo 

período do exercício anterior, 
quando as vendas somaram R$ 
3,9 bilhões.

Segundo dados da AutoAva-
liar, plataforma líder no Brasil 
de comercialização de veículos 
seminovos entre concessio-
nárias e lojistas, de janeiro a 
junho, as revendedoras repas-
saram, via pregão online, cerca 
de 48 mil veículos usados ao 
varejo multimarcas no País, 
ante as 27,9 mil unidades ven-
didas no exercício anterior. O 
valor médio nas transações do 
semestre foi de R$ 28,9 mil por 
veículo arrematado.

O prazo para o pagamen-
to do abono salarial ano-
-base 2016 foi prorrogado 
e os trabalhadores poderão 
sacar o benefício a partir 
desta quinta-feira (26). O 
dinheiro ficará disponível 
até 30 de dezembro. Quase 
2 milhões de trabalhadores 
não retiraram os recursos, o 
que corresponde a 7,97% do 
total de pessoas com direito 
ao benefício. O valor ainda 
disponível chega a R$ 1,44 
bilhão. O pagamento do abono 
do PIS/Pasep começou em 27 
de julho de 2017 e terminou no 
último dia 29 de junho, mas foi 
aberto um novo período. Este 
é o terceiro ano consecutivo 
em que ocorre prorrogação. 
No ano passado, essa mesma 

medida foi tomada. 
Tem direito ao abono salarial 

quem trabalhou formalmente 
por pelo menos um mês em 
2016 com remuneração média 
de até dois salários mínimos. O 
valor que cada trabalhador tem 
para sacar depende de quanto 
tempo ele trabalhou. Quem 
trabalhou o ano todo recebe 
o valor cheio, que equivale a 
um salário mínimo (R$ 954). 
Quem trabalhou por apenas 
30 dias recebe o valor mínimo, 
que é R$ 80. Além do tempo 
de serviço, para ter direito ao 
abono de 2016, o trabalhador 
deveria estar inscrito no PIS/
Pasep há pelo menos cinco 
anos e ter tido seus dados 
informados corretamente pelo 
empregador na Rais (ABr).
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XI ENCONTRO NACIONAL DE
COORDENADORES E PROFESSORES DO CURSO 
DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS SERÁ EM SETEMBRO

O XI Encontro Nacional de Coordenadores e Professores 
do Curso de Ciências Contábeis já tem data para acontecer. O 
evento será realizado no dia 29 de setembro de 2018, na sede 
do CRCSP. 

Idealizado pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
realizado pelo CRCSP e organizado pela Academia Brasileira 
de Ciências Contábeis (Abracicon), este é o maior encontro de 
acadêmicos da área contábil no Brasil.

Durante o encontro, haverá a entrega do Prêmio Olivio 
Koliver, criado com o objetivo de fomentar a produção e a 
disseminação do conhecimento na área contábil. O prêmio 
é entregue ao autor do melhor artigo publicado na Revista 
Brasileira de Contabilidade (RBC) e a escolha é feita por uma 
banca examinadora composta por dois integrantes do Conselho 
Editorial da RBC, dois membros do Conselho Político ou Editorial 
da Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade 
(REPcC) 

participe deste encontro”, declarou a presidente do CRCSP, 
Marcia Ruiz Alcazar. “A troca de experiências é sempre muito 
rica, ainda mais nesta edição, que contará com a participação 
de acadêmicos dos Estados Unidos e de Portugal. Será uma 
excelente oportunidade para ampliarmos nossos conhecimentos 
referentes à pesquisa e ao ensino da ciência contábil”, concluiu.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo 

investimento é de R$ 350, que pode ser pago em duas vezes. 

mais no mesmo endereço eletrônico. Lá, já estão disponíveis 

residem na cidade de São Paulo.

Ecommerce de veículos usados 
fatura R$ 5,8 bilhões no semestre
O comércio eletrônico de veículos usados no Brasil atingiu a cifra de R$ 5,8 bilhões em negócios no 
primeiro semestre deste ano

A plataforma B2B da em-
presa é utilizada atualmente 
em mais de 2,7 mil conces-
sionárias de veículos e cerca 
de 20 mil lojistas multimarcas 
no Brasil. O repasse online de 
seminovos é atualmente uma 

estratégia utilizada pelo varejo 
automobilístico para ampliar 
seus negócios no Brasil, em 
paralelo com as vendas de zero 
quilômetro. 

Segundo JR Caporal, CEO 
da AutoAvaliar, as conces-

sionárias brasileiras estão 
reinventando seus negócios 
com a aposta nos seminovos. 
“O uso de uma plataforma B2B 
para comércio de veículos 
traz mais agilidade e garante, 
sobretudo, maior transparên-
cia no repasse de automóveis 
feito entre concessionárias e 
lojistas”, comenta.

“Para se ter uma ideia, a ren-
tabilidade dos nossos clientes 
com o repasse de veículos 
chega a dobrar, impulsionado 
especialmente pela gestão 
efi ciente e controle efetivo 
na operação”, acrescenta 
Caporal. Fonte e outras in-
formações: (www.autoavaliar.
com.br).

Saque do abono salarial 
começa na quinta-feira

Divulgação
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O enigma Bolsonaro
Como se explica o 

enigma Bolsonaro? 

Lidera as pesquisas, prin-
cipalmente quando Lula 
não aparece como candi-

dato, mas o PR e o PRP acabam 
de recusar parceria com seu 
partido, o PSL, que esperava 
o apoio de uma onda bolsona-
rista com 100 deputados. Até 
agora este contingente não deu 
as caras. Qual a razão para o 
isolamento do capitão? 

A essa altura, a menos de três 
meses do pleito, era de esperar 
que uma enxurrada de adesões 
transferisse ao pré-candidato 
da extrema-direita a condição 
de favorito inquestionável 
à cadeira presidencial. Pois 
bem, inquestionável ele já não 
é. Expliquemos as razões. A 
começar pela paisagem social, 
onde sementes se espalham 
fazendo brotar tanto nos ro-
çados centrais como nos ter-
renos periféricos uma fl oresta 
de ressentimentos contra os 
protagonistas da política. 

Por sua conhecida verve 
contra petistas, na esteira de 
uma linguagem centrada em 
plataforma recheada de posi-
ções conservadoras, o depu-
tado Jair elevou-se à condição 
de inimigo número um das 
esquerdas e seus porta-vozes, 
a começar por Lula. Dessa 
forma, conseguiu construir o 
seu “muro”, para usar uma me-
táfora pinçada da construção 
que Donald Trump prometeu 
ao seu eleitorado e cujo foco é 
o combate à migração a partir 
do México.

O “muro” de Trump ganhou 
o sistema cognitivo do eleitor 
conservador e nacionalista. O 
“muro” de Bolsonaro é a defesa 
da sociedade contra a bandi-
dagem, além da promessa de 
combater “esquerdistas” de 
todos os quadrantes, princi-
palmente aqueles que usam 
o verbo para lembrar a era da 
opressão aberta pelo golpe 
militar de 1964. Trata-se de um 
representante que expressa 
as ideias do nacionalismo à 
moda antiga, com uma aborda-
gem amparada na burocracia 
militar-desenvolvimentista. 

Também é acusado por ad-
versários de ser “autoritário, 
truculento, racista e homo-

fóbico”. Chegou a defender 
o fuzilamento de Fernando 
Henrique pelas privatizações 
que ele fi zera, o que mostra 
a propensão para produzir 
frases de efeito, porém de alta 
aceitação em seus eleitores: 
“bandido bom é bandido mor-
to”, “a polícia deveria matar 
mais”, entre outras. Promete, 
caso ganhe, inserir muitos mi-
litares no governo, porque são 
“incorruptíveis e moralmente 
superiores aos políticos”.

Nesse ponto, convém pon-
tuar sobre a polêmica que seu 
discurso propicia. Se as massas 
aplaudem a “linguagem milita-
rista”, sob o entendimento de 
que um militar no governo seria 
mais adequado para manter a 
ordem e a segurança social, 
o meio político teme por seu 
futuro, enxergando em Bolso-
naro o dirigente que tolheria a 
inserção de políticos na estru-
tura governativa, restringindo 
o balcão de trocas e fechando o 
circuito de interlocução entre 
Executivo e Legislativo.

A par da sombra autoritária 
que acompanha Bolsonaro, 
há dúvidas sobre  seu desem-
penho até a reta fi nal. Seria 
possível a algum candidato, 
por mais populista que seja, 
suportar o massacre de atores 
que na campanha terão grande 
tempo de TV e rádio? Sem 
coligação, o capitão disporá 
de míseros 7 segundos. Poderá 
ter as redes sociais como arti-
lharia. Ora, redes sociais não 
elegem ninguém. Mobilizam a 
militância. 

Essa é a dúvida que per-
siste no meio político, razão 
pela qual, apesar de liderar 
intenções de voto, Jair Messias 
Bolsonaro não sai do isolamen-
to. Partidos receiam assumir 
compromisso com uma fi gura 
que abre tantas interrogações. 
O enigma Bolsonaro continua-
rá até mais adiante quando a 
campanha pegar fogo. Caso 
consiga atravessar a fogueira 
sem se queimar, é razoável 
pensar em milagre. 

A Bíblia não diz que o Mes-
sias andou sobre as águas na 
direção de seus apóstolos? Jair 
Bolsonaro tem um Messias de 
sobrenome.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

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

Gaudêncio Torquato (*) 

Nova Constituição 
de Cuba pode tirar o 
termo ‘comunismo’

A Assembleia Nacional do 
Poder Popular de Cuba aprovou 
no domingo (22) um projeto para 
reforma da Constituição, a fi m 
de manter de pé um dos últimos 
sistemas de partido único do 
mundo. Na proposta, questões 
como o reconhecimento do 
mercado, do casamento gay e da 
propriedade privada entraram 
em pauta. Além disso, o texto 
retira o termo “comunismo” da 
Carta Magna, substituindo por 
“construção do socialismo”, como 
objetivo do Partido Comunista, 
que continua como principal 
força política do país.

O projeto, agora, passará por 
debate popular entre os dias 13 
de agosto e 15 de novembro, an-
tes de ser submetido a referendo 
nacional. A atual Constituição 
é de 1976 e foi elaborada sob 
infl uência soviética, aliada ao 
modelo de Estado comunista de 
Fidel Castro pós-Revolução de 
1959. Na reforma, os 224 artigos 
visam modernizar a legislação 
cubana, adequando o texto às 
mudanças econômicas e sociais 
recentes do país.

Entre os principais tópicos, 
estão o estabelecimento do papel 
do mercado na economia da ilha, 
o reconhecimento da proprie-
dade privada e a defi nição do 
casamento como a “união entre 
duas pessoas”, uma abertura 
para o casamento homossexual, 
representando uma conquista 
para a comunidade LGBTI+. 
A nova Constituição instituirá, 
ainda, os cargos de presidente 
da República, de vice-presidente 
e de primeiro-ministro (ANSA).

O secretário nacional de Sa-
neamento Ambiental, Adailton 
Ferreira Trindade, afi rmou on-
tem (23) no seminário realizado 
pela FGV, na capital paulista, 
que a discussão sobre a MP 844, 
que cria referências e padroniza 
o setor do saneamento no país, 
será essencial à discussão no 
Congresso, ‘porque é neces-
sária e urgente’. “Nós estamos 
falando de saneamento, vida, 
água, pessoas que morrem por 
falta de água, por doenças que 
o esgoto não tratado causa. É 
urgente ampliar os investimen-
tos em saneamento e tratar esse 
problema”.

Trindade reforçou que é 
difícil ter um consenso com 
relação a uma MP que abrange 
um serviço nacional e carente, 
no qual há atuação de diversos 
setores públicos e privados, 
por isso a crença do governo 
é a discussão que ocorrerá 
no Congresso para que os 
representantes das entidades 
possam levar as suas ideias e 
propostas de ajustes. “Tivemos 
525 emendas e vamos esperar 
a defi nição do relator. Espera-
mos que o debate aconteça da 
melhor forma possível. O que 
tiver que ser ajustado será”.

A MP 844 que cria referências e padroniza o setor do 

saneamento, será essencial na discussão no Congresso, ‘porque é 

necessária e urgente’.
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No primeiro fi m de semana 
de convenções nacionais, 
os partidos políticos confi r-
maram cinco candidatos a 
presidente da República: Ciro 
Gomes (PDT), Guilherme 
Boulos (PSOL), Jair Bolso-
naro (PSL), Paulo Rabello 
de Castro (PSC) e Vera Lúcia 
(PSTU). As convenções têm 
de ser realizadas até 5 de 
agosto, e o prazo para pedir o 
registro das candidaturas na 
Justiça Eleitoral encerra-se 
em 15 de agosto.

A lei eleitoral permite, a 
partir da homologação das 
convenções, a formalização 
de contratos para instalação 
física e virtual dos comitês 
dos candidatos e dos partidos. 
O pagamento de despesas, 
porém, só pode ser feito 
após a obtenção do CNPJ 
do candidato e a abertura 
de conta bancária específi ca 
para movimentação fi nanceira 
de campanha e emissão de 
recibos eleitorais.

A partir de amanhã (25), a 
Justiça Eleitoral poderá enca-
minhar à Receita os pedidos 
para inscrição de candidatos 
no CNPJ. A partir dessa data, 
os partidos políticos e os can-
didatos devem enviar à Justiça 
Eleitoral, para divulgação na 
internet, os dados de arreca-

PSOL confi rmou Boulos como candidato à Presidência da 

República.

A desistência na compra de imóveis na planta gera o chamado 

distrato, que costuma gerar disputa na Justiça.

Cada vez mais comum em 
razão da crise econômi-
ca, entre outros motivos, 

a regulamentação do distrato 
está prevista em projetos que 
se encontram em tramitação 
no Senado. 

O tema do distrato é polê-
mico. Projeto da Câmara será 
analisado pelo Plenário do 
Senado, que poderá aprová-lo 
ou rejeitá-lo defi nitivamente. O 
texto encaminhado, na forma 
de substitutivo do relator, de-
putado José Stédile (PSB-RS), 
foi rejeitado na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
no último dia 10. Os senadores 
contrários ao projeto insistiram 
no argumento de que a redação, 
da forma como saiu da Câmara, 
prejudica o consumidor que 
fi car desempregado e não tiver 
condições de continuar a pagar 
as prestações do imóvel. 

Por sua vez, os senadores 

A transposição do Rio São 
Francisco mobilizou a Comissão 
de Desenvolvimento Regional do 
Senado no primeiro semestre do 
ano e deve permanecer na pauta 
a partir de agosto. De acordo 
com os senadores, o projeto deve 
benefi ciar 12 milhões de pessoas 
em 396 municípios dos estados 
de Pernambuco, Paraíba, Ceará 
e Rio Grande do Norte. São 477 
km de obras nos eixos Norte 
e Leste, além de 27 reservató-
rios com barragens, 4 túneis, 
13 aquedutos e 9 estações de 
bombeamento. A obra é orçada 
em R$ 9,6 bilhões.

O Ministério da Integração 
Nacional garante que as águas 
do Rio São Francisco chegará 
aos quatro estados nordestinos 
ainda este ano. Em março, o 
então ministro Helder Barbalho 
manifestou otimismo com o pro-
jeto. “Nossa previsão é de que até 
o mês de junho nós estaremos 
entregando água para o Ceará. 
A partir daí, é apenas o caminho 
das águas. O ministério não se 
furtará à responsabilidade de 
garantir que as águas possam 
chegar até o Rio Grande do Norte 
e à Paraíba, para que possamos 
assegurar que haja efetividade das 
águas do São Francisco nesses 

estados”, afi rmou.
Apesar da previsão inicial, as 

águas do São Francisco ainda 
não chegaram ao Ceará. O novo 
ministro da Integração Nacional, 
Pádua Andrade, refez as contas e 
anunciou para agosto a conclusão 
das obras no estado. Só depois 
disso a transposição deve chegar à 
Paraíba e ao Rio Grande do Norte. 
Em junho, o ministro afi rmou que 
o Poder Executivo teve “alguns 
problemas” com a empresa con-
tratada para concluir o último 
trecho da obra em Pernambuco. 
“A empresa que estava dando 
andamento à obra não atingiu o 
cronograma previsto”, disse.

Os parlamentares pediram 
urgência  para a transposição, 
apontado para a escassez de 
água nesses estados. A senadora 
Fátima Bezerra (PT-RN), afi rmou 
que a comissão tem feito “uma 
verdadeira trincheira” na fi sca-
lização da obra. O senador José 
Agripino (DEM-RN) afi rmou que 
os “percalços no andamento das 
obras” não foram responsabili-
dade do Poder Executivo, mas 
da construtora contratada para o 
trecho da transposição. Ele espe-
ra que as águas do São Francisco 
cheguem ao Rio Grande do Norte 
até o fi m do ano (Ag.Senado).

Parlamentares esperam a conclusão das obras até o fi m de ano, o 

que benefi ciaria quatro estados do Nordeste.

Corretores autônomos 
poderiam criar 
sociedade imobiliária

Projeto do deputado João Pau-
lo Kleinübing (DEM-SC), em tra-
mitação na Câmara, autoriza os 
corretores de imóveis autônomos 
a constituírem sociedade para 
realizar parcerias comerciais com 
as imobiliárias. O projeto altera a 
Lei 6.530/78, que regulamenta a 
profi ssão de corretor de imóveis.

Segundo a proposta, a socie-
dade de corretores poderá atuar 
com as imobiliárias em regime de 
parceria, sociedade em conta de 
participação ou consórcio. A re-
lação comercial não confi gurará 
vínculo empregatício ou previ-
denciário, ainda que haja relação 
subordinada da associação de 
corretores com a imobiliária. O 
deputado Kleinübing disse que a 
proposta abre novas possibilida-
des de atuação dos corretores e 
das imobiliárias. 

Hoje, a lei permite apenas a 
associação individual entre o 
corretor autônomo e a imobi-
liária. “O projeto ampliará as 
possibilidades de celebração de 
contrato de associação, ao mes-
mo tempo em que reduzirá os 
custos do exercício profi ssional, 
que poderá ser dividido entre os 
diversos corretores de imóveis 
que constituírem a sociedade”, 
disse.

O projeto tramita de forma 
conclusiva e será analisado pelas 
comissões de Desenvolvimento 
Econômico; Trabalho;  e Cons-
tituição e Justiça (Ag.Câmara).
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Arquivo/Ag.Senado

Projetos sobre distrato imobiliário 
devem ter análise retomada

A desistência na compra de imóveis na planta gera o chamado distrato, por meio do qual o comprador 
busca reaver alguma parcela do dinheiro já pago pelo empreendimento, o que costuma gerar disputa 
na Justiça entre o consumidor e a construtora

Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 
acatou algumas delas, mas a 
maioria dos senadores enten-
deu que as alterações não se-
riam sufi cientes para proteger 
os consumidores.

De autoria do deputado 
Celso Russomanno (PRB-SP), 
o texto disciplina a resolução 
de contrato de aquisição de 
unidade ou de lote urbano. 
Quando o empreendimento 
tiver seu patrimônio separado 
do da construtora, em um meca-
nismo chamado de patrimônio 
de afetação, o comprador que 
desistir do imóvel terá direito a 
receber 50% dos valores pagos, 
após dedução antecipada da 
corretagem. Se o empreen-
dimento não estiver com seu 
patrimônio assegurado dessa 
forma, a multa que fi cará com a 
incorporadora será de 25% dos 
valores pagos se o comprador 
desistir do imóvel (Ag.Senado). 

favoráveis à proposta alegaram 
que as regras atuais geram 
insegurança jurídica e abrem 
espaço para especuladores 
obterem ganhos fi nanceiros, 
prejudicando construtoras e 
o setor da construção civil. A 

senadora Simone Tebet (MDB-
-MS), relatora do parecer pela 
rejeição, chegou a apresentar 
10 emendas para tentar equi-
librar as relações entre cons-
trutoras e mutuários. O relator 
inicial da proposta, senador 

Os candidatos a presidente defi nidos 
nas convenções partidárias

dação para fi nanciamento da 
campanha eleitoral, observado 
o prazo de 72 horas após o re-
cebimento dos recursos.

Nas convenções nacionais, 
o PSL, o PDT e o PSC não es-
colheram os candidatos a vice. 
Caberá à direção nacional do 
PDT articular as alianças para 
o primeiro turno das eleições 
e o vice de Ciro Gomes. O PSC 
vai buscar um vice que agre-
gue apoios, mas o candidato 
demonstrou disposição de ter 
uma mulher na sua chapa. No 
PSL, o nome forte para compor 
a chapa de Bolsonaro é o da 
advogada Janaina Paschoal, 
que participou da convenção ao 
lado do candidato a presidente.

O PSOL formou uma chapa 
puro sangue: Sônia Guajajara 
será a candidata a vice de 
Boulos. O PSTU optou por 
não fazer coligações. O vice 
de Vera Lúcia será Hertz Dias. 
O PMN e o Avante decidiram 
não lançar candidatos a Presi-
dência da República. O Avante 
dará prioridade à eleição de 
deputados federais: terá uma 
chapa com cerca de 80 nomes 
e pretende eleger pelo menos 
cinco. O Avante não defi niu 
se apoiará algum candidato a 
presidente no primeiro turno. 
O PMN decidiu não dar apoio 
a nenhuma chapa. No próximo 
sábado (28), devem reunir-se 
SD, PTB, PV, PSD e DC (ABr).

Debate sobre MP do saneamento é 
‘necessário e urgente’

O secretário explicou que o 
governo se defende das críticas 
à MP com a afi rmação de que a 
ampliação dos investimentos 
em saneamento é urgente e que 
é necessário superar o defi cit 
existente na coleta e tratamento 
de esgoto e na poluição dos rios. 
“A intenção do governo é a de 
estimular o mercado a compare-
cer de forma mais forte e que as 
entidades públicas se organizem 
melhor para participarem”.

Trindade também ressaltou 
que o setor de saneamento 

passou por décadas com falta de 
recurso, planejamento. A partir 
de 2007 se vê disponibilidade 
maciça de recursos tanto da 
União como fi nanciamentos mas 
percebe-se lentidão na execu-
ção dos orçamentos nota-se que 
há capacidade de planejamento. 
Nesse novo cenário os projetos 
bem desenvolvidos passam a ser 
fator primordial para o repasse 
dos recursos, porque muitas 
vezes problemas de projeto 
resultam em difi culdades na 
execução da obra (ABr).

Transposição do
São Francisco

em agosto na pauta



Tenho lido várias 

publicações de 

candidatos a deputado e 

vereador

Vários deles relatam suas 
realizações, as leis, os 
decretos e outras nor-

mas que ajudaram a implantar 
e que pretendem propor.

Recentemente lí uma repor-
tagem sobre a grande quanti-
dade de leis, decretos, normas, 
etc. em vigor no município de 
São Paulo, os  quais são pouco 
obedecidos, inclusive porque 
não há fi scais  sufi cientes para 
multar quem desobeder.

Isto me faz pensar várias 
coisas:

Tenho o caso de alguém que 
esteve no Japão e me contou 

que lá havia uma instrução de 
trânsito, mas sem guarda. Ele 
perguntou ao cidadão que o 
acompanhava: “Por que não 
tem guarda aqui?”, e a resposta 
foi: “ Não precisa. Todo mundo 
sabe”. 

Outra coisa que pensei é 
que nunca li uma proposta de 
candidato para abolir uma lei, 
um decreto ou similar. Tenho 
a impressão que já temos um 
oceano de leis.

Talvez em algumas leis, além 
da data de entrada em vigor 
também teriam que ter uma 
data de expiração, caso não 
sejam expressamente reva-
lidadas ou adaptadas a nova 
realidade social e econômica.

(*) - É empresário.

Sobre Eleições
Jan Wiegerinck (*)

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 

netjen@netjen.com.br
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TABELA DE CÁLCULO PARA O PRÓ-LABORE
Qual tabela deve ser utilizada para o cálculo do desconto de INSS para pró-
-labore, existe teto? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE JÁ ESTÁ CONTRATADO COM JORNADA DE 44 
HORAS SEMANAIS, PODE SOFRER ALTERAÇÃO DE JORNADA PARA 
30 HORAS SEMANAIS E DE SALÁRIO, POR MOTIVO DE REDUÇÃO DE 
MOVIMENTO DA EMPRESA?

A redução da jornada de trabalho com a consequente redução salarial, 
obrigatoriamente deverá ser validada por acordo ou convenção coletiva 
nos termos do artigo 7º, VI da CF/1988.

ALTERAÇÃO DE CARGO
Funcionária que foi registrada com o cargo de consultora de crédito 
e cobrança e recebe adicional de caixa 10%, por uma necessidade a 
Empresa pretende transferir seu cargo para repositora, não haverá 
redução salarial, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR MENOR COMO VENDEDOR
Na contratação de menor com de idade de 17 anos, para a função de 
vendedor em lojas de roupas, quem deve assinar a documentação (pais 
e responsáveis ou o próprio), como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COOPERATIVA DEVE INFORMAR NO E-SOCIAL
Cooperativa optante pelo lucro real deve informar a retenção do INSS 
sobre compra de produção rural de PF e Jurídica no eSocial ou na EFD-
-REINF? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALTERAR O CONTRATO INTERMITENTE
Funcionário que foi contratado como intermitente, pode ser alterado 
para contrato indeterminado, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011954-
95.2018.8.26.0007. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de 
São Paulo, Dr. Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PABLO MARTINS 
BALIEIRO, RG 43.867.233-1, CPF 361.357.338-50 que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por VSTP Educação Ltda., e que foi determinada a intimação 
do executado por edital com prazo de 20 dias para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos pague o 
valor indicado no demonstrativo discriminado pelo credor, (FLS. 17/18, R$ 19.162,00) acrescido de 
custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 
pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de 
multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%). Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

1ª VC – Reg. Vl. Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0000800-
84.2012.8.26.0009. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX – Vila Prudente, Estado 
de São Paulo, Dr. Jair de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LEONARDO TADEU 
NASCIMENTO, CPF. 317.247.328-70, que AMC – SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma 
ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 20.103,65 (Dez/2011), oriundos do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o réu em lugar 
ignorado, fica CITADO para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado 
(ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalente a 5% do valor 
do débito (art. 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em 
mandado executivo. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial. Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 13 de junho de 2018. Eu, MAGDALENA RIOFRIO NICOLAU Coordenadora, subscrevi. 

1ª VC – Reg. Vl. Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016129-
73.2011.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fabiana Pereira Ragazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NELSON DA 
SILVA COTRIN, Brasileiro, CPF 213.448.188-97, Rua Visconde de Itaborai, 368, Vila Azevedo, CEP 
03308-050, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços 
Educacionais LTDA, alegando em síntese: que o requerente é credor do requerido pela importância de 
R$5.243,60(cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), referentes ao Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais em benefício do requerido, relativos a mensalidades não pagas, dos 
quais encontram-se pendentes de pagamento, referente ao período de 08/05/2007 a 08/12/2007. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pagar ou oferecer embargos. Não sendo embargada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de novembro de 2017. 

BRASILMETAL S/A
NIRE Nº 35300213556

Edital de Segunda Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGE, a se realizar no dia 27.07.2018, às 10 horas, na Avenida 
Casper Líbero, nº58, sala 1.000 – São Paulo – SP, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Adaptação á Lei 
nº6.404/76 e Reforma do Estatuto social; b) Eleição da Nova Diretoria c)Outros assuntos de interesse social. São Pau-
lo, 16/07/2018. José Luiz Alves – Acionista.                                                                                        (21, 24 e 25/07/2018)

5ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009872-
16.2014.8.26.0007/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROGÉRIO FREIRE 
DE MOURA, CPF 252.988.198-77, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$ 20.702,67, 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 junho de 2018. 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 01/08/2018  - 10:10h  -  2º LEILÃO: 02/08/2018  - 10:10h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 01/08/2018, às 10:10 horas, e 2º Leilão 
dia 02/08/2018, às 10:10 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR(A) FIDUCIANTE: EDER DOMIN-
GUES GRILENZONE  CREDOR FIDUCIÁ-
RIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 
405.909,73 (Quatrocentos e cinco mil, novecentos e nove reais e setenta e três centavos) 2º leilão: R$ 314.488,76 (Trezentos e quatorze mil, quatrocentos e 
oitenta e oito reais e setenta e seis centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

da lei. DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 07/08/2018  - 10:35h  -  2º LEILÃO: 09/08/2018  - 10:35h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

Av. 05/28.822- o imóvel objeto desta matrí-
cula é lançado atualmente pelo nº 567 da Rua Jacaraipe.

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 07/08/2018, 
às 10:35 horas, e 2º Leilão dia 09/08/2018, às 10:35 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. 
DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: JOSÉ ROBERTO HAUSSAUER, 

 MARLI GAZON HAUSSAUER, 
 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No 

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 356.180,72 (Trezentos e cinquenta 
e seis mil, cento e oitenta reais e setenta e dois centavos) 2º leilão: R$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais),

COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

Avante S/A - Empreendimentos e Participações
CNPJ Nº 16.822.157/0001-32 - NIRE 35300040686

 Sumario da Ata AGO/E Realizada em 30 de Abril de 2015
Local e Data: Na à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.903, 3º Andar, Conjunto 31, Sala 4, Jardim Paulistano-São
Paulo-SP, CEP 01.452-912, às 15:30h do dia 30/04/15. Presença: Acionistas presentes representando a totalidade
do Capital Social, conforme assinaturas lançadas no livro de “Registro de Presença de Acionistas”; Mesa Diretora:
Andréa Rinzler. Presidente; Gregory Erich Pinto Rinzler, Secretário da Mesa; Deliberações: Todas as deliberações
foram aprovadas por unanimidade dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: 1)Suspensa a
AGO/E pelo tempo necessário para a publicação do Relatório da Administração, reabertura no dia 02/06/15 no mes-
mo horário; sendo os referidos Relatórios, os Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Financeiras, referente
aos Exercícios Sociais, encerrados em 31/12/11 a 2014, devidamente publicados nos jornais DOE e Empresas & Ne-
gócios respectivamente nas edições de 11/04/15 e 30/05/15 os quais serão devidamente arquivados na JUCESP; 2)
Por aclamação, foi reeleita a Diretoria para o triênio 2015/2017, com mandato até 30/04/18 ou até quando a AGO
eleger seus substitutos; para Diretora Presidente: Andrea Rinzler, RNE nº W326.071-S e CPF nº 013.014.178-07;
para Diretor: Gregory Erich Pinto Rinzler, RG. nº 11.131.820-8-SSP/SP e do CPF nº 257.204.468-42, todos os
presentes à Assembleia, declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previsto em Lei, que os impeçam
de exercerem atividades mercantis, declarados empossados e sendo-lhes ainda aprovada uma verba para honorári-
os até o limite máximo permitido pela Legislação vigente; 3) Ratificada e aprovada, a proposta da Diretoria para dis-
tribuição de dividendos nos exercícios de 2011 a 2014, inclusive os pagamentos efetuados em cada um deles e
ainda permanecendo os saldos remanescentes a disposição dos acionistas, contabilizados na conta “Dividendos a
Pagar”. Encerramento: Ninguém manifestou outros assuntos, nada a tratar, declarou-se encerrada a Assembléia,
lavrando-se a presente, que após lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em seus
anexos pelos membros da mesa que a presidiu e assinada por todos os presentes.(a) Andrea Rinzler, Presidente
da Mesa;(b) Gregory Erich Pinto Rinzler, Secretário da Mesa; Acionistas Presentes: Funchal S/A Participa-
ções-Representada por sua Diretora Andrea Rinzler; Andrea Rinzler; Gregory Erich Pinto Rinzler. A presente é
cópia fiel da ATA lavrada no livro próprio. São Paulo, 02/06/15. Gregory Erich Pinto Rinzler, Secretário da mesa.
AGO/E devidamente arquivada na JUCESP nº 353.830/15-0 em 12/08/15.Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Avante S/A - Empreendimentos e Participações
CNPJ Nº 16.822.157/0001-32 - NIRE 35300040686

Sumario da Ata AGO/E Realizada em 30 de Abril de 2018
Local e Data: Na à Avenida Brigadeiro Faria Lima,1.903, 3º Andar, Conjunto 31, Sala 4, Jardim Paulistano - São Paulo-
SP, CEP 01.452-911, às 15:30h do dia 30/04/2018. Presença: Acionistas presentes representando a totalidade do
Capital Social, conforme assinaturas lançadas no livro de “Registro de Presença de Acionistas”; Mesa Diretora: Andréa
Rinzler. Presidente; Gregory Erich Pinto Rinzler, Secretário da Mesa; Deliberações: Todas as deliberações foram apro-
vadas por unanimidade dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: 1)Suspensa a AGO/E pelo
tempo necessário para a publicação do Relatório da Administração, reabertura no dia 18/05/2018 no mesmo ho-
rário; sendo os referidos Relatórios, os Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Financeiras, referente aos
Exercícios Sociais, encerrados em 31/12/2015 a 2017, devidamente publicados nos jornais DOE e Empresas & Ne-
gócios na edição de 16/05/2018 os quais serão devidamente arquivados na JUCESP; 2) Por aclamação, foi
reeleita a Diretoria para o triênio 2018/2020, com mandato até 30/04/2021 ou até quando a AGO eleger seus
substitutos; para Diretora Presidente: Andrea Rinzler, RNE nº W326.071-S e CPF nº 013.014.178-07; para Dire-
tor Sr. Gregory Erich Pinto Rinzler, RG. nº 11.131.820-8-SSP/SP e do CPF nº 257.204.468-42, todos os pre-
sentes à Assembleia, declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previsto em Lei, que os impeçam de
exercerem atividades mercantis, declarados empossados e sendo-lhes ainda aprovada uma verba para honorários até
o limite máximo permitido pela Legislação vigente; 3) Ratificada e aprovada, a proposta da Diretoria para distribuição
de dividendos nos exercícios de 2015 a 2.017, inclusive os pagamentos efetuados em cada um deles e ainda per-
manecendo os saldos remanescentes a disposição dos acionistas, contabilizados na conta “Dividendos a Pagar”. En-
cerramento: Ninguém manifestou outros assuntos, nada a tratar, declarou-se encerrada a Assembleia, lavrando-se
a presente, que após lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em seus anexos pe-
los membros da mesa que a presidiu e assinada por todos os presentes.(a) Andrea Rinzler, Presidente da Mesa;(b)
Gregory Erich Pinto Rinzler, Secretário da Mesa; Acionistas Presentes: Funchal S/A Participações-Represen-
tada por sua Diretora Andrea Rinzler; Andrea Rinzler; Gregory Erich Pinto Rinzler. A presente é cópia fiel da
ATA lavrada no livro próprio. São Paulo,18/05/2018. Gregory Erich Pinto Rinzler, Secretário da mesa.
AGO/E devidamente arquivada na JUCESP nº 303.431/18-0 em 27/06/18-Flávia R Britto Gonçalves -Secretária Geral.

Agropecuária Agrovalente S.A.
CNPJ: 17.776.218/0001-35

Convocação
São convocados os Srs. Acionistas à se reunirem em AGE, no dia 31/07/2018, às 16h, na sede social 
na Estrada de Lençóis Paulista à Avaré, S/N, Lençóis Paulista - SP, para discussão e deliberação 
sobre a seguinte ordem do dia: i) Protocolo de Justificação e Incorporação da Agropecuária 
Agrovalente S.A pela Agrus Participações S.A, bem como os anexos desse protocolo e ii) Outros 
assuntos de interesse da sociedade. A diretoria. (24, 25 e 26/07/2018)

Agropecuária Pessina S.A.
CNPJ: 59.109.009/0001-88

Convocação
São convocados os Srs. Acionistas à se reunirem em AGE, no dia 31/07/2018, às 10h, na sede social 
na  Estrada de Lençóis Paulista à Avaré, S/N, Lençóis Paulista - SP, para discussão e deliberação 
sobre a seguinte ordem do dia: i) Alteração do endereço da sociedade, ii) Alteração do Objeto Social, 
iii) Alteração do tipo societário, iv) Protocolo de Justificação e Incorporação da Larius Administração 
e Empreendimentos S.A pela Agropecuária Pessina S.A, bem como os anexos desse protocolo e V) 
Outros assuntos de interesse da sociedade. A diretoria. (24, 25 e 26/07/2018)

Larius Administração e Empreendimentos S.A.
CNPJ 47.709.340/0001-50

Convocação
São convocados os Srs. Acionistas à se reunirem em AGE, no dia 31/07/2018, às 14h, na sede social 
na  Estrada de Lençóis Paulista à Avaré, S/N, Lençóis Paulista - SP, para discussão e deliberação 
sobre a seguinte ordem do dia: i) Protocolo de Justificação e Incorporação da Larius Administração 
e Empreendimentos S.A pela Agropecuária Pessina S.A, bem como os anexos desse protocolo e ii) 
Outros assuntos de interesse da sociedade. A diretoria. (24, 25 e 26/07/2018)

Algumas habilidades es-
senciais, como liderança, 
oratória, inteligência 

emocional, produtividade e 
persuasão, não são ensinadas 
nas universidades, mas são es-
senciais para profi ssionais que 
querem se destacar na carreira 
ou no próprio negócio. 

“É comum encontrar pessoas 
bem sucedidas no que se propu-
seram, que nunca frequentaram 
uma faculdade, mas possuem 
um algo a mais que as levou a 
outro patamar. Algumas habili-
dades vitais para conquistarmos 
o que desejamos, infelizmente, 
não são ensinadas nas escolas 
ou universidades. A Conquer 
desenvolve essas competências 
como complemento ao ensino 
tradicional” comenta Hendel 
Favarin, Cofundador da Escola 
Conquer, desenvolvida no Vale 
do Silício para acelerar o cres-
cimento pessoal e profi ssional 
das pessoas.
 1) Metas e produtividade 

- Tudo começa com o es-
tabelecimento das metas. 
Elas são importantes para 
mostrar – e lembrar – uma 
direção. Precisam estar 
sempre alinhadas com o 
propósito e objetivos de 
longo prazo. Sem uma 
meta bem estabelecida, 
o profi ssional fi ca como 
um barco perdido no mar: 
está a deriva e não sabe 
para onde ir, é muito mais 
fácil traçar o caminho 
errado, e o pior: sem nem 
se dar conta disso. Metas 
claras mantém os profi s-
sionais em movimento e 
são uma ótima base no 
momento de tomar as 
melhores decisões.

 2) Inteligência fi nanceira 

- A inteligência fi nanceira 
não está ligada a grande 
quantidade de dinheiro 
na conta bancária, mas 

Seis habilidades essenciais 
que as escolas não ensinam

O desenvolvimento tecnológico e os relacionamentos pessoais cada vez mais dinâmicos afetam diversas 
áreas da sociedade, mas caminham a passos lentos quando se trata das instituições de educação formal

M
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H  5) Marketing básico - O 
marketing é necessário 
em diversas profi ssões, 
principalmente para al-
cançar metas. “Uma ideia 
no trabalho, um aumento 
de salário, ou convencer 
seus amigos para um pla-
no diferente no fi nal de 
semana. Em todos estes 
exemplos, é possível en-
contrar vários momentos 
em que você precisará de 
fundamentos de marke-
ting”, explica Favarin. 
Por mais que o profi ssio-
nal seja competente no 
que faz, se seu trabalho 
não for reconhecido ou 
visto, a consolidação de 
sua carreira pode ser 
mais devagar.

 6) Autoconhecimento e 

inteligência emocional 

- “Em média, passamos 
por aproximadamente 
13 problemas ao dia. 
Isso representa 13 situ-
ações nas quais somos 
desafi ados, que não vão 
em linha com as nossas 
expectativas, e temos 
que enfrenta-las” argu-
menta Hendel Favarin. 
Segundo o cofundador, 
como os profissionais 
lidam com os problemas 
faz a diferença na vida 
pessoal e profissional. 
Não é recomendável 
procrastinar ou ignorar 
essas situações compli-
cadas, esses problemas 
podem se transformar 
em circunstâncias des-
gastantes e complexas. 
Para lidar com esses 
momentos, é necessário 
que o profi ssional una 
autoconhecimento com 
inteligência emocional.

Fonte e mais informações: 
(https://escolaconquer.com.
br/).

sim em planejamento. 
Por ter uma maior esta-
bilidade, o profi ssional 
que aplica inteligência 
fi nanceira consegue fazer 
escolhas com maior auto-
nomia, sem as amarras de 
boletos. “Conhecer suas 
fi nanças pessoais, ter um 
bom planejamento de 
curto, médio e longo pra-
zo, além de saber como 
investir ou obter créditos 
de maneira inteligente 
deveriam ser habilidades 
ensinadas nas escolas, 
para todos, independente 
da profi ssão” declara o 
cofundador da Escola 
Conquer.

 3) Erro e aprendizado - 
Uma ideia original tem a 
sua possibilidade de erro 
e consequentemente, os 
erros estão fortemente 
ligados ao aprendizado. 
Todas as pessoas de su-
cesso também falharam. 
Ainda assim, desde cedo 
as pessoas são progra-
madas para achar que 
errar é ruim. Na escola 
aprende-se que só existe 
uma resposta certa para 
cada pergunta. Portanto, 
há a necessidade do 

fortalecimento de uma 
cultura que mostre o 
potencial construtivo do 
erro. O primeiro passo 
para a evolução de uma 
postura mais assertiva 
diante dos obstáculos é 
aceitá-lo.

 4) Boas relações e capaci-

dade de comunicação 

- A sociabilidade é uma 
característica inerente do 
ser humano e ter bons re-
lacionamentos interpes-
soais só traz vantagens 
no mercado de trabalho. 
A importância da comu-
nicação foi revelada por 
uma pesquisa do Project 
Management Institute 
Brasil (PMI). Os resulta-
dos mostraram que mais 
de 70% de 300 empresas 
culpam erros na comu-
nicação como um dos 
principais motivos de fra-
casso de suas iniciativas. 
Por mais qualifi cado que 
seja, a falta de habilidades 
comunicativas pode ser 
uma desvantagem para o 
profi ssional. Se expressar 
de maneira coerente e 
clara é o primeiro passo 
para alavancar a carreira 
e ideias.
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Especial

Leila Kiyomura/Jornal da USP

Alguém se lembra do drops Dulcora? 
Aquele com a embalagem lamina-

da toda colorida, com balas quadradas verdes, amarelas, 
azuis, vermelhas, embaladas uma a uma. E a cartilha 
Caminho Suave, escrita pela educadora Branca Alves de 
Lima, lançada em 1948 e que, no decorrer de meio século, 
ensinou 40 milhões de brasileiros a ler e escrever? Tem 
ainda o índio Caramuru, que embalava as caixas de biri-
bas, estrelinhas, rojões e fogos de artifício da tradicional 
fábrica de fogos de artifício fundada em 1915, em Jacareí.

Quem não se lembra, mas já ouviu falar, vai viajar no 

tempo ao visitar a mostra Papéis Efêmeros, Memórias 
Gráfi cas do Cotidiano, no pátio de exposições do Sesc 
Ipiranga. São mais de 500 rótulos e embalagens que per-
tencem ao acervo do Museu Paulista da USP, o conhecido 
Museu do Ipiranga, que, embora fechado para reforma 
e restauração até 2022, vem desenvolvendo exposições 
e atividades educativas em diversos espaços da cidade.

A curadoria é da professora Solange Ferraz de Lima, 
diretora do Museu Paulista, e do professor Chico Homem 
de Mello, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
(FAU) da USP. “São peças gráfi cas que apresentam há-

A exposição Papéis Efêmeros apresenta 
500 rótulos e embalagens que pertencem 

ao acervo do Museu Paulista da USP.

Museu Paulista e Sesc Ipiranga 
apresentam “Papéis Efêmeros”

A cartilha Caminho Suave: meio século de alfabetização.

Até 26 de agosto, mostra apresenta itens que preservam a memória gráfi ca do cotidiano

bitos e costumes dos brasileiros entre os séculos XIX e 
XX”, explica Solange. “A palavra ‘efêmero’ é um termo 
de origem grega e signifi ca coisas para durar um dia 
ou pouco tempo. Papéis efêmeros cumprem um papel 
importante, de comunicar, de informar, de emocionar, 
seduzir para o consumo”.

Não dá para imaginar um 
mundo sem rótulos.

A mostra vem atraindo um público diversifi cado. Há os 
designers, publicitários, arquitetos, educadores, artistas, 
profi ssionais, pesquisadores e estudantes. Mas o interes-
sante é a visita de pessoas atraídas pelas recordações e, 

especialmente, a curiosidade 
que desperta entre as crian-
ças. “São muitas as funções 
lúdicas, os ritos de passagem 
que a mostra destaca”, obser-
va Solange. “O que as peças 
têm em comum são o fato de o 
design, muitas vezes, não ser 
assinado e o uso de técnicas 
que já desapareceram, como 
a litografi a e a tipografi a, além 
de essas peças lidarem com 
vários sentidos efêmeros, 
permitindo uma reflexão 
sobre o tempo".

A maior parte do acervo 
vem da Coleção Egydio Co-

lombo, que foi doada para o Museu Paulista em 2003. Na 
exposição, há um vídeo com o depoimento do arquiteto 
Egydio Colombo Filho, formado pela FAU, contando 
como começou a sua coleção de rótulos, embalagens e 
etiquetas. Um documentário sobre o fascínio com que 
os rótulos, os desenhos e as fotografi as vão integrando 
o imaginário de diversas gerações. “Foi um alívio muito 
grande quando doei o acervo ao Museu do Ipiranga, um 
lugar especial na minha memória. Fiquei muito, muito 
feliz por estar dividindo esse legado”, observou. “Não dá 
para imaginar um mundo sem rótulos".

Para a exposição 'Papéis Efêmeros: Memórias Gráfi cas 
do Cotidiano', o curador Chico Homem de Mello sele-
cionou papéis de balas, santinhos católicos, rótulos de 
aguardentes, caixas de fósforos e embalagens de maços 
de cigarros, entre outros itens. “Nós fomos reunindo o 

material completado por coleções particulares. E, des-
sa forma, expandimos o sentido de efêmero”, explica o 
professor. “Além dos itens de descarte rápido, estamos 
trazendo mídias que desapareceram, como as partitu-
ras com capas ilustradas utilizadas em saraus ocorridos 
entre as décadas de 1910 e 1930, assim como catálogos 
de moda do Mappin e cadernos de caligrafi a”.

A exposição ocupa uma área externa do prédio do Sesc 
Ipiranga, muito bem organizada, que permite ao visitante 
observar a coleção por temas. Os itens foram agrupados 
nos seguintes eixos: Consumo, Educação e Cultura. Há 
também dois eixos transversais: Técnicas de Impressão 
e Design. O público poderá refl etir sobre a passagem do 
tempo, cada vez mais célere. Interessante ver, por exem-
plo, o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa em uma 
das vitrines. Consultar e folhear o livro amarelo impresso 
em fi ns de 1975 já é uma ação do passado.

A exposição 'Papéis Efêmeros: Memórias Gráfi cas do 
Cotidiano' fi ca em cartaz até 26 de agosto, de terça a 
sexta-feira, das 9h às 21h30, aos sábados, das 10h às 
21h30, domingos e feriados, das 10h às 18h30, no Sesc 
Ipiranga (Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga). Entrada grátis.A exposição Papéis Efêmeros vem atraindo público diversifi cado, que inclui estudantes, designers e publicitários.

Fotos: Cecília Bastos/USP Imagens

O drops Dulcora, com balas coloridas embaladas uma a 
uma, faz parte do imaginário popular.

A clássica didática da alfabetização através da memória 
gráfi ca é mostrada na exposição.



News@TI
Case

@O Grupo Leauto – uma das principais redes de concessionárias 
de veículo do estado do Rio de Janeiro que conta com 11 lojas 

– resolveu melhorar sua produtividade relacionada aos atendimentos 
on-line e off-line. Para isso, contratou a solução de CRM e de gestão de 
clientes da Syonet, líder ao setor automotivo, e também a agência de 
marketing digital Lead Force. Em novembro do ano passado, a Leauto 
¬¬- que atua com as marcas Renault, Nissan, Hyundai, Fiat e Jeep – 
utilizava uma solução para a gestão do relacionamento com o cliente, 
mas tinha problemas de instabilidade do sistema, lentidão, difi culdade 
de integração entre as lojas, inconsistência nas campanhas e demora no 
atendimento do suporte técnico, entre outros (www.syonet.com.br).

 

Droz agora é empresa independente

@O assistente virtual Droz agora caminha com suas próprias pernas. 
Antes, ferramenta acoplada a Aktie Now, empresa especializada em 

tecnologia para atendimento ao cliente. Hoje, como empresa individual, 
seu maior foco está em novas parcerias e em seguir uma visão futurista 
de soluções diferentes das disponíveis atualmente. A ferramenta está 
no mercado há apenas um ano, mas já apresenta números signifi cativos: 
quase 50 mil atendimentos e troca, em média,  500 mil mensagens com 
os clientes por mês. Atuante na área de tecnologia há mais de dez anos, 
Leandro Scripiliti, Chief Technology Offi cer (CTO) da Aktie Now e mente 
por trás do assistente virtual, diz que o spin-off se deve principalmente 
ao fato de poderem “abrir mais portas para novas parcerias”. 

São Paulo, terça-feira, 24 de julho de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br

Página 7

A realidade fragmentada

Em 1967, a televisão 

estava nos princípios da 

globalização ainda em 

preto e branco

Maravilhado pelo impac-
to dessa invenção no 
mundo - ou como uma 

crítica, nunca saberemos -, Ga-
briel García Márquez escreveu 
em Cem Anos de Solidão: "A 
ciência eliminou as distâncias, 
logo o homem poderá ver o que 
acontece em qualquer lugar da 
Terra, sem sair de casa".

Num fastforward de 51 anos 
depois, seguimos nos maravi-
lhando com o encurtamento 
das distâncias promovido 
por esta "ciência" que, hoje, 
chamamos de tecnologia. In-
cluímos no nosso vocabulário 
coisas como virtual reality, 
augmented reality, extended 
reality, mixed reality e cá esta-
mos ávidos para conhecer um 
monte de outras realities que 
ainda vão surgir.

Com tantas alternativas para 
promovê-las, ainda vivemos em 
um tempo onde a experiência 
na real reality é extremamente 
fragmentada. Prova disso está 
no relacionamento entre mar-
ca e consumidor.

Falamos de formas inovado-
ras na criação de experiências 
para marcas, mas ainda peca-
mos ao entregar o básico no 
dia a dia. O que existe hoje 
é um grande desperdício de 
energia - principalmente das 
grandes empresas - em correr 
para alcançar novas realidades 
e esquecer da realidade verda-
deira, de colocar o cliente no 
centro e dar a ele os processos 
certos para maximizar a sua 
experiência.

"Todo processo só é bom se 
serve ao cliente", já dizia uma 
frase da qual não me recordo 
a autoria. Se a empresa insiste 
em um processo que só serve 
aos interesses dela mesma, 
está investindo em um proces-
so ruim. E o que temos hoje 
são empresas repletas de pro-
cessos ruins que fragmentam 
a realidade.

Nos deparamos diariamente 
com organizações em um es-
tado único de auto-referência 
- um organismo vivo que se 
rege pelas suas próprias regras 
e não pensa na realidade que 
está acontecendo lá fora , mes-
mo "inovando" fazendo um VR 
na última atualização do app.

O melhor exemplo desse 
comportamento está no uni-
verso de Telecom. Aquelas em-
presas que foram responsáveis 
por terem criado as estradas 
pela qual navegamos neste 
maravilhoso mundo da world 
wide web são exatamente 
aquelas que menos entendem 
seus clientes e suas experiên-
cias reais.

Tentativas de mudar sua 
própria realidade não faltam, 
como é o caso da Netfl ix e da 
Telefônica, que oferta todo seu 
catálogo nas plataformas da 
operadora como uma forma 
de estar atualizada ao espírito 
do tempo. Mas suas experiên-
cias ainda seguem o modelo 
channel centric, servindo a 
realidade dos seus canais e 
não de quem os usa. Não é a 
toa que o Reclame Aqui criou 
o "The Canceler" como uma 
vingança pelo uso de robôs 
nas máquinas de atendimento 
ao cliente.

Nessas andanças pelo mun-
do, tive a oportunidade de 
realizar um workshop para uma 
grande empresa cujo foco era 
olhar para jornada do cliente 
e pensar com as suas dores 
para melhorar a experiência. 
Discutindo sobre determinado 
processo, alguém levantou a 
questão "Mas o departamento 
X que cuida disso nunca vai 
nos deixar fazer isso do jeito 
que a gente precisa porque vai 
contra o resultado da área".

Esse pensamento é extrema-
mente nocivo para a experiên-
cia única e centrada no cliente. 
Como gremilins, ele reproduz 
ferozmente e aumenta a frag-
mentação da realidade real. 
Além disso, tem o foco única e 
exclusivamente na otimização 
do investimento, e não na sa-
tisfação e na fi delização.

Por isso nossa admiração é 
cada vez maior pela transfor-
mação digital e pelas startups 

que crescem e mostram como a 
vida pode ser diferente quando 
tem alguém pensando em você. 
Olhando para as suas dores, 
com um pensamento integrado 
de ponta a ponta. Elas têm 
problemas como toda empresa. 
A diferença? Se preocupam 
em integrar antes de otimizar.

A verdadeira realidade, ou 
true reality, é de uma experi-
ência seamless, onde indepen-
dente se o canal está presente 
fi sicamente ou virtualmente, se 
é um robô ou ser humano, fl ui 
sem atritos durante a jornada 
do cliente.

A fórmula parece simples:
1. Make the consumer 

great again: Pense em pes-
soas primeiro, não em canais, 
entenda suas dores, o que 
lhe traz prazer, quais são os 
pontos de atrito da jornada. 
Redesenhe a experiência pela 
sua ótica, não das áreas que 
compõem a empresa.

2. Silo é para estocar 

grão, não processos: Integre 
os canais externos e internos 
do ecossistema antes e não no 
fi m. Isso é ir além de derrubar 
paredes e colocar pufes colo-
ridos. Reveja todo o sistema 
de antigo e enviesado de me-
tas e métricas e pensem em 
objetivos e resultados chave. 
Comprometa toda a cadeia 
pelo NPS total e esqueça a 
métrica da tarefa como medida 
de sucesso.

3. Não seja o gringo na Sa-

pucaí: Mantenha unicidade de 
mensagem e tom de voz. Não 
pense que o infl uenciador de 
cabelo rosa vai fazer os jovens 
gostarem de você se no aten-
dimento impera o gerundismo 
(o contrário também é válido). 
Conheça os conceitos precur-
sores da mensagem, da sua 
marca e adequação ao produto, 
e prepare todos os estágios 
para manter a transparência 
em cada etapa da experiência.

4. Dados são reações de 

pessoas: Se as experiências 
forem boas, os dados serão 
bons. Se elas forem ruins, os 
dados serão ruins. Crie uma 
estrutura de coleta, análise e 
feedback dos dados gerados 
durante a experiências e faça 
esse dado fl uir na empresa - já 
passamos do tempo do "Jorge 
pegou meu relatório".

5. Volte ao ponto um e 

comece novamente: Quan-
do ver que a experiência não 
está avançando, questione-a 
novamente. Derrube e cons-
trua novamente sem medo de 
ser feliz.

Mas lembre-se que ela não 
funciona se o objetivo não 
for comum. Se o propósito de 
servir não estiver enraizado 
na cultura. Da porta para fora 
e para dentro. Da senhora da 
copa ao board.

Principalmente porque são 
os consumidores que deter-
minam em qual canal querem 
interagir, não a empresa. E 
uma hora alguém vai perguntar 
para a senhora da copa como 
é a empresa X.

Por isso, se você é uma 
pessoa em alta posição de li-
derança ou até mesmo próprio 
CEO da empresa, não busque 
a solução para a experiência 
criando uma realidade alter-
nativa. Elas são muito legais e 
são "A" tendência, mas elas não 
resolvem um processo ruim de 
atendimento ou cobrança.

Também não pense que der-
rubar as paredes de escritório, 
colocar pufs, escorregadores e 
uma geladeira cheia de cerveja 
no fi nal da tarde são os elemen-
tos para que a integração entre 
departamentos aconteça e a ex-
periência se torne verdadeira.

É uma mudança de mindset 
interno. De como organizar a 
empresa, de como olhar para 
processos, de como mensurar 
o resultado não pensando em 
uma meta numérica e sim na 
relevância para a experiência 
do cliente.

Só assim para aproveitar as 
maravilhas da ciência, encurtar 
as distâncias e seguir existindo 
na vida real do cliente. O resto 
são formigas.

(*) É Consultor da Organica, formado 
em Publicidade e Propaganda com 

ênfase em Marketing pela ESPM, 
com MBA em Gestão Empresarial e 
especialização em Planejamento de 
Comunicação pela Miami Ad School 

em Madri.

Vinicius Picollo (*)

Daniel Souza (*)

Nestes 27 anos, foram muitos os ajustes até defi nir que a 
redução seria mantida, em média, em de 70% do IPI para 
empresas de tecnologia da informação, automação ou 

telecomunicações, além de conceder preferência na aquisição 
dos bens destas empresas pela Administração Pública Federal 
(direta ou indireta).

Para garantir os benefícios da Lei da Informática, as empresas 
candidatas devem cumprir com algumas exigências como de-
senvolver produtos inovadores de hardware e automação, com 
tecnologia comprovadamente nacional e com regularidade fi scal; 
investir em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no país; direcio-
nar, no mínimo, 5% das receitas relativas às vendas dos produtos 
aos programas de universidades, laboratórios ou fundações que 
colaboram para o crescimento científi co e tecnológico no Brasil 
e comprovar a regularidade fi scal. 

Diante dessas obrigações, o setor enfrentava difi culdades para 
comprovar este investimento devido à burocracia para atestar 
o que estava sendo reinvestido. O próprio governo reconheceu 
que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comuni-
cações (MCTIC) não reunia pessoal sufi ciente para ratifi car a 
contrapartida.

Alguns processos se arrastavam por anos e muitas companhias 
acabavam perdendo a chance ou não se sentiam estimuladas a 
ter acesso aos benefícios fi scais. Com a nova lei, o período para 
que as empresas comprovem os seus investimentos se amplia 
de três para 48 meses.

Benefícios para startups

Com a atualização da lei, as startups são as grandes benefi ciadas. 
Isso porque houve uma revisão na tabela que defi ne o quanto do 
faturamento das empresas deve ser destinado à área de P&D: dos 
5% totais obrigatórios, 2,61% poderão ser investidos nas próprias 
companhias e será permitido que elas contratem terceiros. 

A expectativa do mercado é que as empresas passem a inves-
tir em startups de base tecnológica capazes de aprimorar seus 
produtos, tornar seus processos mais ágeis e criar soluções 
escaláveis. Não é novidade que as novas ideias geradas pelas 
empresas de base tecnológica têm infl uenciado desde a forma 
como acessamos transporte até o jeito como usufruímos do lazer 
em casa e nas viagens, no jeito como interagimos socialmente e, 
ao mesmo tempo, têm ajudado na produtividade das empresas.

No Brasil, todos os dias surgem novas iniciativas. Segundo a 
Associação Brasileira de Startups (ABStartups), o país contabi-
lizava mais de 4,2 mil instituições do tipo em julho de 2017 – o 
dobro após seis anos de fundação da entidade. Um crescimento 
que aos poucos começa a infl uenciar a geração de riquezas do 
país. Pelas contas da Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI), as startups do agronegócio, por exemplo, já 
representam cerca de 7% do PIB gerado pelo setor. 

Apesar desse cenário repleto de oportunidades, os analistas do 
setor ainda reclamam da falta de incentivo. Entre as principais 
críticas está na carga tributária brasileira que, segundo eles, é 
um desestímulo a quem quer empreender ou fi nanciar inovação. 
Exemplo disso é a Receita Federal ter aumentado o imposto 
cobrado de investidores-anjo para 15% a 22,5% sobre o ganho 
gerado com aportes em startups. No entanto, acreditamos também 
que ainda há muito desconhecimento sobre as leis de incentivo 
para o setor de inovações ou erros na hora de aplicá-las em busca 
dos benefícios disponíveis.

Lei da Informática: mais um 
start para a inovação brasileira
A atualização da Lei da Informática, sancionada no dia 12 de junho (Lei nº 13.764/2018) amplia o 
prazo para pedido do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) reduzido, estimula investimento em 
startups e confere às auditorias independentes papel ainda mais importante. Originalmente, a Lei nº 
8.248/91 implantada nos anos 1990, defi niu mecanismos para proteger e incentivar a indústria de 
informática brasileira diante da abertura ao mercado externo

Lei do Bem

Desde 2005, o país tem a Lei do Bem (11.196/05), também vol-
tada para a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica. 
Entre os benefícios que ela assegura estão: exclusão entre 60% 
a 100% dos gastos efetuados com pesquisa e inovação tecnoló-
gica na determinação do lucro real para cálculo do Imposto de 
Renda e da base de cálculo da Contribuição Social sobre Lucro 
Líquido (CSLL); alíquota de 0% do IRRF incidente sobre remes-
sas ao exterior para registro e manutenção de marcas, patentes 
e cultivares; redução de 50% do IPI na aquisição de máquinas 
e equipamentos utilizados para pesquisa e desenvolvimento; 
amortização acelerada dos intangíveis e depreciação integral de 
equipamentos relacionados à pesquisa e ao desenvolvimento.

Acontece que, em 12 anos de implantação, pouco mais de mil 
empresas utilizaram a Lei do Bem – um universo muito pequeno 
diante do potencial. Para atrair mais acesso aos incentivos, a nova 
Lei da Informática traz uma mudança importante ao permitir 
que empresas com comprovações de investimentos pendentes 
contratem auditorias independentes para analisar as contas e, 
então, repassar os resultados, em vez de esperar pela auditoria 
do Ministério da Ciência e Tecnologia, como ocorre atualmente.

Basta que as empresas contratadas sejam credenciadas pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e habilitadas no Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). A lei 
determina, ainda, a apresentação de relatório anual que comprove 
o cumprimento dos requisitos e informe o quanto a empresa fa-
turou, o quanto e como investiu em pesquisa e desenvolvimento, 
dando ao documento da auditoria independente função de prova.

Porém, não é só na prestação de contas que as empresas de 
auditoria podem contribuir no acesso aos incentivos fi scais. Nosso 
trabalho também é importante na origem, no diagnóstico e na 
preparação das empresas para aproveitar o que está disponível. 
Muitas vezes atropeladas pelo dia a dia corrido das linhas de 
produção, elas não percebem o potencial de inovação contido em 
determinado produto – algo que o olhar apurado de uma equipe 
de auditoria pode identifi car. 

No Brasil, as empresas ainda deixam de aproveitar os benefícios 
na sua integralidade, o que sinaliza as diversas oportunidades 
existentes para as interessadas. Para isso, o apoio de auditores 
e consultores independentes é importante, garantindo competi-
tividade frente às inovações e transformações tecnológicas que 
estão ocorrendo.

O know-how de um grupo multidisciplinar - formado por 
contadores, engenheiros e advogados - é fundamental também 
para otimizar processos. Acostumados com análises de empresas 
dos mais variados tipos, eles contam com maior facilidade para 
entender a elegibilidade de um projeto diante dos critérios do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Por isso, defendemos cada vez mais, que o conhecimento 
técnico de consultores especializados é o fator determinante 
para se obter sucesso, não só na conquista de incentivos fi scais 
e outros benefícios por meio da nova Lei da Informática ou a Lei 
do Bem, mas também para auxiliar na manutenção da efi ciência 
e sustentabilidade das empresas. 

(*) É diretor de Tributos Diretos da Grant Thornton.

Mealybug, uma ameaça focada em bancos,
agora está atacando outros segmentos

A Symantec, empresa líder no mercado 
de segurança da informação, anuncia que 
seu  time de pesquisa de ameaças avançadas 
descobriu que as atividades do grupo Mealy-
bug evoluíram da manutenção e entrega de 
seu próprio cavalo de troia bancário perso-
nalizado para a operação como distribuidor 
de ameaças a outros grupos que agem de 
forma similar para roubar informações de 
organizações. Quando o grupo foi identifi -
cado pela primeira vez, em 2014, utilizava 
um malware personalizado chamado Emotet 
para espalhar cavalos de troia que roubavam 
credenciais bancárias online de usuários de 
computadores na Europa. A telemetria nova 
da Symantec agora revela que o Emotet está 

concentrado em alvos nos EUA e também 
está sendo usado para espalhar o Qakbot, 
uma família separada de cavalos de troia 
bancários. Tanto o Emotet quanto o Qakbot 
têm recursos de autopropagação, o que per-
mite que as ameaças se espalhem de forma 
agressiva quando se infi ltram em uma rede.

“Acreditamos que o Mealybug deixou 
de ser um agente de ameaças isoladas e 
virou um distribuidor global. Isso segue 
uma tendência que identifi camos no nosso 
relatório de segurança (ISTR) deste ano, 
que os grupos de ameaças estão refi nando 
suas técnicas e modelos de negócios para 
maximizar os lucros”, afi rma Jon DiMaggio, 
analista sênior de Inteligência sobre Ameaças 

da Symantec. “De acordo com nossa análise, 
parece que o Mealybug está dando suporte 
a vários grupos de ataque ao mesmo tempo 
e ganhando dinheiro ao receber parte dos 
lucros resultantes.”

A Symantec acredita que o Emotet e o 
Qakbot são controlados por dois grupos se-
parados, e que o Mealybug está oferecendo 
o Emotet como mecanismo de entrega do 
Qakbot, além de outras ameaças. A análise 
da Symantec não detectou nenhuma sobre-
posição nas infraestruturas de comando e 
controle dos dois cavalos de troia, e também 
encontrou diferenças no código de seus 
componentes principais e em suas técnicas 
de antidebug.
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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 24 de Julho de 2018. Dia de São Vitor, São Ursino, 
Santa Cristina, Santa Niceta, Santa Luísa de Sabóia, e Dia do 
Anjo Nithael, cuja virtude é a justiça. Hoje aniversaria a atriz 
norte-americana Lynda Carter (a mulher Maravilha) que nasceu 
em 1951, a cantora e atriz Jennifer Lopez que completa 48  anos e 
o piloto brasileiro de corridas Thiago Medeiros nascido em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é uma pessoa de muitos talen-
tos, tem interesse por vários assuntos e gosta de se manter bem 
informado através da busca de novas ideias. Costuma ter facilidade 
para expressar-se, tanto falando, quanto escrevendo. Um legalista, 
muito ordeiro, tem uma visão organizada do mundo e dos fatos, 
vendo em tudo de uma forma lógica. Normalmente gosta de fan-
tasiar ou devanear com coisa que considera realizável e não perde 
seu tempo com pensamentos que não levem a nada. Trabalhador, 
mas muito instável no que se refere às emoções. No lado negativo 
precisa superar a tendência a ser teimoso ou a ter ideias fi xas.

Dicionário dos sonhos
GALO – Sozinho signifi ca aborrecimentos por 
dinheiro. Cantando: notícias de pessoa de longe. 
Junto com galinhas: aumento de família. Vê-lo 
com ovos é felicidade no jogo durante três dias. 
Mata-lo, perda de emprego. Dar de comer a um: 
volta de pessoa ausente. Números de sorte:  05, 
10, 19, 49 e 67.

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

Esta terça é o décimo terceiro dia da lunação. Desde de manhã até o fi nal da tarde a Lua fora de curso aconselha a 

manter a rotinas, será bom evitar  fazer compras que podem não agradar ao gosto. Com a Lua em Capricórnio no começo 

da noite haverá muita inspiração, ideal para entretenimento, ver um fi lme ou estar com amigos. No entanto, Marte 

em mau aspecto com a Lua dá pouca tolerância para as diferenças. Outro mau aspecto com Júpiter cria ansiedade 

e atropelos. Cuidado com os exageros por volta da meia-noite, cautela com a propensão a brigas e desentendimentos.
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Precisa tomar atitudes rápidas e 
decisivas sem fazer muito alarde 
ou chamar a atenção e será bem-
sucedido neste seu dia favorável da 
semana. A fase é positiva para fi car 
em casa e juntos aos seus familiares. 
É tempo de fazer algo novo e avançar 
em seus planos. 58/458 – Amarelo.

A Lua transita para Capricórnio no 
começo da noite as 18h50.  aproveitar 
a vontade de viver o ambiente da 
casa ou do trabalho. A casa da família 
está aumentando a dedicação ao lar, 
aos pais, fi lhos e irmãos. A harmonia 
e o clima descontraído favorecem 
o bem-estar para inovar no amor. 
73/273 – Azul.

Os assuntos sociais e amorosos 
trazem mudanças decisivas, mas 
precisa ter cuidado com a saúde. O 
dia pode trazer de repente lucros 
e vantagens, mas é neutro para a 
saúde o amor.  Aprenda a dividir 
o seu tempo com as várias tarefas 
que surgirem nesta terça-feira. 
62/762– Branco.

O Sol transitando na sua casa dois, 
a casa da fortuna, traz benefícios 
materiais com resultado digno de 
um vitorioso. Terá a ampliação da 
crença no melhor da vida, e na busca 
pelo amparo diante da difi culdade. 
Milagres acontecem quando estamos 
dispostas a dar tudo e também a 
renunciar. 73/573 – Verde.

O Sol em seu signo aumenta a 
disposição física e mental trazendo 
iniciativa para colocar planos novos 
em ação. O otimismo e o romantismo 
são ampliados no correr deste dia 
que guarda aspectos. Irá encontrar 
as soluções apenas através de seu 
esforço pessoal. 02/902 – Amarelo.

Qualquer atividade que dependa de 
criatividade e aquelas que lidem com 
invenções, também estará muito 
benefi ciada. Até o seu aniversário 
evitar realizar mudanças que não 
tenham sido pensadas antes. Até lá 
não faça nada que possa comprome-
ter sua situação atual, siga a rotina. 
82/682 – Cinza.

O otimismo e o romantismo são 
ampliados neste dia que guarda 
aspectos benéfi cos no campo das 
emoções. É hora de melhorar a sua 
vida material e a situação das pessoas 
queridas. Abre-se um novo caminho 
para expansão e muito sucesso na-
quilo que iniciar no mês que vem. 
03/703 – Verde.

Desejos tendem a se realizar e uma 
compra muito desejada poderá ser 
feita até o fi nal de julho. É hora de 
usufruir suas conquistas ao chegar à 
plena realização de um sonho. O dia 
guarda aspectos benéfi cos no campo 
das emoções e dos sentimentos. 
54/554 – Azul.

Precisa se integrar, melhorar as si-
tuações e aos ambientes novos que 
vier a conhecer até o próximo mês de 
agosto. Favorável para as atividades 
relacionadas à comunidade, assina-
tura de contratos, as pescarias e a 
fi lantropia. Maior satisfação no rela-
cionamento íntimo.  73/673 – Verde.

Com a Lua Cheia terá ajuda, cla-
reza e melhor discernimento nas 
atividades novas e pioneiras. Uma 
ligação antiga poderá ser alterada 
e até rompida e uma nova união 
ocorrerá. Pode ganhar um dinheiro a 
mais, repentinamente nesta semana. 
92/492 – Branco.

A Lua Cheia  aumenta a sensibilidade 
emocional e ajuda a ter maior clare-
za. Cuidado, não mude nada na sua 
vida de última hora, sem analisar 
bem os efeitos desta mudança para 
o futuro. Tudo deve ser antes bem 
pensado, para ter continuidade. 
83/183 – Azul.

O relacionamento com as pessoas 
queridas deve ser mais tranquilo, 
tenha calma ao lidar com alguém 
que pode pensar diferente. Há uma 
necessidade de recolhimento e in-
teriorização. Controle-se para não 
brigar com ninguém no trabalho, pois 
será prejudicado. 85/785 – Violeta.  

Simpatias que funcionam
Para família mais unida: M isture um pouco de 
essência de rosas em 1/2 copo com água. Espalhe 
pingos desta mistura pelos cantos dos cômodos de 
sua casa, pedindo muita energia positiva para toda 
a família. Reze 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria. Use o 
copo como de costume, depois de lavado. Faça a 
magia todas as vezes que sentir necessidade.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 46

DAB
ENCOSTADO
SOLTARL
CVADAMS

MAIORJACI
LÇPRESAS

POÇAEET
RABISCA

ETEREAPUS
REBOUÇAS

NEVICTOR

ILHOIAB
ADOIDADO
SEROLOS

M

(?)
balões:
prática

criminosa 

Camas
para

transporte
de feridos

"Amor (?)",
canção da 
banda Jota 
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Bryan (?),
cantor 

canadense

Depres-
são com
água, no

chão

Tardado;
demorado

(bras.)

Secreção
de

abscessos
(Patol.)

Autômatos
típicos das
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japonesas

Instituto
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advoga-
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Peça do
aparelho de jantar

Como
anda Fred
Flintstone

(TV)
Diz-se de
quem não
trabalha
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Triste, em inglês

Maior sucesso de Julie Andrews, atriz
homenageada em 1/10/2015 pelos 80 anos
de seu nascimento

Alunos 
subsidia-

dosRoupa de 14 cama-
das usada por astronautas

Base da
pamonha

"Curtindo a
Vida (?)",
filme com
Matthew
Broderick

(1986)

3/sad. 4/jaci. 5/adams — maior. 6/etérea. 8/beauvoir — rebouças. 9/bolsistas.
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Últimos dias 
Público tem até o dia 29 

de julho para conferir o 
espetáculo Aqui Jaz Henry. 
Da obra homônima do ca-
nadense Daniel MacIvor, e 
solo de Renato Wiemer. O 
espetáculo conta a história 
de um homem que acabou 
de morrer e tenta explicar 
uma série de fatos sobre a 
existência humana. Nem 
ele mesmo sabe o que é 
verdade - e nem teria como 
saber - pois mente a respei-
to tudo, até sobre a própria 
mentira.

Serviço: Teatro Eva Herz, Av. Paulista, 
2.073, Bela Vista, tel. 3170-4059. Sábado 
às 21h e domingos às 19h. Ingressos: R$ 
60 e R$ 30 (meia).

Vida
do se rtão

Surgido em Pernambuco 
no momento pós-tropicalista 
(1971), o Quinteto Viola-
do focou seu trabalho na 
música da região nordeste, 
especialmente o sertão 
pernambucano, valorizando 
as manifestações populares. 
O repertório deste show é 
focado na produção do grupo 
dos anos 70, em especial dos 
discos A Missa do Vaqueiro 
e A Feira, duas obras que 
cantam a vida, os problemas 
e as crenças no sertão.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes 
Leme, 195, tel. 3095-9400. Domingo (29) 
às 21h. Ingressos:  R$ 40 e R$ 20 (meia).

Uma das principais repre-
sentantes femininas do rap 
brasileiro, Drik Barbosa já 
era conhecida pelos seus 
singles, participações em 
músicas de outros artistas 
e por integrar o coletivo Ri-
mas & Melodias, até que no 
início do ano lançou seu tra-
balho solo, o EP “Espelho” 
(Laboratório Fantasma), 
no qual apresentou cinco 
músicas de sua autoria que 
foram muito bem recebidas, 
tanto pelo público como pela 
crítica especializada. Drik 
agora leva o trabalho para o 
palco com show que marca 
sua estreia solo no palco e 
por isso será mais do que 
um lançamento, será uma 
verdadeira celebração de 
tudo o que Drik já fez no 
rap até hoje. Drik Barbosa 
será acompanhada pelo DJ 
Faul e pela backing vocal 

Drik Barbosa

& C l& Cuuuuuuuuuuuuulllllllllllllltttttttttttuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrraaa laural
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A trama se passa em uma sala de ensaios

onde atores brigam para entender uma peça e seus personagens.

Realidade e fi cção 
se confundem em 
“Homem ao Vento”

Na montagem meta-
linguística da Marcos 
Damaceno Cia. de 

Teatro, o público assiste 
aos artistas da peça inter-
pretando atores que tentam 
dar andamento aos ensaios 
de um espetáculo prestes 
a estrear. As relações caó-
ticas estabelecidas entre os 
personagens da peça fi ctícia, 
no entanto, impedem que os 
“atores” consigam chegar a 
um consenso sobre o texto 
que ensaiam. As discussões 
também colocam à prova 
as relações entre esses 
próprios artistas, revelando 
as complexidades de rela-
cionamentos sociais, como 
entre homens e mulheres 
ou entre familiares. Escrito 
por Marcos Damaceno, que 
dirige a montagem ao lado da 
atriz Rosana Stavis, o texto 
também em coloca em cena 
a ambivalência de questões 
como ordem e caos e memó-
ria e invenção. Como em ou-
tros trabalhos da companhia, 

“Homem ao Vento”
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uma das mais importantes 
da cena teatral de Curitiba, 
há uma atenção especial ao 
ritmo e à musicalidade das 
falas. Para dar um tom mais 
intimista ao espetáculo, os 
diretores optaram por uma 

plateia em formato de arena, 
permitindo que o elenco fi que 
no meio do público. Além de 
Rosana Stavis, participam da 
peça Bruna Spínola, Bruno 
Anacleto, Carol Damião, Con-
suelo Schoemberger, Fabiano 

Timmermann, Heleno Rohn, 
Lucas Buzato e Marrara Mara.

Serviço: SP Escola de Teatro,  Praça 
Franklin Roosevelt, 210, Bela Vista. 
Sextas, sábados e segundas às 21h e aos 
domingos às 19h. Pague quanto puder. 
Até 06/08.

Lançamento
Luciana Faria

Kelly Souza e receberá 
como convidados especiais 
o rapper Emicida e a can-
tora Stefanie - sua parceira 
no Rimas & Melodias. No 
repertório estão as faixas do 
EP - “Camélia”, “Melanina”, 
“Inconsequente”, “Banho 
de Chuva” e “Espelho” -, 
além dos singles “Deixa Eu 
Te Levar” e “1992”, entre 
outras surpresas.

Serviço: Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor, 
822, Ipiranga. Sexta (27) e sábado (28) 
às 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

O músico Dori Caymmi apre-
senta as canções de seu quinto 
álbum solo, Voz de Mágoa, que 
traz 13 poemas de Paulo César 
Pinheiro musicados. Embora 
sejam canções novas, todas 
remetem à história da longa 
parceria dos dois que o disco, em 
última instância, celebra, tendo 
como marco os 45 anos das 
primeiras gravações das com-
posições conjuntas, Evangelho e 
Tati, a garota, ambas registradas 
em 1972. As três outras faixas 
do disco são No coração da 
procela, uma canção marítima 
portuguesa (que nos remete à 
Na ribeira deste rio, clássico de 
Dori sobre poema de Fernando 
Pessoa), é uma parceria com o 

bandolinista Pedro Amorim e o 
letrista Paulo Frederico. De sa-
bor nordestino e letra feminista, 
Me levem embora é uma volta 
de Dori ao universo de Jorge 
Amado, de onde ele tirou um de 
seus maiores sucessos, Alegre 
menina, gravada pelo jovem 
Djavan para novela Gabriela. 
Serra do espinhaço, então, é 
a única parceria com o recém 
falecido letrista Fernando Brant, 
e que traduz o amor pelo chão 
do Brasil ao celebrar a cadeia de 
montanhas que se espraia pela 
Bahia de sua família e a Minas 
Gerais do parceiro.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 
195, tel. 3095-9400. Sexta (27) às 21h. In-
gressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Myriam Vilas Boas
Clássicos de Dori

Músico

Dori Caymmi

Perspectiva
Perspectiva.Uma mudança na perspectiva é o ingresso. 
Uma mudança de perspectiva está acontecendo à medida que 
a sua consciência se expande e você começa a explorar e a 
experienciar a vida a partir desta nova compreensão. Acolha 
estas mudanças, pois você não tem absolutamente nada a temer 
e tudo a celebrar. Você pode não saber exatamente como as 
coisas se revelarão. Você apenas sabe que será bom. Vale a pena 
o esforço e vale a pena esperar. Lembre-se de quem você é 
verdadeiramente. Lembre-se de sua magnifi cência. Você é uma 
alma imortal que está tendo uma experiência humana. Veja as 
coisas a partir desta perspectiva e observe como as mudanças 
se revelam e você tem a clareza de ver além do que é. Tenha 
coragem e confi e em si mesmo. Olhe atentamente e escolha o 
caminho que mais lhe oferece a iluminação. Pensamento para 
hoje: Alinhe-se com o Espírito, pois há milagres a caminho e 
parcerias divinas para explorar uns com os outros! E assim 
é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

Refl exõesRefl exõesRefl exões



Essa é uma dúvida muito mais frequente do que sonha 
a nossa vã fi lologia! Isso porque algumas vezes o verbo 
aparece no singular – havia, houve, haverá – e outras 

no plural – haviam, houveram, haverão... E então? Qual é 
forma certa?

Depende!
De quê? Da situação específi ca em que esse haver se apre-

sentar! Ocorre que ele pode ser Pessoal ou Impessoal. Por 
pessoal, entende-se um verbo que admite as chamadas Pes-
soas Gramaticais: Eu, Tu, Ele ou Ela; Nós, Vós, Eles ou Elas 
– como acontece com a quase totalidade dos demais verbos, 
que são normais, comportadinhos. Têm sujeito, com o qual 
concordam. Consequentemente, variam, acompanhando sua 
fl exão. Tome-se para exemplo o verbo falar: Eu falo, Tu falas, 
Ele ou Ela fala; Nós falamos, Vós falais, Eles ou Elas Falam.

Já no caso de ser Impessoal, como o próprio termo indica, 
não há Pessoa Gramatical, isto é: o verbo não tem sujeito 

com que concordar. Em razão disso, tem-se aí uma Oração 

sem sujeito. E quando acontece isso, o verbo fi ca parado só 
na Terceira Pessoa do Singular.

Ora, o verbo haver é pessoal nestas duas circunstâncias:
 1) quando signifi ca: almejar, conseguir, ter, pretender 

ou entender. Como nestes exemplos:
  Com tal conduta, que haveis (almejais) na vida?
  Depois de muito lutar, houveram (conseguiram) o que 

objetivavam.
  Candidato e partido houveram (tiveram) uma ruinosa 

lição.
  Façam isso, e vocês se haverão (se entenderão) comigo 

depois.
 2) Quando funciona como verbo auxiliar:

  Eu havia lido, Tu havias lido, Ele ou Ela havia lido; 
Nós havíamos lido; Vós havíeis lido; Ele ou Ela haviam 

lido.
Pode-se observar, sem difi culdade alguma, que a ocorrência 

da primeira situação, nos dias atuais, é muito rara. Às vezes, 
encontra-se aplicada a quarta hipótese “... vocês se haverão 

comigo”, mas de maneira incorreta, em que trocam o verbo 
haver pelo ver: “vocês se verão comigo”!

A segunda situação acontece quando aplicamos o verbo 
haver para auxiliar a conjugação de um outro verbo – cha-
mado principal – em um fenômeno a que se dá o nome de 
locução verbal ou conjugação perifrástica. É apenas o 
uso simultâneo de mais de um verbo para expressar a mesma 
ideia. Nessa especial circunstância, o verbo principal fi ca 
paradinho numa das formas nominais (que são: infi nitivo, 
gerúndio e particípio), enquanto o auxiliar sofre todas as 
fl exões (o mesmo que acontece, por exemplo, com um auxiliar 
de escritório: é ele quem vai ao banco, ao correio, aonde quer 
que seja necessário, enquanto o chefe – o “principal” – fi ca 
tranquilo em sua sala...). No exemplo dado acima, temos a 
locução verbal “haver lido”, em que o sentido principal e o 
do verbo ler. Logo, o verbo haver vai servir-lhe de auxiliar... 

E vai “carregar o piano”, ou seja: passar por todas as fl exões:
Eu havia lido, Tu havias lido, Ele ou Ela havia lido; Nós 

havíamos lido, Vós havíeis lido, Eles ou Elas haviam lido. 
Por fi m, o verbo haver é Impessoal quando usado no sentido 

de existir. Aí não varia nunca! Fica sempre – toda a vida e 
mais seis meses – na terceira pessoa do singular! Por isso, 
é também chamado de unipessoal:

Havia muitas falhas. Houve 

milhões de queixas. Haverá 

guerras e rumores de guerra. 
Há controvérsias sobre o caso...

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

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

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

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

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Qual é a forma 
correta: havia 
ou haviam?
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Cynthia Bianco (*)

Tenho percebido que as empresas 
têm investido recursos e esforços 
para obter a tal visão 360º do cliente, 

porém elas não têm dedicado a mesma 
energia para ter uma visão 360º de seu pró-
prio negócio. Obviamente conhecer quem 
é seu público é mandatório, mas engana-se 
quem pensa que isso é o sufi ciente. 

Pelo contrário, voltar-se para os clientes 
e para o seu desempenho, isoladamente, 
e não para o da empresa como um todo, 
pode ser desastroso. Estou falando daquele 
famoso olhar associado ao self-service, 
que traz informações separadas, parciais, 
que estão longe de representar uma visão 
única da verdade.

Muitas empresas continuam cometendo 
o mesmo erro do passado, ou seja, utilizar 
ferramentas de analytics não integradas 
ao ambiente corporativo, criando desta 
forma silos de informações. Ter uma visão 
individual e dar autonomia ao usuário é 
importante, tanto quanto conhecer quem 
é seu público. 

Mas é preciso também contar com uma 
estrutura capaz de conectar essas pontas 
em âmbito corporativo; que seja retroali-
mentável e que permita que as informações 
estratégicas sejam acessadas de qualquer 
lugar, inclusive através de dispositivos 
móveis. Objetivos difi cilmente alcançados 
sem a governança. Aliás, a governança é 
um grande desafi o. Com tanta fonte de in-
formação, quem garante que determinado 
dado é verdadeiro? 

Sem falar que para cada departamento 

A visão 360º deve
ir muito além do cliente

Com tanta fonte de informação, quem garante que determinado dado é verdadeiro?

uma informação pode ter um signifi cado 
diferente: para o comercial, a venda é o que 
foi vendido para o cliente; para fi nanças, é 
o que ele já pagou; para o departamento 
de logística, é o que deve ser entregue. O 
conceito de governança e de ter uma visão 
única dos dados é fundamental. 

E é exatamente o que estamos perdendo. 
Como agora, com o self service analytics, 
todo mundo pode criar suas próprias visões, 
os dados originais acabam sendo alterados, 
seja por pontos de vista discrepantes ou 
por fi ltragens, que muitas vezes caem 
no esquecimento. Fora isso, outro erro 
comum é achar que, pelo fato da origem 
ser a mesma, todos os dados que de lá 
vieram, foram validados e são totalmente 
confi áveis. 

Esse é o maior perigo, pois o executivo 
pode pegar um dashboard com dados não 
validados e entendê-los como verdadeiros, 
tomando uma decisão errada. É preciso 

educar as pessoas para ter dados governa-
dos e/ou dashboards certifi cados.

Em suma, engana-se quem pensa que 
conhecer bem as diferentes partes do ne-
gócio isoladamente é garantia de sucesso. A 
visão 360% com governança nada mais do 
que você pensar na empresa como um todo 
e não nos departamentos. Fora isso, saber 
de onde vieram os dados e ter certeza de 
que há alguém que possa se responsabilizar 
por eles é muito importante. 

A governança não existe para travar pro-
cessos. Bem utilizado, o analytics pode ser 
fundamental na jornada de transformação 
digital das empresas, mapeando os cami-
nhos e trazendo mais insights, permitindo 
que as empresas sejam competitivas num 
mundo que muda de hora em hora.

(*) - É presidente da MicroStrategy no Brasil, 
empresa pioneira na área de BI, analytics e em aliar 

a mobilidade, realidade aumentada e linguagem 
natural com plataformas analíticas.
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Gleriani Ferreira (*)

Para muitas pessoas a 
resposta é “não”. Um dos 
principais motivos para esta 
descrença está relacionado 
ao mau uso do conceito de 
sustentabilidade. 

Muitas empresas utilizam 
esta palavra de maneira inde-
vida e isso prejudica o tema. 
Tais empresas fazem algumas 
ações capazes de ajudar 
poucas pessoas ou garantir 
uma pequena preservação 
ambiental, e já se apresentam 
como empresas sustentáveis. 
Já existe um termo para isso: 
“greenwashing” que signifi ca 
uma espécie de maquiagem 
verde.

O que determina se uma 
ação é grande ou pequena é 
o seu impacto no sentido de 
mitigar ou compensar possí-
veis danos que estejam sendo 
causados como decorrência 
da operação daquela empre-
sa. Nesse sentido, é comum 
encontrar relatórios de sus-
tentabilidade que tratam de 
números absolutos sem mos-
trar sua representatividade no 
contexto geral. 

Por exemplo, um relató-

Gustavo Valle (*)

Empreender é desafiador. 
Durante a jornada de um 
negócio, muitos obstáculos 
aparecem pelo caminho e nos 
damos conta de que não somos 
bons em tudo. 

Reconhecendo isso, você 
está a poucos passos de iden-
tificar as possíveis parcerias 
que sua empresa pode fazer 
para alcançar todos os objeti-
vos estabelecidos. Para quem 
atua no mercado de negócios 
digitais fazer boas parcerias 
pode ser uma estratégia muito 
útil para expandir o alcance 
da empresa. Essa prática 
precisa ser vantajosa para 
todos os envolvidos, a fim 
de que atinjam os interesses 
comuns. É uma troca onde 
cada um oferece o que tem 
de melhor.

Hoje, o mercado oferece 
diversos ambientes para que 
essas conexões aconteçam. 
Os eventos empresariais, por 
exemplo, são um ótimo local 
para você colocar em práti-
ca essa estratégia. Ou pelas 
redes sociais, que podem te 
conectar com pessoas no 
mundo todo. Oportunidades 
não faltam. Como o provér-

bio africano diz: “Se quer ir 
rápido, vá sozinho. Se quer ir 
longe, vá em grupo”. 

Crie uma sólida rede de 
contatos, faça networking. A 
qualidade das conexões que 
você estabelece pode te ren-
der ótimas parcerias. Crie um 
relacionamento duradouro 
com seus contatos, pois com 
o tempo, eles são os maiores 
defensores da sua empresa.

A combinação de empresas 
com objetivos comuns cria 
possibilidades de crescimento 
para todos. Ética, confi ança 
e uma boa comunicação são 
indispensáveis para a obtenção 
de sucesso. Lembre-se, não se 
trata de competição e sim de 
unidade.

Existe muitas possibilidades 
de colaboração para o seu negó-
cio e as empresas não precisam 
necessariamente estar no mes-
mo nicho que o seu, basta que 
tenham o mesmo público-alvo 
ou o mesmo objetivo. Este é um 
instrumento que alavancará o 
seu negócio rapidamente.

Faça parcerias, inove e você 
manterá sua empresa em cons-
tante desenvolvimento. Pense 
nisso!

(*) - É Coordenador do Ecossistema 
de Parcerias da Xtech Commerce.

Parcerias: o sucesso do 
seu negócio

Você acredita em sustentabilidade?
assunto delicado, mas que 
precisa ser discutido, inclu-
sive para garantir o devido 
reconhecimento das empre-
sas que empenham esforços 
para implementar e expandir 
as boas práticas sociais e am-
bientais. 

Assim como as ações de cor-
rupção encontradas na Lava 
Jato tornam o cidadão brasilei-
ro descrente quanto à política 
brasileira, maus exemplos de 
empresas também prejudicam 
a imagem da sustentabilidade 
como um instrumento para 
transformação do futuro.

É preciso empenhar esfor-
ços para um movimento con-
trário no sentido de explicitar 
boas ideias e bons exemplos 
que estão trazendo benefícios 
sociais, preservação ambien-
tal e resultado econômico. 
Somente assim estaremos 
atendendo o tripé da sus-
tentabilidade que envolve 
aspectos sociais, ambientais 
e econômicos.

(*) - É consultora e professora 
doutora da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie Alphaville, 
desenvolve pesquisas e projetos 

para a implementação de 
indicadores de sustentabilidade em 
empresas e em cadeias produtivas.

rio menciona que a empresa 
utilizou 5.000 unidades de 
embalagens descartáveis, mas 
não informa o volume total 
de embalagens manuseadas. 
Sendo assim, é impossível 
mensurar a representativida-
de das embalagens recicladas 
dentro do contexto geral da 
empresa. 

Da mesma forma, há indícios 
de “greenwashing” quando uma 
empresa busca um reconheci-
mento sustentável, mas omite 
dados históricos que seriam ca-
pazes de demonstrar a evolução 

do consumo de água, energia ou 
algum outro recurso natural. 

Em se tratando de questões 
sociais, não relatar dados refe-
rentes à quantidade de mulhe-
res em cargos de liderança ou a 
diferença salarial entre homens 
e mulheres, são atitudes criti-
cadas em função da facilidade 
para a obtenção destes dados. 
Nenhuma empresa pode alegar 
que não os possui. Então, se 
não reportam, estimulam uma 
desconfi ança sobre o real mo-
tivo desta omissão.

Certamente, trata-se de um 

Em operação desde o ano 
passado, o sistema global 
de navegação por satélites 
chamado Galileo, montado 
pela Europa, tem como meta 
alcançar a liderança mundial 
de localização e orientação de 
objetos e pessoas. O diferen-
cial, em comparação ao GPS 
norte-americano, ao russo 
Glonass, e ao chinês Beidou, 
é que o sistema europeu é 
gratuito e mais minucioso e 
detalhista na localização de 
pontos geográfi cos.

A União Europeia está 
trabalhando com a Agência 
Espacial Brasileira (AEB) o forneci-
mento do sistema Galileo para pesquisas 
espaciais e rastreamento de pontos que 
necessitem de localização em todo o 
território brasileiro, especialmente na 
Amazônia e no Oceano Atlântico, se-
gundo o chefe da Delegação da União 
Europeia no Brasil, embaixador João Go-
mes Cravinho. “Com exceção do envio e 
o recebimento de informações sigilosas, 
que são resguardadas por um mecanismo 
de criptografi a, os demais serviços do 
Galileo constituem um serviço público 
disponibilizado gratuitamente para toda 
a sociedade”, disse Cravinho. 

Segundo ele, além da comunicação 
criptografada, o Galileo já está disponibili-
zando para a polícia, corpos de bombeiros 

Galileo, montado pela Europa, tem como meta alcançar a 

liderança mundial de localização e orientação

de objetos e pessoas.

Sistema europeu Galileo
ajuda pesquisas espaciais brasileiras

e outras corporações de segurança um 
serviço de busca e salvamento. De acordo 
com o embaixador Cravinho, a qualidade 
do Galileo, no que se refere a detalha-
mentos geográfi cos, está comprovado 
pelos números. Enquanto o GPS demora 
de duas a quatro horas para localizar um 
objeto em um raio de 10 km, o Galileo 
leva apenas dez minutos para executar 
o mesmo trabalho em um raio de 2 km. 

“Essa diferença de tempo é crucial pois, 
em muitos casos, a agilidade é decisiva 
para salvar uma pessoa em um barco à 
deriva no meio do oceano ou uma crian-
ça perdida em uma caverna ou no meio 
da fl oresta”, acrescentou o embaixador, 
ao citar uma outra vantagem do sistema 
europeu. “O Galileo tem um duplo sinal. 

Ou seja, enquanto os demais 
sistemas trabalham com um 
sinal, o Galileo tem o recurso 
de corrigir a localização, pois 
emite um segundo sinal, evi-
tando qualquer possibilidade 
de erros de orientação e de 
localização”. 

Cravinho disse que a disponi-
bilização gratuita do Galileo é 
uma decisão política da União 
Europeia que, dessa forma, 
transferiu para seus cidadãos 
os custos de operação do sis-
tema. Os custos são bancados 
por todos os países da União 
Europeia. Até o momento, já 

foram investidos US$ 8 bilhões para a 
implantação do Galileo. Até 2026, o Galileo 
exigirá investimentos adicionais de US$ 
11 bilhões. Com esses recursos, os países 
europeus colocaram 22 satélites a uma 
distância média de 22 mil km da terra. 

Em breve, haverá mais 8 satélites, to-
talizando 30. Com isso, conforme acres-
centou, a Europa está se aparelhando 
com a melhor tecnologia para enfrentar 
os desafi os do futuro, como por exemplo 
a implantação da Internet das Coisas, um 
serviço de automação residencial que 
terá como base um efi ciente sistema de 
navegação. O Galileo também será es-
sencial para viabilizar o uso do carro sem 
motorista, uma tendência tecnológica do 
futuro (ABr).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br T : 3043-4171/3106-4171

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: FRANCISCO WYLAS MOURA DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, operador de caixa, nascido em Itapajé - CE, aos 30/08/1985, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Etelvino de Sousa e de Rosilene 
Moura de Sousa; A pretendente: LEILA ARAUJO DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar administrativo, nascida em Ribeira do Pombal - BA, aos 16/03/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Santos da Silva e de 
Tereza Araujo da Silva.

O pretendente: ROMARIO RAMOS PIRES, nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor, 
nascido em Uruará - PA, aos 20/02/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Raimundo Barbosa Pires e de Railda Ramos Pires; A pretendente: 
DAYANE SILVINO MENDES, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em 
Piraju - SP, aos 11/10/1994, residente e domiciliada em Taboão da Serra - SP, fi lha de 
Luiz Sidnei Mendes e de Erenice Silvino.

O pretendente: DIEGO PEREIRA DO CARMO, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico 
de imobilização ortopédica, nascido em Juquiá - SP, aos 09/09/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Martins do Carmo e de Aparecida Braga 
Pereira do Carmo; A pretendente: MADLEY OLIVEIRA DOS ANJOS, nacionalidade 
brasileira, divorciada, enfermeira, nascida em São Paulo - SP, aos 17/03/1988, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Evangelista dos Anjos e de 
Maria de Fatima Oliveira.

O pretendente: MICHEL FERNANDES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, aos 11/01/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Antonio Moreira dos Santos e de Gilcelia Fernandes; 
A pretendente: ADRIANA CAMILA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 08/05/1987, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Raimundo da Silva Filho e de Maria José da Silva.

O pretendente: JOSÉ CRISPIM SANTOS JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
instalador hidraulico, nascido em São Paulo - SP, aos 20/07/1989, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Crispim Santos Filho e de Marileide 
Nascimento da Silva; A pretendente: MALÚ OLIVEIRA SOUZA, nacionalidade 
brasileira, solteira, cabeleireira, nascida em Ipiaú - BA, aos 12/06/1993, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ricardo Santos Souza e de 
Mariluce Oliveira da Silva.

O pretendente: CLAUDIO DE FREITAS, nacionalidade brasileiro, divorciado, comer-
ciante, nascido em São Paulo - SP, aos 17/08/1971, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manuel de Freitas e de Maria Regina de Freitas; A pretendente: 
CLEIDE ALVES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, nascida 
em Taboão da Serra - SP, aos 27/12/1970, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Juarez Alves de Souza e de Maria Pereira de Souza.

O pretendente: FABIO DIAS DE SOUSA JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de caixa, nascido em São Paulo - SP, aos 25/04/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fabio Dias de Sousa e de Josineide Felix de 
Moura; e a pretendente: ELIZABETH MARQUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 01/07/1992, residente e domicilia-
da neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Marques da Silva e de Maria Betania 
Carvalho da Silva.

O pretendente: JONATHAN HENRIQUE RODRIGUES PAULA PINTO, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, pastor, nascido em Belo Horizonte - MG, aos 03/01/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Paula Pinto Filho e de Rosa 
Rodrigues Lima; A pretendente:SUELLEN BERGAMINI, nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente de monitoramento, nascida em São Paulo - SP, aos 05/07/1995, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo Bergamini Filho e de Cleide 
Rodrigues dos Santos Bergamini.

O pretendente: RAFAEL FELIPE RIBEIRO nacionalidade brasileiro, solteiro, autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 07/12/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Maria Carmen Ribeiro; A pretendente: TALITA NASSIMBENI DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 11/06/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Evandro Caetano da Silva 
e de Sonia Aparecida Nassimbeni Silva.

O pretendente: MARCIO PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ana-
lista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 27/04/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel da Silva e de Maria de Fatima da Silva; 
A pretendente: DÉSSICA GONÇALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
assessora executiva, nascida em São Paulo - SP, aos 14/05/1991, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gildemar Gonçalves da Silva e de Iracema 
Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: EMERSON CARVALHO DIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
desenvolvedor de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 14/11/1991, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Dias e de Leide Carvalho 
Dias; A pretendente: BIANCA DAMASCENA CABRAL DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de cabeleireiro, nascida em São Paulo - SP, aos 02/11/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Cabral de Oliveira e de Maria 
Zilza Costa Damascena.

O pretendente: WELLINGTON OLIVEIRA DE JESUS, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 16/06/1991, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Denilson Medeiros de Oliveira e de 
Celia Oliveira de Jesus; A pretendente: PALLOMA DE BRITO MENDES, nacionalida-
de brasileira, solteira, maquiadora, nascida em Taboão da Serra - SP, aos 01/09/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arlindo Nunes Mendes e 
de Ilma Taciana de Brito Mendes.

O pretendente: ISRAEL DA SILVA CAVALCANTE, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pizzaiolo, nascido em São Paulo - SP, aos 19/06/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Cavalcante de Sousa e de Isabel da Silva 
Cavalcante; A pretendente: ELAINE CRISTINA CAVALCANTE, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Salgueiro - PE, aos 04/07/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sherla Sheiky Cavalcante.

O pretendente: ANESIO SEVERINO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pedreiro, nascido em Limoeiro - PE, aos 28/08/1959, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino José dos Santos e de Maria Severina da 
Conceição; A pretendente: RITA DE CASSIA SOUZA FRANÇA, nacionalidade bra-
sileira, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 25/05/1972, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel de França Pereira e de 
Maria de Lourdes Duarte.

O pretendente: RODRIGO VALENÇA FERNANDES, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, motorista, nascido em Itapetinga - BA, aos 03/02/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Fernandes de Oliveira e de Alice Maria 
Valença; A pretendente: BRUNA DOS SANTOS NUNES, nacionalidade brasileira, sol-
teiro, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 27/05/1985, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmir Aparecido de Araujo Nunes e de Maria 
Elenice dos Santos Nunes.

O pretendente: FELIPE FRANCEZ NAPPO, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico 
de radiologia, nascido em São Paulo - SP, aos 22/07/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Nappo Neto e de Marta Maria Francez Nappo; A 
pretendente: DEISE LEONCIO DE SOUZA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, sol-
teira, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 06/05/1986, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jervacio Maciel de Oliveira e de Marcia Leoncio 
de Souza Oliveira.

O pretendente: FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS, nacionalidade brasileiro, soltei-
ro, analista de técnologia da informação, nascido em São Paulo - SP, aos 21/09/1982, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlindo Leonardo das 
Santos e de Sonia Maria de Oliveira Santos; A pretendente: GRACIANA SANTOS 
FONSECA, nacionalidade brasileira, solteira, advogada, nascida em Belo Horizente - MG, 
aos 06/02/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Severiano Fonseca e de Maria das Graças Santos Fonseca.

O pretendente: SIDNEY DE SOUZA FERREIRA ,nacionalidade brasileiro, solteiro, 
controlador de acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 14/03/1989, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Teodoro Ferreira e de Marilza de 
Souza Ferreira; A pretendente: KELLY CRISTINA FARIA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar serviços gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 01/06/1979, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Faria Sobrinho e de Sonia 
Maria Faria.
 
O pretendente: HUMBERTO LIMA SOARES, nacionalidade brasileira, solteiro, 
professor, nascido em São Paulo - SP, aos 24/06/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Fernandes Soares e de Nadir Araujo Lima Soa-
res; A  pretendente: KELLY CRISTINA RAMOS BORGES, nacionalidade brasileira, 
solteira, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 08/10/1986, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Gonçalves Borges e de Ilda Vitoria 
Ramos Gonçalves Borges.

O pretendente: CAIQUE SANTOS GONÇALVES, nacionalidade brasileiro, solteiro, piz-
zaiolo, nascido em São Paulo - SP, aos 03/06/1998, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jocival Gonçalves e de Ana Santos Rebouças; A pretendente: 
NATHALIA PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
nascida em São Paulo - SP, aos 06/04/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Roberto Carlos Pereira dos Santos e de Telma Pereira dos Santos.

O pretendente: JOSÉ CASSIMIRO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, soltei-
ro, frentista, nascido em Governador Valadares - MG, aos 19/03/1979, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Flávio de Oliveira e de Maria 
Cassimira de Souza; A pretendente: DANIELA LEITE CAVALCANTE, nacionalida-
de brasileira, solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 01/01/1987, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Abel Pereira Cavalcante e de 
Maria de Fatima Leite.

O pretendente: ERMERSON PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, manobrista, nascido em São Luís - MA, aos 29/05/1983, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson de Jesus dos Santos e de Elzuita Pereira; 
A pretendente: VIVIANE COSTA NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em São Luís - MA, aos 02/03/1994, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Elizangela da Conceição Costa Nascimento.

O pretendente: RENATO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, porteiro, nascido 
em São Paulo - SP, aos 10/11/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Ismael da Silva e de Maria Pereira dos Santos; A pretendente: RAFAELE 
JULIANA MARTINS, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 01/04/1986, residente e domiciliada e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Martins Neto e de Maria Wilna Martins.

O pretendente: ERINALDO PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
eletricista, nascido em Maraial - PE, aos 01/09/1976, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Hilda Pereira da Silva; A pretendente: WANIA AZEVEDO DIAS 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, manicure, nascida em São Paulo - SP, 
aos 06/06/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maurilio 
Dias da Silva e de Maria Emilia de Azevedo da Silva.

O pretendente: WANDERSON BOTELHO DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 28/09/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juaceno dos Santos Lima e de Iva Botelho dos Santos; 
A pretendente: BIANCA BARROS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 10/09/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cezário José Mouzinho dos Santos e de Marcia da 
Conceição Barros dos Santos.

O pretendente: LUIZ NAKAZAWA DE CARVALHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
promotor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 07/02/1984, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio de Carvalho e de Carmen 
Harue Nakazawa; A pretendente: LIZANDRA SOUZA DE ANDRADE, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de cabeleireiro, nascida em São Paulo - SP, aos 30/03/1991, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto de Andrade 
e de Geraldina Moura de Souza.

O pretendente: DANIEL CARDOSO DE MELO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 10/04/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvestre Correa de Melo e de Mari de Fatima Car-
doso da Silva Melo; A pretendente: CASSIA PRIOSTE DUARTE, nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 26/07/1997, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Carlos Duarte e de 
Raquel Prioste Duarte.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA BARRETO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista fi nanceiro, nascido em São Paulo - SP, aos 06/10/1977, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Soares Barreto e de Haide da Silva 
Barreto; A pretendente: APARECIDA RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA, nacio-
nalidade brasileira, solteira, publicitária, nascida em São Paulo - SP, aos 21/07/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jacinto de Souza e de 
Eva Rodrigues de Souza.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE MONTEIRO DE ARAÚJO, nacionalidade brasi-
leiro, solteiro, vendedor, nascido em Caicó - RN, aos 28/07/1975, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Monteiro Filho e de Tânia de Araújo 
Monteiro; A pretendente: KELLY CRISTINA DE FREITAS, nacionalidade brasileira, 
solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 15/07/1976, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sonia Regina de Freitas.

O pretendente: AMARO JOSÉ DA SILVA nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Palmares - PE, aos 25/05/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amaro da Silva e de Helena Maria da Silva; A pretendente: 
RANUZIA DA SILVA FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Palmares - PE, aos 18/03/1989, residente e domiciliada neste distrito, na São Paulo - SP, 
fi lha de Cicero Pedro da Silva e de Nazaré Maria de Goes Ferreira.

O pretendente: WILLIAM PEREIRA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, professor 
de educação fi sica, nascido em São Paulo - SP, aos 12/01/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Francisco da Silva e de Francinete da Silva 
Pereira; A pretendente: VANESSA LIMA DA COSTA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
nutricionista, nascida em São Paulo - SP, aos 31/05/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Teixeira da Costa e de Maria das Graças Lima 
da Costa.

O pretendente: WANDERSON HENRIQUE GARCIA DIAS LIMA, nacionalidade bra-
sileiro, solteiro, motoboy, nascido em Belo Horizonte - MG, aos 24/09/1991, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cássio de Souza Dias Lima e de Cirlene 
Garcia Dias Lima; A pretendente: THAYNA SANTOS SANTANA LIMA, nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 01/07/1999, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Santana Lima e de Cristiane 
Lucilia Santos Lima.

O pretendente: EMIL PETERSON SOUZA COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
psicólogo, nascido em São Paulo - SP, aos 26/11/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Israel Rodrigues da Costa e de Luzinete Maria de 
Souza Costa; A pretendente: DENISE SEGATELLI NUNES, nacionalidade brasileira, 
solteira, engenheira civil, nascida em São Paulo - SP, aos 19/08/1994, residente e 
domiciliada , em Osasco - SP, fi lha de José Aparecido Nunes e de Fátima de Lourdes 
Segatelli Nunes.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDRE GUSTAVO DE SOUSA SANTOS, estado civil solteiro, profi s-
são cozinheiro, nascido em Osasco, SP, no dia (16/03/1994), residente e domiciliado, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Augusto dos Santos e de Francisca Alves 
de Sousa. A pretendente: BIANCA LOUISI LUCCI ORMUNDO, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em nesta Capital, SP, no dia (07/07/1997), 
residente e domiciliada, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Ormundo e de 
Carla Cristina Lucci.

O pretendente: WILLIANS ROBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão en-
genheiro eletricista, nascido nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (02/04/1987), residente 
e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos da Silva e de Inalda 
Gomes de Araujo Silva. A pretendente: JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (06/05/1987), 
residente e domiciliada, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erivan Barbosa de Oliveira 
e de Edésia Gomes de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON SILVA REGO, estado civil solteiro, profi ssão gerente de 
Área, nascido nesta Capital, SP, no dia (25/01/1995), residente e domiciliado, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Flavio Gonçalves Rego e de Gilde Francisca da Silva. A 
pretendente: ESTHER DE SOUZA MENDES, estado civil solteira, profi ssão anfi trião, 
nascida em Francisco Morato, SP, no dia (31/12/1995), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Marcelo Oliveira Mendes e de Solange Apa-
recida de Souza Silva.

O pretendente: YGOR DA SILVA SOARES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
expedição, nascido nesta Capital, SP, no dia (05/07/1995), residente e domiciliado, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre da Silva Soares e de Silvana da 
Silva Soares. A pretendente: THAYNA REGINA AUGUSTO, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em Guarulhos, SP, no dia (26/06/1998), residente e 
domiciliada, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir João Augusto e de Sandra 
Regina Braga Augusto.

O pretendente: DEINE GLLESON RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profi ssão eletrotécnico, nascido em Teófi lo Otoni, MG, no dia (03/03/1986), residente 
e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Antonio Sena de Souza e 
de Helena Rodrigues de Amarães. A pretendente: ELISANGELA RODRIGUES DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Canto do Buriti, PI, no dia 
(17/02/1985), residente e domiciliada, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosenir 
Rodrigues da Silva e de Ilmar Jericó da Silva.

O pretendente: THIAGO WELLINGTON SANTOS DO CARMO, estado civil solteiro, 
profi ssão atendente, nascido em Jundiaí, SP, no dia (01/01/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Marcos do Carmo e de Iraceles dos Santos. 
A pretendente: ANDRESSA APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente de telemarketing, nascida nesta Capital, SP, no dia (24/09/1999), residente e 
domiciliada, neste Ditrito, São Paulo, SP, fi lha de Otaviano Pereira da Silva e de Sueli 
Aparecida Augusto.

O pretendente: JOSÉ DA CONCEIÇÃO DE CRISTO, estado civil solteiro, profi ssão 
vigia diurno, nascido em Ribeira do Amparo, BA, no dia (08/07/1980), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bráz José de Cristo e de Lucia 
Marques da Conceição de Cristo. A pretendente: NORMA COSTA GOMES, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Gavião, BA, no dia (22/10/1977), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Donato de Oliveira Gomes e de 
Clarice Costa Gomes.

O pretendente: HERONDY ALMEIDA MATOS, estado civil solteiro, profi ssão mon-
tador de motor, nascido em Camamu, BA, no dia (29/01/1978), residente e domicilia-
do, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Oliveira Matos e de Maria das 
Graças Almeida. A pretendente: JOSEFA MARIA MOTA LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão garçonete, nascida em Conceição do Coité, BA, no dia (14/11/1985), resi-
dente e domiciliada, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel da Silva Lima e 
de Maria Rita Mota Lima.

O pretendente: IVAN MACEDO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profis-
são logística, nascido em Itagi, BA, no dia (22/12/1976), residente e domiciliado, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Terencio Abade de Oliveira e de Maria Jose 
Macedo. A pretendente: INGRID SANTANA DE MATOS, estado civil solteira, 
profissão atendente, nascida nesta Capital, SP, no dia (08/06/1995), residente e 
domiciliada, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Santana de Matos e de 
Pedrina Aquino de Matos.

O pretendente: ÍTALO MATHEUS DE OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteiro, 
profissão conferente de materiais, nascido em Bacabal, MA, no dia (04/06/1998), 
residente e domiciliado, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Ivonete de 
Oliveira Pereira. A pretendente: DAFNÉ ROBERTA MOREIRA ALVES, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (01/11/1999), residente 
e domiciliada, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Alves e de Adelia 
Moreira da Silva.

O pretendente: RAFAEL MATOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão confe-
rente, nascido em Maceió, AL, no dia (24/04/1991), residente e domiciliado, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Neuton Matos dos Santos e de Ana Maria da Silva Matos. A 
pretendente: RAILMA LOPES FARIAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
controladora de acesso, nascida em São Miguel dos Campos, AL, no dia (21/08/1993), 
residente e domiciliada, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco dos Santos 
e de Maria Lopes Farias.

O pretendente: JOSÉ GOMES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em, Itaíba, PE, no dia (22/03/1975), residente e domiciliado, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Bento de Lima e de Raimunda Maria de Lima. 
A pretendente: VALDINÉIA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão balconista, nascida em Ibotirama, BA, no dia (04/11/1986), residente e 
domiciliada, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hermes Alves dos Santos e de 
Diva Rodrigues dos Santos.

O pretendente: ROBSON SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão me-
cânico, nascido em Caieiras, SP, no dia (13/09/1985), residente e domiciliado, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Aparecido da Silva e de Sueli Soares da Silva. 
A pretendente: FERNANDA DA SILVA AQUINO, estado civil solteira, profi ssão 
escriturária, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia (31/03/1987), residente e 
domiciliada, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Mauro Aquino e de Marileide 
Feitosa da Silva Aquino.

O pretendente: ALEXSANDRO MORAES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
taxista, nascido nesta Capital, SP, no dia (17/08/1976), residente e domiciliado, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emilio Carlos de Souza e de Aparecida Moraes de Souza. 
A pretendente: MÁRCIA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (26/09/1978), residente e 
domiciliada, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdomiro Pereira dos Santos e de 
Benedita dos Santos da Silva. 
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DE PESSOAS NATURAIS 
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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:

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

O pretendente: ROBERTO ORLANDO MORENO DURAN, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Conchalí, Chile, no dia 26/04/1952, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Moreno Montoya e de Elba De La Cruz Duran Duran. 
A pretendente: SILVIA REGINA BIANCHI, estado civil divorciada, profi ssão representante 
comercial, nascida nesta Capital, 6º Subdistrito - SP, no dia 20/01/1960, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Augusto Bianchi e de Eunice Marques Bianchi.

O pretendente: VINICIUS CARDOSO PINTO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
nesta Capital, 24º Subdistrito - SP, no dia 30/07/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Cardoso Pinto e de Rosa Maria Bossa Cardoso. A 
pretendente: GIULLIA RANIERI GALVÃO, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida 
em São Bernardo do Campo - SP, no dia 10/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Douglas Fernandes Galvão e de Madalena Luiza Ranieri Galvão.

O pretendente: DANIEL BARBIERI MARQUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão engenheiro, nascido nesta Capital, Bela Vista- SP, no dia 18/10/1988, residente e 
domiciliado no Ipiranga, São Paulo - SP, fi lho de Celso Marques de Oliveira e de Regina 
Silvia Del Nero Barbieri Marques de Oliveira. A pretendente: VIVIAN DOS SANTOS 
SALAZAR, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida nesta Capital, Jardim 
Paulista - SP, no dia 18/09/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Nelson Ramos Salazar e de Irene dos Santos Salazar.
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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:

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

O pretendente: FLAVIO LAYME MARCA, profi ssão: empresário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Bolívia, data-nascimento: 21/03/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Eugenio Layme Mamani e de Anselma Marca Aguilar. A pre-
tendente: MARIA GOUVEIA ALVES DE MELO, profi ssão: gerente de loja, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Aluizio Alves de Melo e de Josefa Farias 
Gouveia Alves.  R$12,58

O pretendente: MICHAEL NUNES GUALBERTO, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1992, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdenir Nunes Gualberto e de Rosalina Ferrei-
ra Soares Gualberto. A pretendente: SUELLEN BRITO DE SOUZA , profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
08/06/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Joel Gomes de Sou-
za e de Marineide Brito de Souza.  R$12,58

O pretendente: JOSAFÁ CADETE DE GONZAGA, profi ssão: encarregado geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Olinda, PE, data-nascimento: 26/12/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Orlando Cadete dos Santos e de Cicera 
Gonzaga da Silva. A pretendente: MARILÉA DOS SANTOS SILVA , profi ssão: artesã, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1993, resi-
dente e domiciliada no Distrito de São Mateus, nesta Capital - SP, fi lha de José Nilton 
Almeida Silva e de Naíra Verissimo dos Santos.  R$12,58

O pretendente: RAPHAEL VILIANO CORDAS, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 06/02/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eloi Cordas e de Marcia Aparecida Viliano 
Cordas. A pretendente: CAROLINA HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteira, profi s-
são assistente juridico, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 21/09/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Pedro da Silva 
e de Gessina Henrique da Silva.

O pretendente: RAFAEL MARTINS, estado civil solteiro, profissão professor, nascido 
em Itaquaquecetuba - SP, no dia 26/05/1976, residente e domiciliado na Mooca, 
São Paulo - SP, filho de Abel Martins e de Nadyr Oliveira Martins. O pretendente: 
ADRIANO GONÇALVES LARANGEIRA, estado civil solteiro, profissão professor, 
nascido em São Caetano do Sul -SP, no dia 14/07/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Luciano Larangeira e de Rosirene 
Gonçalves Larangeira.

O pretendente: MARILDO VILAS BOAS, estado civil divorciado, profi ssão técnico em 
eletromecanica, nascido em Cambira- PR, no dia 19/08/1967, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Natalino Vilas Boas e de Angelina de Novais. A 
pretendente: ANGELA DA SILVA CORREIA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Vicente- SP, no dia 01/07/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Fernando Correia e de Aparecida da Silva Correia.

O pretendente: DECKSON DA SILVA FARIAS, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 05/07/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Geraldo Bispo Farias e 
de Rita de Cassia da Silva Farias. A pretendente: MICHAEL LORD MICROBILO 
SMITH, estado civil solteira, profissão manager, nascida em Awka, Nigéria, no dia 
12/10/1990, residente e domiciliada em London, Reino Unido, filha de Alfred Iloanusi 
Okafor e de Rose Chinwe Okafor.

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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