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BOLSAS
O Ibovespa: +0,1% Pontos: 
79.301,65 Máxima de +0,64% 
: 79.731 pontos Mínima de 
-0,57% : 78.769 pontos Volu-
me: 9,99 bilhões Variação em 
2018: 3,8% Variação no mês: 
0,1% Dow Jones: -0,32% Pontos: 
25.333,82 Nasdaq: +0,46% Pon-
tos: 7.707,29 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7579 Venda: R$ 3,7589 
Variação: +0,09% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,83 Venda: R$ 3,93 
Variação: +0,25% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7485 Venda: R$ 
3,7491 Variação: -0,15% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7330 
Venda: R$ 3,9000 Variação: 
+0,08% - Dólar Futuro (setem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,79% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.217,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,47% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 146,100 
Variação: estável.

bro) Cotação: R$ 3,7710 Variação: 
+0,08% - Euro (17h31)  Compra: 
US$ 1,1661 Venda: US$ 1,1665 
Variação: -0,18% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3800 Venda: R$ 
4,3820 Variação: -0,25% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3430 Ven-
da: R$ 4,5500 Variação: -0,37%.

+0,16% Pontos: 79.405 Máxi-
ma (pontos): 79.890 Mínima 
(pontos): 78.870. Global 40 
Cotação: 768,932 centavos de 
dólar Variação: -0,67%.

“A mente que se 
abre a uma ideia 
jamais voltará 
ao seu tamanho 
original”.
Albert Einstein (1879/1955)
Físico teórico alemão

Oficialmente, o ministério 
estima superávit em torno 
de US$ 50 bilhões neste ano. 
Segundo o boletim Focus, os 
analistas de mercado preve-
em superávit de US$ 58,06 
bilhões para este ano (ABr).

O crescimento das im-
portações em ritmo 
maior que o das ex-

portações fez o saldo da 
balança comercial cair nos 
sete primeiros meses do 
ano. Segundo o Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços, o país exportou 
US$ 34,160 bilhões a mais do 
que importou no período de 
janeiro a julho. O superávit é 
19,6% inferior ao do mesmo 
período do ano passado (US$ 
42,496 bilhões).

Apesar do recuo, o superá-
vit foi o segundo melhor da 
história para o período. Em 

 Importações fazem 
superávit comercial cair 
19,6% de janeiro a julho

julho, o Brasil exportou US$ 
4,227 bilhões a mais do que 
comprou do exterior. Apesar da 
queda de 28,2% em relação ao 
superávit registrado em julho 
do ano passado, o valor é o 
terceiro melhor para o mês, 
perdendo para julho de 2017 
(US$ 5,885 bilhões) e de 2016 
(US$ 4,575 bilhões).

Depois de fechar 2017 com 
superávit recorde de US$ 67 
bilhões, o saldo da balança co-
mercial tem registrado recuo no 
primeiro semestre, provocado 
principalmente pelo desem-
penho das importações, que 
cresceram 21,1% pela média 

diária, somando US$ 102,423 
bilhões nos sete primeiros 
meses do ano. A alta, de acor-
do com o ministério, decorre 
da recuperação da economia, 
que impulsionou as compras 
externas, principalmente de 
bens de capital (máquinas e 
equipamentos usados para a 
produção), cujas importações 
subiram 83,7% de janeiro a 
julho.

As exportações também 
aumentaram, mas em ritmo 
menor. Nos sete primeiros 
meses de 2018, o país vendeu 
ao exterior US$ 136,582 bi-
lhões, valor 7,3% superior ao 

O país exportou US$ 34,160 bilhões a mais do que importou no período de janeiro a julho.

O superávit é 19,6% inferior ao do mesmo período do ano passado.

registrado no mesmo período 
do ano passado. Segundo a 
pasta, as vendas de produtos 
primários, como commodities 
subiram 10,6% de janeiro a 
julho. 

As vendas de produtos ma-

nufaturados aumentaram 6,6% 
em 2018, mas as exportações 
de bens semimanufaturados 
acumulam queda de 1,4% no 
ano, infl uenciadas principal-
mente pela queda no preço 
internacional do açúcar bruto. 

Ministro do STF,

Edson Fachin.

O ministro Edson Fachin, que 
é o relator do pedido de liber-
dade do ex-presidente Lula, de-
fendeu ontem (1º) celeridade 
na defi nição da situação eleito-
ral do ex-presidente, de modo 
que não paire dúvidas sobre 
a questão com a proximidade 
do pleito. “Toda celeridade em 
matéria eleitoral é importante 
para não deixar dúvida no pro-
cedimento”, disse Fachin ao ser 
questionado se recomenda que 
o pedido de liberdade de Lula 
seja julgado antes do próximo 
dia 15, prazo fi nal para o re-
gistro de candidatura para as 
eleições deste ano.

Em junho, Fachin enviou mais 
um pedido de liberdade de Lula 
para julgamento em plenário. 
Antes, o ministro pediu que 
a defesa do ex-presidente se 
manifeste se deseja ou não que 
o STF já discuta, além de sua 

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu ontem (1º) 
manter a validade da norma 
que defi niu a idade mínima em 
que crianças podem ser matri-
culadas no ensino fundamental. 
Por maioria de votos, a Corte 
julgou constitucional resolu-
ções editadas pelo Conselho 
Nacional de Educação (CNE), 
em 2010. As regras defi niram 
que a matrícula no primeiro ano 
só pode feita se a criança tiver 
completado 6 anos de idade 
até o dia 31 de março do ano 
da matrícula. Dessa forma, se 
ainda tiver 5 anos, a criança 
deve continuar na educação 
infantil até completar o critério.

Segundo a presidente do 
STF, ministra Cármen Lúcia, o 
CNE levou em conta questões 
psíquicas e a unifi cação nacio-
nal da educação para defi nir a 
idade mínima para o ingresso 
no ensino fundamental. Em 
seu voto, a ministra também 
afi rmou que o grande problema 
do Brasil é falta de educação 
efi ciente. “Negar a uma criança 
a educação formal é negar a 
ela não a capacidade apenas 
de exercer sua liberdade, mas 
de se libertar de condições que 
não são aquelas constitucional-

Matrícula no ensino 

fundamental se a criança

tiver completado 6 anos.

Citando o alto endividamento 
do país e a falta de progresso 
de reformas que reduzam os 
gastos públicos, a agência de 
classificação de risco Fitch 
manteve o Brasil com a nota 
BB-, três níveis abaixo do grau 
de investimento (selo de bom 
pagador). A agência manteve 
perspectiva estável para o país, 
indicando que a classifi cação 
não deve ser alterada nos pró-
ximos meses.

A Fitch ressaltou que o Brasil 
tem problemas na estrutura dos 
gastos públicos e incertezas 
políticas que podem compro-
meter o crescimento no médio 
prazo. “Os ratings [notas] são 
limitados pelas fraquezas es-
truturais nas fi nanças públicas 
e pelo alto endividamento do 
governo, pelas fracas perspec-
tivas de crescimento, por um 
ambiente político desafi ador 
e por questões relacionadas 
à corrupção que pesaram na 
efetiva formulação de políticas 

A agência manteve perspectiva estável para o país.
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Arquivo/ABr

Na abertura do 26º Simpósio 
Internacional de Engenharia 
Automotiva (Simea), ontem 
(1º), na capital paulista, o minis-
tro da Indústria, Comércio Exte-
rior e Serviços, Marcos Jorge de 
Lima, avaliou como uma “grande 
vitória” a implementação do 
programa de incentivo a monta-
doras do setor automotivo Rota 
2030 – Mobilidade e Logística, 
que vai conceder créditos tribu-
tários que podem chegar a R$ 
1,5 bilhão ao ano.

“Uma política industrial mo-
derna, pensada não apenas 
para o desenvolvimento de 
todos os elos da cadeia auto-
motiva, mas também focada 
em garantir ganhos para toda 
a sociedade brasileira”, disse, 
ao acrescentar que houve apoio 
das montadoras, de engenheiros 
automotivos, dos fabricantes de 
autopeças, dos importadores, 
dos trabalhadores, dos reven-
dedores e de diversos outros 
órgãos do governo federal.

Segundo Lima, o programa 
prevê que os veículos comer-
cializados no Brasil serão mais 
efi cientes e mais seguros e que 
haverá menos emissão de gases 
poluentes, menos acidentes e 
mortes no trânsito. 

“Penso que já é consenso que 

Ministro da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços, 

Marcos Jorge de Lima.
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Brasília - O PRB homologou 
ontem (1), o apoio ao pré-can-
didato do PSDB à Presidência, 
Geraldo Alckmin. O presidente 
nacional do PSB, Marcos Pe-
reira, ligado à Igreja Universal 
do Reino de Deus (Iurd), 
enalteceu “a voz serena” de Al-
ckmin contra “o extremismo”, 
mas fez um “alerta”. Pereira 
lembrou o apoio do partido à 
ex-presidente Dilma Rousseff 
nas eleições de 2014 para pedir 
mais “espaço à mesa” de um 
eventual governo do tucano

“Em 2014, nós decidimos 
apoiar a reeleição da ex-pre-
sidente Dilma. Eu alertei para 
as condições da manutenção 
do nosso apoio. Eu cobrava um 
espaço à mesa como aliado para 
decidirmos juntos a política de 
governo e de Estado”, disse. “O 
que fez a então presidente? Ig-
norou as forças políticas e produ-
tivas do País. Tudo que eu disse 
há quatro anos, vou repetir”, 
disse Pereira no momento em 
que se dirigiu diretamente para 
Alckmin. “O PRB quer e pode 
contribuir com o seu governo.”

A cobrança pública não 
fi cou sem resposta. Alckmin 
demonstrou ter entendido 
o recado e procurou elogiar 
Marcos Pereira, líder da le-
genda. O tucano deixou claro 
que lembrará que o PRB foi “o 
primeiro” partido do Centrão 
a defender a aliança com o 
PSDB. “O primeiro (partido) do 

Pré-candidato do PSDB à 

Presidência, Geraldo Alckmin
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Fed decide manter juros 
O Federal Reserve (Fed), o banco 

central dos Estados Unidos, decidiu 
ontem (1) manter as taxas de juros 
do país entre 1,75% e 2%, como 
esperava o mercado, mas ressaltou 
a intenção de dar sequência ao 
ajuste monetário ao destacar o ritmo 
forte de crescimento da economia 
americana. “O mercado de trabalho 
continuou se reforçando e a ativida-
de econômica cresceu em uma taxa 
forte”, ressaltou em comunicado o 
Comitê do Fed após reunião.

Fitch mantém Brasil três níveis abaixo 
do grau de investimento

& Poor’s havia reduzido a nota 
do país para três níveis abaixo 
do grau de investimento. A 
única agência a divergir das 
duas é a Moody’s, que manteve 
o Brasil dois níveis abaixo do 
grau de investimento e, em 
abril, melhorou a perspectiva 
de negativa para estável.

A classifi cação de risco por 
agências estrangeiras repre-
senta uma medida de confi ança 
dos investidores internacionais 
na economia de determinado 
país. As notas servem como re-
ferência para os juros dos títu-
los públicos, que representam 
o custo para o governo pegar 
dinheiro emprestado dos inves-
tidores. O grau de investimento 
funciona como um atestado de 
que os países não correm risco 
de dar calote na dívida pública. 
Abaixo dessa categoria, está o 
grau especulativo, cuja proba-
bilidade de deixar de pagar a 
dívida pública sobe à medida 
que a nota diminui (ABr).

econômicas e prejudicaram o 
progresso das reformas”, des-
tacou o texto.

Apesar de listar problemas 
no curto prazo, o comunicado 
destacou que uma eventual 
dissolução das incertezas polí-
ticas após as eleições e o apoio 

da demanda externa podem 
fazer o Brasil experimentar 
uma recuperação econômica 
sustentável em 2019 e 2020. 
A avaliação da Fitch ocorre 
seis meses depois de a agên-
cia rebaixar a classifi cação do 
Brasil. Em janeiro, a Standard 

Celeridade para STF ‘defi nir’ 
situação eleitoral de Lula

eventual soltura, se ele é elegível 
ou não. Os advogados ainda não 
responderam. Na terça-feira 
(31), em parecer de 80 páginas, a 
procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge, defendeu que 
Lula permaneça preso, ante o 
que considera “gravíssimas con-
sequências judiciais” dos crimes 
cometidos por ele (ABr).

PRB: ‘mais espaço’ em 
eventual governo Alckmin

Centro Democrático que disse 
que Alckmin era o caminho foi 
o Marcos Pereira. Sou muito 
grato. Ele perseverou. Quando 
alguns queiram desanimar, ele 
fi cava fi rme”, disse o tucano.

Sobre a escolha de um vice 
para sua campanha presidencia, 
Alckmin disse que a escolha 
“está entre sete nomes”, mas 
que a decisão fi nal “ainda está 
longe”. A opção por um nome 
em defi nitivo deve ser feita até 
domingo (5), quando termina o 
prazo fi nal para a confi rmação 
das candidaturas. No sábado, 
4, será realizada a convenção 
nacional do PSDB, em Brasília. 
Questionado se os sete nomes 
são os mesmos que estão sendo 
ventilados pela imprensa nos 
últimos dias, Alckmin respondeu 
que “pode haver surpresa” (AE).

STF mantém idade 
mínima para ingresso no 

ensino fundamental

mente previstas”, disse.
A controvérsia sobre a ques-

tão ocorre porque a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional estabeleceu que o en-
sino fundamental começa aos 
6 anos de idade, no entanto, 
a resolução do CNE foi além 
e criou o corte etário no mês 
de março, em uma tentativa 
de organizar o ingresso dos 
alunos nos sistemas de ensino 
do país. Especialistas alegam 
que crianças com 5 anos não 
estão preparadas psicologica-
mente para ingressar no ensino 
fundamental (ABr).

“Grande vitória”, diz 
ministro da Indústria 
sobre o Rota 2030

uma das fontes de propulsão do 
futuro, que já não me parece tão 
distante, será a elétrica. Ônibus, 
carros e caminhões híbridos 
e elétricos, em breve, serão 
vistos com mais frequência, 
circulando em nossas cidades 
e rodovias”, disse.

Diante deste cenário, o ministro 
falou da necessidade de se pro-
mover debates, como os promovi-
dos pelo simpósio, com o objetivo 
de expandir o conhecimento 
sobre mobilidade. “Pesquisa, 
desenvolvimento e inovação são 
a base da evolução industrial e 
das engenharias” (ABr).
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América Latina para todos

Mensurar o potencial 

turístico de uma região 

tão culturalmente 

diversa e ampla como 

a América Latina com 

certeza não é tarefa fácil

Do extremo Sul do Chile 
ao Norte do México, 
temos a maior densi-

dade populacional do plane-
ta e lugares absolutamente 
incríveis a serem apreciados 
e redescobertos, assim como 
grandes desafi os para desper-
tar o interesse dos visitantes. 

De acordo com levantamen-
to da Forward Keys, que prevê 
tendências ao analisar mais 
de 17 milhões de reservas 
diárias, o número de origens 
internacionais com destino à 
macrorregião no primeiro se-
mestre de 2018 está em amplo 
crescimento, com alta de 9,3% 
em relação ao ano passado. 

Nesse quesito, a Argentina 
vem na liderança, com um 
aumento de 16,6% e destinos 
majoritariamente voltados aos 
países vizinhos. Nessa mesma 
pesquisa, o Brasil aparece em 
segundo lugar, com um salto 
de 14,2%, mas com a diferen-
ça de viagens mais voltadas 
à Europa, Estados Unidos e 
Canadá. Contudo, nota-se o 
crescimento de brasileiros que 
viajam internamente, fruto da 
abertura de novas rotas aéreas, 
aumento do dólar e impulso do 
ecoturismo e do turismo regio-
nal, o que vem incorporando 
destinos internos até então 
desconhecidos. 

Em 2018, o ritmo de cres-
cimento do turismo emissor 
latino-americano já acelera em 
relação a 2017, que encerrou 
com alta de 6,8%.

Aprendemos que os turistas 
querem ir a lugares onde se 
sintam bem-vindos e seguros, 
e os destinos em que o setor é 
mais aberto e sustentável saem 
na frente, já que transmitem 
real sensação de hospitali-
dade. Aliás, de acordo com 
estudo inédito da Organização 
Mundial do Turismo (OMT), 
turismo bem estruturado é 
gerador e indicador de paz.

Ao levar em conta esse 
contexto, a América Latina 
ganha destaque, ainda mais 

se observarmos que países 
como México, Colômbia, Peru, 
Chile e Argentina investiram 
e se reinventaram no setor, o 
que contrasta com as crises 
políticas e de segurança em 
outras partes do mundo.

O mercado local precisa 
estar preparado e oferecer um 
modelo de negócios diferen-
ciado, focado em entender as 
particularidades dos viajantes 
e em desenvolver maneiras 
mais simples para pesquisas 
de viagens multicanal total-
mente customizáveis pelos 
consumidores.

Desta forma, todos os 
players terão condição de 
atingir nichos importantes, 
como as viagens ligadas ex-
clusivamente ao bem-estar, 
ao autoconhecimento e à 
natureza. A previsão é de que 
nos próximos cinco anos esse 
segmento cresça até 50% 
mais rápido do que o turismo 
em geral. A modalidade já é 
responsável por movimentar 
US$ 494 bilhões no mundo, de 
acordo com o Global Wellness 
Institute.

Há outra importante ten-
dência em voga entre a nova 
geração de viajantes: o volun-
turismo. Pesquisas mostram 
que o número de pessoas 
que pretende incluir em suas 
férias alguma atividade de 
voluntariado é cada vez maior, 
e a faixa etária que impulsiona 
esse crescimento no mundo é 
exatamente as dos nascidos 
entre as décadas de 1980 e 
1990.

Segundo o Voluntourism 
Institute, até 2020 teremos 
20 milhões de pessoas que 
viajam anualmente com esse 
propósito. 

Os países da América Latina, 
com todas as suas carências 
socioeconômicas, são locais 
absolutamente propícios a 
esse tipo de iniciativa. Cabe às 
empresas do setor desenvolver 
programas mais segmentados 
para atender a todos os perfi s 
de turistas e, por meio de ino-
vação e tecnologia, oferecer 
serviços diferenciados e que 
agreguem valor para a expe-
riência ser inesquecível.

(*) - É country manager da Almundo 
no Brasil, plataforma de viagens 

multicanal com operações na 
Argentina, México, Colômbia e Brasil.

Luciano Barreto (*)
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Modelos em cadeiras de roda, 
com algum tipo de defi ciência 
ou àquelas excluídas social-
mente da indústria da moda 
estão cada vez mais presentes 
nas passarelas italianas. Um 
mercado que fechou, por muito 
tempo, os olhos para o “fora 
do padrão” tem alterado suas 
produções em escala mundial. 
A italiana Chiara Bordi é a pri-
meira modelo defi ciente a des-
fi lar no Miss Itália. Com prótese 
na perna, a menina de 17 anos 
avançou na seleção, passando 
para as fi nais regionais.

Neste ano, em junho, o In-
clusive Fashion Night tomou 
conta do icônico hotel cinco 
estrelas de Roma “The St. 
Regis”, em um desfi le de alta 
moda com modelos defi cientes 
de todo o mundo. O evento 
benefi cente foi patrocinado 
pela Prefeitura da capital 
italiana e organizado pela Iulia 
Barton, a primeira agência 
internacional de modelos 
inclusiva do mundo. A Iulia 
Barton nasceu como braço 
da Fondazione Vertical - ONG 
que angaria fundos para a cura 

A italiana Chiara Bordi é a primeira modelo defi ciente a desfi lar 

no Miss Itália.

Italiano vence 
Medalha Fields, 
o ‘Nobel’ da 
matemática

O italiano Alessio Figalli, de 
34 anos, venceu ontem (1), 
no Rio de Janeiro, a Medalha 
Fields, considerada o “Prêmio 
Nobel da Matemática”.

Figalli estudou em Pisa, na re-
gião central da Itália, e é desde 
2016 professor do Politécnico 
de Zurique, na Suíça.

“Este prêmio me dá muita ale-
gria, é algo tão grande que eu acho 
difícil de acreditar que eu tenha 
recebido. É um grande estímulo 
para o futuro e me motivará a 
continuar trabalhando em meus 
setores de pesquisa para tentar 
produzir estudos do mais alto 
nível”, disse Figalli. A premiação 
foi criada em 1936 e Figalli é 
o segundo italiano a receber a 
honraria. Em 1974, o matemático 
Enrico Bombieri foi condecorado 
com a Medalha Fields.

O prêmio é concedido a 
cada quatro anos pela União 
Internacional da Matemática 
(IMU), que é a organizadora 
do Congresso Internacional 
de Matemáticos (ICM). Nesta 
edição, o Rio de Janeiro está 
sendo a cidade sede e o evento 
ocorre até o dia 9 (ANSA).

Desde de 2007, quando foi 
instituída a lei que autorizou a 
lavratura de inventário, parti-
lha, separação e divórcio con-
sensuai mediante escritura 
pública, os cartórios de notas 
de todo o Brasil já realizaram 
mais de 2 milhões de atos 
dessa natureza. Antes de a lei 
entrar em vigor, os processos 
no Poder Judiciário poderiam 
levar meses ou até anos para 
serem concluídos, mesmo se 
todas as partes fossem maio-
res e capazes.

“Na prática, signifi ca dizer 
que é um marco para a so-
ciedade e para o Judiciário 
brasileiro, já que são mais de 
2 milhões de processos que 
deixaram de ingressar na 
Justiça, desburocratizando 
a vida do cidadão e dando a 
possibilidade para as cortes 
priorizem processos mais 
importantes”, ressalta Andrey 
Guimarães Duarte, presidente 
do Colégio Notarial do Brasil/
SP, entidade que congrega os 
cartórios de notas paulistas. 

Outro número importante 
decorrente dessa marca his-

A Arquidiocese e a Feco-
mércioRJ assinaram convênio 
de parceria para restauração e 
manutenção do Santuário do 
Cristo Redentor do Corcovado 
e seu Monumento ao Cristo 
Redentor e, com isso, melho-
rar o turismo e o ambiente de 
negócios na cidade. “Precisa-
mos resgatar o sentimento de 
pertencimento do carioca. O 
Rio de Janeiro é nosso. Não há 
símbolo maior desta cidade do 
que este monumento”, disse o 
presidente da FecomércioRJ, 
Antonio de Queiroz Junior.

De acordo com o cônego Mar-
cos William Bernardo, vigário 
episcopal para Comunicação 
e Cultura da arquidiocese, o 
acordo “é um ato de compro-

metimento com o que é nosso, 
que supera uma parceria entre 
a Igreja e uma instituição vol-
tada para o comércio, mas é 
um contrato com a sociedade. 
Acreditamos que, por meio 
dessas relações, nós podemos 
deixar claro que o nosso Rio 
de Janeiro tem condições de 
superar os momentos críticos.”

A iniciativa faz parte do pro-
grama Empresas Apoiadoras 
do Cristo Redentor, que teve 
início em 2013 com o objetivo de 
motivar o apoio de instituições 
públicas e privadas para promo-
ver o turismo, manutenção, res-
tauração da iluminação interna 
e externa do monumento, e até 
mesmo a viabilização de obras 
sociais (ABr).

Parceria para restauração e manutenção do Santuário

do Cristo Redentor.

Os eleitores estão dis-
tribuídos pelos 5.550 
municípios e em 171 

localidades de 110 países. Há 
ainda 1.409.774 eleitores que 
não poderão votar, por esta-
rem com os direitos políticos 
suspensos. A maioria é formada 
por mulheres, com 77.337.918 
(52,5%), enquanto os homens 
somam 69.901.035 (47,5%). 
Em 2014, as mulheres eram 
74.459.424 (52,13%) e os ho-
mens, 68.247.598 (47,79%). 

Houve crescimento expressi-
vo dos eleitores no exterior nos 
últimos quatro anos, passando 
de 354.184 para 500.727, au-
mento de 41,37%. 

Pela primeira vez, eleitores 
transexuais e travestis terão seu 
nome social impresso no título de 
eleitor e no caderno de votação 
das Eleições 2018. Ao todo, 6.280 
pessoas fi zeram essa escolha ao 
se registrar ou atualizar seus 
dados na Justiça Eleitoral.

A faixa etária entre 45 e 59 
anos concentra mais eleitores, 

A maioria dos eleitores é formada por mulheres, com 77.337.918 

(52,5%), enquanto os homens somam 69.901.035 (47,5%).
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Nos tabelionatos, os procedimentos são realizados de forma 

célere e com a mesma segurança jurídica do Judiciário.
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Brasil tem 147,3 milhões de eleitores; 
aumento de 3,14% desde 2014

O eleitorado brasileiro aumentou 3,14% nos últimos quatro anos, saltando de 142.822.046 votantes, 
em 2014, para 147.302.354 eleitores, divulgou ontem (1º) o TSE

73.688.208 votantes (50,3%) do 
total. Em 2014, eram 21.677.955 
pessoas, o que correspondia a 
15,18% do eleitorado. A maior 
parte do eleitorado tem ensi-
no fundamental incompleto: 
são 38.063.892 eleitores, o 
que corresponde a 25,84% do 
eleitorado. Outros 33.676.853 
(22,86%) afi rmaram ter conclu-
ído o ensino médio. Os eleitores 
com ensino superior somam 
13.576.117 cidadãos (16,88%). 

O estado de São Paulo conti-
nua a ser o maior colégio elei-
toral do país, com 33.040.411 
votantes. Em seguida, vem 
Minas Gerais, com 15.700.966, e 
Rio de Janeiro, com 12.406.394. 
Com 941 eleitores, a cidade de 
Serra da Saudade (MG) é o mu-
nicípio com menos eleitores de 
acordo com TSE. Já São Paulo, 
com 9.052.724 eleitores, é o 
que tem mais pessoas aptas a 
votar. Ao todo, 940.613 eleito-
res declararam ter algum tipo 
de defi ciência ou mobilidade 
reduzida (ABr).

com 35.742.439 brasileiros, o 
que corresponde a 24,26% do 
eleitorado. Em seguida, estão 
os eleitores de 25 a 34 anos, 
que reúnem 31.149.869 pessoas 
– 21,15% do total de eleitores. 
Os jovens de 16 e 17 anos, cujo 
voto é opcional, representam 
0,95% do eleitorado este ano, 
num total de 1.400.617 pesso-

as. Segundo o TSE, os dados 
apontam redução de 14,53% 
no número de eleitores jovens. 
Em 2014, foram registrados 
1.638.751 eleitores nessa faixa 
etária.

Em 2018, os eleitores que se-
rão identifi cados por biometria 
aumentou 239,92% em relação 
a 2014. Este ano, eles somam 

Efi cácia dos cartórios retiram 
milhões de processos da Justiça

tórica é a economia que gerou 
ao Estado. Cada processo que 
entra no Judiciário custa em 
média R$ 2.369,73 para o con-
tribuinte. Isso signifi ca dizer, 
que multiplicado por 2 milhões, 
o erário brasileiro economizou 
mais 4 bilhões de reais. Nos 
tabelionatos de notas, os pro-
cedimentos são realizados de 
forma célere e com a mesma se-
gurança jurídica do Judiciário. 

Se não houver bens a par-

tilhar, um divórcio pode ser 
resolvido até no mesmo dia, 
caso as partes apresentem 
todos os documentos neces-
sários para a prática do ato e 
estejam assessoradas por um 
advogado. Já o inventário ex-
trajudicial pode ser resolvido 
em até 15 dias, dependendo 
da complexidade do caso e da 
documentação apresentada. 

Fonte e mais informações:
(www.cnbsp.org.br).

2018 é o ano da moda
inclusiva na Itália

de paralisias -, e em 2016 se 
tornou uma verdadeira agên-
cia de moda.

“Somos os primeiros do 
mundo. No início não foi fácil. 
Os estilistas têm medo de que 
uma roupa em uma modelo de 
cadeira de rodas não tenha o 
mesmo efeito. Mas eles estão 
errados”, contou a fundadora 
da Burton, Giulia Bartoccioni. 
Hoje, estão elencados 40 mode-
los na equipe, entre homens e 

mulheres, que viajam, desfi lam 
e posam para serviços fotográ-
fi cos. Bartoccioni disse que eles 
passam por um “casting durís-
simo” e somente os talentosos 
são aprovados.

Na Itália, uma a cada seis 
pessoas tem algum tipo de de-
fi ciência. Um mercado ignorado 
completamente até poucos 
anos atrás, mas que hoje reivin-
dica seu lugar nos trends e nas 
passarelas de moda. (ANSA)

Cristo Redentor terá 
verba para restauração 

e manutenção
Saques do FGTS 
por acometidos de 
Parkinson ou Alzheimer

Tramita no Senado o projeto que 
altera a Lei 8.036/1990 para permi-
tir o saque do FGTS a pessoas com 
Alzheimer ou doença de Parkinson. 
O projeto aguarda relatório na 
Comissão de Assuntos Sociais. O 
artigo 20 da Lei 8.036/1990 (que 
dispõe sobre o FGTS) enumera 
as situações em que o fundo 
pode ser sacado. Na legislação já 
constam situações referentes à 
saúde do trabalhador, como nos 
casos de câncer maligno, vírus do 
HIV, doença terminal, ou ainda de 
necessidade de órtese ou prótese. 

O projeto acrescenta a essas situ-
ações o acometimento de Alzheimer 
ou Parkinson. Na justifi cação, o 
autor, senador Paulo Paim (PT-RS), 
ressalta que as doenças de Parkinson 
e de Alzheimer não têm cura. Há 
formas de controle e de redução 
do ritmo de avanço dessas enfer-
midades degenerativas, mas, de um 
modo geral, são doenças graves e 
que marcam a vida do trabalhador. 

Para ele, “são exatamente essas 
características das doenças já reco-
nhecidas pela lei que dão causa ao 
direito de movimentar a conta vincu-
lada do trabalhador, ou trabalhadora, 
no FGTS”. O senador ainda explica 
que o direito ao FGTS foi concebido 
exatamente “como uma garantia da 
dignidade humana do trabalhador ou 
da trabalhadora, bem como de suas 
famílias” (Ag.Senado). 
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A - Doação de Agasalhos
O inverno chegou e com ele a preocupação em auxiliar as pessoas que 
dependem de uma doação para se manterem confortáveis e aquecidas. As 
redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo trabalham uma campanha 
para coletar doações de roupas, agasalhos e itens de inverno – novos ou 
em bom estado. Para garantir o engajamento de clientes e colaborado-
res, a companhia desenvolveu a campanha “Solidariedade é o melhor 
remédio para quem sente frio”, que vai até o próximo dia 15. As doações 
de agasalho serão destinadas para o Fundo Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo e para fi liais da Cruz Vermelha em 9 estados. 

B - Ensinando a ser Feliz
Disponibilizar conteúdo de qualidade sobre o tema mais procurado por 
alunos das melhores universidades americanas, Havard e Yale, a felicidade, 
é a aposta do curso da Savoá – “Caminhos para a Felicidade” - minis-
trado pela especialista Gaya Machado. O curso tem como base diversos 
estudos a respeito da psicologia positiva e mudança comportamental, e 
visa estimular o autoconhecimento, além de potencializar todas as áreas 
da vida. A ideia é ensinar técnicas da ciência da felicidade e bem-estar e 
mostrar a aplicação do conceito que parece simples, porém com poder 
transformador. Confi ra em (www.savoa.com.br). 

C - Simpósio de Fisioterapia
Para preparar os fi sioterapeutas a atuar no cuidado a pacientes com do-
enças crônicas não transmissíveis, de 26 a 28 de outubro, será realizado 
o Simpósio de Fisioterapia na UFSCar, com o tema “Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis”. A programação conta com atividades sobre reabili-
tação no ambiente hospitalar, no pré e pós-operatório; sobre neurologia 
e doenças degenerativas; intervenção precoce na neuropediatria; dor 
craniofacial, dor lombar crônica, dor crônica em atletas; além do Pro-
grama Melhora em Casa e diferentes políticas públicas voltadas para a 
área. Os interessados podem se inscrever pelo site (https://simpfi sio2018.
faiufscar.com/#/). 

D - Atuar em Portugal
A Wyser, consultoria especializada em recrutamento e seleção de execu-
tivos especialistas para média e alta gerência da multinacional Gi Group, 

seleciona programadores sênior para atuar em Portugal. Ao todo são 50 
vagas para trabalhar na fi lial de uma companhia de capital francês, do 
segmento de tecnologia e inovação, na cidade de Fundao, a 250km de 
Lisboa. Os profi ssionais devem ter ensino superior completo, de prefe-
rência em ciência da computação. Mas é imprescindível ao candidato ter 
mais 5 anos de experiência em programação na linguagem C++, além 
de inglês fl uente. Enviar currículo para (https://br.wyser-search.com) 
e ou (roni.martins@wyser.com.br). 

E - Direitos no E-commerce
O advogado especializado em Direitos do Consumidor, Sérgio Tannuri 
escreveu o e-book “Seus direitos no e-commerce: o consumidor, as 
compras online e o mundo virtual”, com orientações ao cidadão sobre 
o universo do comércio eletrônico. O material contém 30 páginas com 
gráfi cos, imagens e textos intuitivos que explicam de maneira clara e 
didática todos os cuidados que o consumidor deve ter nas compras online. 
Consumidores hiperconectados estão ávidos para gastar, mas precisam 
tomar cuidados para não perderem dinheiro. Esse é o intuito do e-book, 
informar e proteger o consumidor. O conteúdo está disponível gratui-
tamente no site: (http://pergunteprotannuri.com.br/E-book__SEUS_
DIREITOS_NO_ECOMMERCE.pdf). 

F - Buona Cucina
O casarão do Instituto Italiano de Cultura (Av. Higienópolis, 436), será 
palco da primeira “Feira Buona Cucina”, evento de gastronomia que une 
pequenos produtores italianos e brasileiros. Neste sábado (4) e domingo 
(5), das 10h às 18h, quem passar pelo local poderá conhecer, provar e 
comprar itens como cannoli, tiramisù, massa fresca, antepastos, embuti-
dos, azeite, café, chocolates, molhos, queijos, o famoso licor limoncello, 
vinhos, tartufos e artigos de cozinha com design italiano. Também estarão 
no evento os restaurantes A Pizza da Mooca, Basilicata, Friccò & Sauro, 
Modi, Spadaccino e Jardim de Napoli. O encontro objetivo valorizar a 
tradição familiar italiana na gastronomia.  Entrada franca.

G - Soluções de TI
A TOTVS anuncia a abertura de duas mil vagas para treinamentos on-
line em soluções de TI. A iniciativa tem como objetivo especializar os 
interessados em trabalhar com os principais sistemas de mercado da 

empresa, aumentando a chance para quem procura por uma oportunidade 
de trabalho. Ao todo serão disponibilizados mais de 25 temas, divididos 
em 100 turmas, com um vasto conteúdo programático e carga horária 
variada. As capacitações acontecerão remotamente, em ambiente virtual 
e em tempo real. Entre os cursos oferecidos, estão o de Arquitetura e 
Instalação, Estoque, Controle da Produção, Fluxo de Caixa e Introdução 
ao ERP. Todos serão pautados no portfólio da companhia, com foco em 
soluções dos ERPs TOTVS e fl uig. Mais informações, acesse: (info.totvs.
com/treinamento-virtual). 

H - Cartier Women’s
A joalheria Cartier possui um prêmio de empreendedorismo para mu-
lheres chamado Cartier Women’s Initiative Awards. Vvárias brasileiras já 
se inscreveram e até já ganharam. Neste ano a brasileira Paula Gomez, 
foi a vencedora da América Latina com um dispositivo criado por ela e 
sua mãe que prevê crises epiléticas e alerta pacientes e responsáveis 
com até 25 minutos de antecedência. Também tivemos neste ano, a 
vitoriense Neide Sellin, criadora do robô Lisa, que foi uma das fi nalistas 
da América Latina do prêmio CWIA. A joalheria homenageia mulheres 
empreendedoras ao redor do mundo a mostrarem seus projetos. As 
inscrições para o Cartier Women’s Initiative Awards 2019  podem ser 
feitas através no site (www.cartierwomensinitiative.com). 

I - Estágio na Mercedes
A Mercedes-Benz do Brasil está com inscrições abertas, entre 1º de 
agosto e 15 de outubro, para o Programa de Estágio 2019. Neste ano, 
serão 130 vagas para as unidades de São Bernardo do Campo, Mauá, 
Campinas, Iracemápolis e Juiz de Fora e Betim. O candidato deve estar 
cursando o penúltimo ou último ano de graduação em cursos que en-
volvam as áreas de Engenharia, P&D; Produção e áreas correlatas; RH; 
Compras; Vendas & Marketing; Finanças & Controlling e Tecnologia da 
Informação. Também é necessário inglês nível intermediário e desejá-
vel conhecimento em alemão e/ou espanhol.Os candidatos deverão se 
inscrever pelo site (www.vagas.com.br/mercedesbenz).  

J - Francês Tarani
O Tarani é um vinho Malbec produzido pela Vinícola francesa Vinovalie 
e distribuído no Brasil, com exclusividade pela Wine to You. Diferente 
dos Malbec presentes no Brasil, que normalmente são de origem argen-
tina, o Tarani é a versão original da cepa Malbec, francesa. Atualmente, 
a distribuidora trabalha com dois rótulos da marca: o Tarani Reserve 
Cahors Malbec 2012 e o Tarani IGP Comté Tolosan Malbec 2016. A 
origem do Malbec é francesa. Conforme a região, pode ser chamado de 
Cot no Languedoc, ou Auxerrois em Cahors, e Malbec em Bordeaux. 
Comparando com as argentinas, as Malbecs francesas são uvas menores. 
Os aromas típicos são amora, ameixas, especiarias e, quando mais velho, 
trufas negras. Saiba mais: (www.winetoyou.com.br).

A - Doação de Agasalhos
O inverno chegou e com ele a preocupação em auxiliar as pessoas que 

seleciona programadores sênior para atuar em Portugal. Ao todo são 50 
vagas para trabalhar na fi lial de uma companhia de capital francês, do 
segmento de tecnologia e inovação na cidade de Fundao a 250km de

Está se tornando cada 

vez mais comum vermos 

pesquisas voltadas para 

as perdas no mercado 

de varejo, seja no 

Brasil ou no mercado 

internacional

Só nos Estados Unidos, 
em 2016, mais de 438 
mil pessoas, entre fun-

cionários e furtantes, foram 
detidos naquele país. Os nú-
meros constam da 29ª Annual 
Retail Theft Survey, pesquisa 
realizada com as 23 maiores 
companhias do varejo america-
no, que faturam juntas US$ 370 
bilhões. Em 2016, o número de 
funcionários detidos (53.786) 
cresceu 10%. 

Praticamente na mesma 
proporção, as autoridades 
conseguiram recuperar 9,3% 
dessas perdas, que repre-
sentam prejuízos para as 
empresas em qualquer parte 
do mundo (muitas vezes elas 
repassam seus prejuízos aos 
preços fi nais dos produtos. O 
problema existe e precisa ser 
encarado de frente, como têm 
feito os americanos, europeus 
e asiáticos. As técnicas, táticas 
e soluções não diferem muito 
de um país para outro. Cultu-
ralmente, quanta diferença.

Confi ra cinco dicas funda-
mentais para que o varejista 
brasileiro possa reverter os 
prejuízos em lucro. 

Lição 1 - Ações de preven-
ção de perdas não podem olhar 
só para fora, ou seja, apenas 
para os furtantes estranhos 
ao ambiente da loja. É preciso 
pensar estrategicamente tam-
bém em relação aos próprios 
funcionários. De acordo com 
cada função, deve-se avaliar o 
candidato ao cargo não apenas 
considerando sua performance 

profi ssional, mas também seu 
histórico anterior relacionado 
à ética moral e comporta-
mental.

Lição 2 - A visão da pre-
venção de perda deve ser 
holística e engajar todos os 
departamentos da empresa. É 
preciso identifi car e mapear a 
causa do problema, conhecer 
as principais vulnerabilidades, 
apresentar uma reposta de 
como combater as ameaças, 
aplicar a solução mais adequa-
da com uma melhor estratégia 
e analisar o retorno do investi-
mento (ROI).

Lição 3 - Em um bom 
gerenciamento das perdas é 
essencial considerar inves-
timentos em tecnologia. Ela 
deve ser atualizada, compatível 
com o nível do negócio, de 
origem confi ável e de razoável 
custo-benefício favorável ao 
empreendimento.

Lição 4 - Todo processo 
que envolva equipe, seja 
interna ou terceirizada, pre-
cisa ter gestão e controle. 
Manter uma equipe unida, 
com normas e procedimentos 
claramente defi nidos, selecio-
nar e treinar adequadamente 
seu pessoal são algumas das 
formas de prevenir os furtos 
internos e ter um ambiente 
varejista mais seguro e bem 
estabelecido.

Lição 5 - Estrategicamente, 
a área de prevenção de perdas 
atua em toda espinha dorsal 
de uma empresa de varejo. 
É o olho do dono ao planejar, 
colocar em prática, auditar e 
corrigir. Nos Estados Unidos, 
ela reporta-se diretamente à 
diretoria. No Brasil, apenas 
30% dos departamentos se re-
portam ao primeiro executivo 
da empresa.

 
(*) - É diretor de Comunicação da 
Gunnebo (www.gunnebo.com.br).

Luiz Fernando Sambugaro (*)

Famílias 
continuam 
receosas em 
consumir

O Índice de Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF) 
de Belo Horizonte registrou 
71,1 pontos em julho, frente 
aos 72,5 verifi cados em junho. 
Essa é a quarta queda conse-
cutiva do indicador no ano, 
refl exo da instabilidade política 
e econômica do país. Apurado 
pela Fecomércio MG, com base 
em dados da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), 
o ICF aponta que a confi ança 
das famílias segue abaixo da 
fronteira de satisfação (100).

O economista da Fecomércio 
MG, Guilherme Almeida, desta-
ca que a recorrente queda na 
intenção de consumo é fruto do 
momento de incertezas políti-
cas e econômicas. “Não apenas 
as famílias, mas todos os agen-
tes econômicos são infl uencia-
dos pelo cenário instável, muito 
em razão do período eleitoral. 
Ainda há o agravante de que as 
famílias não estão confi ando em 
uma recuperação econômica 
efetiva, com perspectivas de 
crédito deterioradas, afetadas 
pelos reajustes periódicos nas 
contas de primeira necessidade 
e pela ainda elevada taxa de 
desemprego”, destaca.

De acordo com a pesquisa, 
apenas dois dos sete subitens 
que compõem o ICF da capital 
mineira apresentaram cresci-
mento. O Índice de Emprego 
Atual chegou aos 91,6 pontos, 
valor superior aos 89,3 pontos 
obtidos em junho, enquanto o 
Índice de Renda Atual registrou 
aumento superior a um ponto 
percentual, passando dos 84,8 
para 85,9 (AI/FecomercioMG).

Smartphone Ascend Matte 2, da Huawei.

Os números foram divul-
gados pelas empresas de 
consultoria IDC e Stra-

tegy Analytics. A companhia 
fechou o segundo trimestre de 
2018 com cerca de 54 milhões 
de aparelhos vendidos, número 
40% superior ao do mesmo 
período do ano passado. 

É a primeira vez que a Hua-
wei atinge o segundo lugar no 
mercado mundial, dominado 
pela norte- coreana Samsung. 
A líder do mercado vendeu 
aproximadamente 70 milhões 
de aparelhos, o que representa 
um crescimento de 10% frente 
ao segundo trimestre de 2017. 
Já a Apple teve avanço menor, 

Alimentos registraram queda de preços de 0,61% 

em julho.

A infl ação medida pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) fechou julho com taxa 
de 0,17%, abaixo do 1,19% de junho. O dado foi 
divulgado ontem (1º) pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), no Rio de Janeiro. O principal responsável 
pelo recuo foi o grupo de despesas alimentação, 
com defl ação (queda de preços) de 0,61% em julho. 
Em junho, os alimentos haviam tido uma infl ação 
de 1,59%.

Outro grupo de despesas que anotou defl ação foi 
vestuário, com queda de preços de 0,64% em julho, 
ante uma infl ação de 0,2% no mês anterior. Já os 
transportes não registraram aumento de preços em 
julho. Em junho, esse grupo teve infl ação de 1,25%.

Das 24 atividades industriais pesquisadas,

19 tiveram alta de preços.

O Índice de Preços ao Produ-
tor (IPP), que mede a variação 
de preços de produtos indus-
trializados no momento em que 
saem das fábricas, registrou 
infl ação de 2,28% em junho. 
A taxa é menor que os 2,55% 
de maio. O dado foi divulgado 
ontem (1º) pelo IBGE. O IPP 
acumula infl ação de 8,62% nos 
seis primeiros meses do ano e 
de 13,45% em 12 meses.

Das 24 atividades industriais 
pesquisadas, 19 tiveram alta 
de preços, com destaque para 
indústrias extrativas (5,72%), 
outros produtos químicos 
(4,47%), alimentos (3,39%) e 
refi no de petróleo e produtos 
de álcool (2,85%), que respon-
deram pelas maiores taxas de 
infl ação do mês e também ti-
veram os maiores impactos no 
IPP. Cinco atividades tiveram 
queda de preços no período, 
com destaque para perfumaria 
e sabões (-2,47%) e bebidas 
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Huawei supera Apple e vira 2ª 
maior em vendas de smartphones
A empresa chinesa Huawei superou a Apple e se tornou a segunda maior vendedora de smartphones 
do mundo

0,75%, vendendo 40,3 milhões 
de aparelhos no trimestre, frente 
aos 40 milhões do ano passado.

O resultado foi impulsionado 
pelas vendas de celulares bara-
tos no mercado asiático, onde 
a Huawei dobrou o número de 
vendas com relação ao segundo 
trimestre do ano passado. A 
Samsung agora detém 21% do 
mercado mundial de smartpho-
nes, seguida pela Huawei, que 
assume o segundo lugar pela 
primeira vez na história, com 
16%, e pela Apple, que tem 12%. 
As empresas chinesas Xiaomi 
e Oppo completam o ranking 
das cinco maiores do mercado 
(ANSA).

Produtos industrializados 
sobem nas portas das fábricas

(-0,70%).
Entre as quatro grandes ca-

tegorias econômicas, a maior 
taxa de infl ação foi registrada 
entre os bens intermediários, 
isto é, os insumos industrializa-
dos usados no setor produtivo 

(2,88%). Os demais setores 
tiveram as seguintes taxas: bens 
de capital, isto é, as máquinas 
e equipamentos (0,96%), bens 
de consumo duráveis (0,36%) 
e bens de consumo semi e não 
duráveis (1,93%) (ABr).

Infl ação pelo IPC-S cai para 0,17% em julho
Quatro classes de despesas tiveram queda da taxa, 

mas continuaram com infl ação em julho: habitação 
(a taxa caiu de 1,93% em junho para 1,08% em 
julho), saúde e cuidados pessoais (de 0,4% para 
0,27%), despesas diversas (de 0,15% para 0,05%) 
e comunicação (de 0,32% para 0,24%). Educação, 
leitura e recreação foi o único grupo com aumento 
da infl ação de junho para julho, ao passar de 0,28% 
para 0,42% (ABr).
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O que a indústria 
de máquinas e 

equipamentos quer que 
o novo governo saiba

Para gerar emprego e 

renda, o Brasil precisa 

retomar o crescimento 

econômico

E, como concordam dez 
em dez economistas o 
investimento de hoje 

é o crescimento de amanhã. 
Impostos menores sobre o 
sistema produtivo, um siste-
ma tributário simples, juros 
compatíveis com o retorno 
das indústrias e um câmbio 
que garanta a competitividade 
dos produtos brasileiros são 
essenciais para a retomada 
dos investimentos e do cres-
cimento econômico. É disto 
que o Brasil ptrecisa!

E é isto que consta na aber-
tura de um documento que 
preparamos para ser entregue 
a todos os presidenciáveis, 
para que todos eles tenham a 
oportunidade de conhecer e 
entender as premissas básicas 
que consideramos imprescin-
díveis para o que o país retome 
o caminho do desenvolvi-
mento. Batizado  de “Cartilha  
aos presidenciáveis”, nosso 
trabalho apresenta a  agenda 
proposta pela ABIMAQ para 
a retomada do crescimento 
econômico. 

Sua elaboração foi moti-
vada pela necessidade de 
sensibilizar os candidatos 
à Presidência da República 
sobre os instrumentos efeti-
vos para alcançar e manter 
um crescimento sustentado, 
tão almejado pela nação que 
ainda está se recuperando de 
uma das piores crises da sua 
história. Os grandes players 
mundiais têm, cada um, um 
projeto de país e sua agenda 
macroeconômica visa obter 
e manter um crescimento 
sustentado. 

No Brasil, a estratégia não 
pode ser diferente. É necessá-
rio que o país se empenhe em 
ter uma indústria de transfor-
mação robusta, diversifi cada e 
competitiva capaz de se des-
tacar no cenário internacional, 
que, assim como ocorreu em 
muitas nações hoje desen-
volvidas, garanta à sociedade 
brasileira desenvolvimento 
tecnológico, empregos de 
qualidade e renda digna.

Sabemos que apesar de estar 
saindo de uma das mais pro-
fundas crises da sua história, 
o Brasil ainda tem grandes 
desafi os porque convive com 
elevada dívida pública que 
o levou ao rebaixamento 
no ranking de bom pagador 
internacional, elevados juros 
de mercado, câmbio instável, 
baixo nível de investimento 
privado, ausência de investi-
mento público. 

Ainda assim, o próximo go-
verno tem que ter a clara noção 
de que o  aumento da desi-
gualdade social e da violência, 
a polarização da sociedade, o 
alto desemprego e o crescente 
desalento de nossa juventude 
não podem ser enfrentados 
sem a retomada do cresci-
mento sustentado, essencial 
inclusive para o equilíbrio das 
contas públicas.

É preciso, portanto, que o 
novo governo tome medidas 
urgentes no sentido de se 
organizar de forma a permitir 
o crescimento sustentado da 

economia de modo que a re-
versão da desindustrialização 
garanta   emprego e renda para 
o cidadão. Para isso são neces-
sárias ações que garantam a 
isonomia competitiva do setor 
produtivo, proporcionando 
ampliação de sua participa-
ção no mercado doméstico e 
internacional.

Elencamos ainda  ações 
necessárias que tirem o país 
dentre aqueles com alto grau 
de riscos de investimento. O 
ambiente institucional brasilei-
ro reduz a efi ciência de nossa 
economia por ser desfavorável 
ao empreendedorismo e à 
produção. 

De fato, a política macro 
brasileira, há mais de três 
décadas, e salvo pequenos in-
tervalos, tem se mantido hostil 
ao investimento produtivo. 
Para melhorar este ambien-
te, condição necessária para 
retomarmos um crescimento 
sustentado a taxas iguais ou 
maiores da média mundial, 
é necessária a adoção das 
reformas estruturais: Tribu-
tária, Fiscal, da Previdência, 
Monetária e Cambial, além de 
ser prioritária a criação de uma 
política industrial condizente 
com a  indústria brasileira de 
bens de capital mecânicos, 
que  é o setor responsável 
pela difusão tecnológica em 
toda a cadeia produtiva, e que 
tem papel preponderante no 
aumento da produtividade nos 
setores agrícolas, de serviço e 
industrial.

É composta por cerca de 
7.500 empresas, que pagam, 
segundo o Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE), um 
salário médio anual 40% acima 
do salário médio da econo-
mia e 30% acima ao salário 
médio pago na indústria de 
transformação para quase 300 
mil funcionários empregados 
diretamente, além de ser 
responsável por outros mais 
de dois milhões de empregos 
mantidos nos setores que são 
induzidos pela sua demanda.

Juntas, as empresas de 
máquinas e equipamentos 
chegaram a faturar mais de 
R$ 120 bilhões em 2012, dos 
quais US$ 11 bilhões (ou R$ 
21 bilhões) foram exportados, 
caindo, no ano passado, para 
quase R$ 70 bilhões, dos quais 
R$ 40 bilhões se destinaram 
ao mercado interno e US$ 9 
bilhões (ou R$ 30 bilhões) à 
exportação.

Seus produtos estão presen-
tes em praticamente todos os 
setores da economia e, portan-
to, tem um efeito multiplicador 
muito importante para o país. 
A cada R$ 1 de demanda adi-
cional de máquinas e equipa-
mentos no Brasil, são gerados 
R$ 3,3 de produção no País, ou 
seja, para a demanda de R$ 70 
bilhões em máquinas realizada 
em 2017 foram gerados na 
economia R$ 233 bilhões de 
produção.

Precisamos que o novo 
governo tenha atenção para 
o nosso setor como propulsor 
de um novo tempo. Estamos 
trabalhando para isso.

(*) - É administrador de empresas, 
empresário e presidente do Conselho 

de Administração da ABIMAQ – 
Associação Brasileira da

Indústria de Máquinas.

João Marchesan (*)

Tomadas para 
carregadores 
de celular em 
transporte 
coletivo

Proposta em análise na Câma-
ra acrescenta, como diretriz da 
Política Nacional de Mobilidade 
Urbana, o incentivo à instalação 
de pontos de conexão USB e 
tomadas para carregadores de 
celular nos veículos utilizados 
para o transporte de passagei-
ros. A medida está prevista no 
projeto do deputado Roberto 
Sales (DEM-RJ).

“A efetiva colocação das 
tomadas deverá ser defi nida 
e detalhada pelos órgãos de-
legantes do serviço”, afi rma 
Sales. “A intenção é promover 
a colocação de conexões USB e 
tomadas para carregadores de 
celular e notebook, no maior 
número de veículos do nosso 
sistema de transporte”, comple-
tou. A proposta será analisada, 
em caráter conclusivo, pelas 
comissões de Desenvolvimento 
Urbano e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Limitação a 
atendimento de 
urgência por plano 
ambulatorial

Tramita na Câmara o projeto 
que suspende um artigo da Re-
solução 13/98, do Conselho de 
Saúde Suplementar (Consu), 
que determina que o atendi-
mento de urgência e emergência 
por plano ou seguro de natureza 
ambulatorial será coberto por até 
12 horas. Acima disso, o usuário 
tem que pagar pela consulta. O 
Congresso pode suspender a 
execução de atos que extrapo-
lam o poder regulamentar do 
governo.

O projeto foi apresentado pelo 
deputado Celso Russomanno 
(PRB-SP). O Consu é um órgão 
do governo, presidido pelo Minis-
tro da Justiça, que fi xa diretrizes 
gerais para o funcionamento e a 
fi scalização das empresas de pla-
nos de saúde. Para ele, o artigo da 
resolução do Consu restringiu o 
direito do consumidor “por mera 
norma regulamentadora”. Ele 
lembra que a lei que disciplina 
os planos privados de saúde não 
prevê a limitação de horário de 
atendimento para os planos mais 
simples.

“A medida afronta amplo 
entendimento judicial no sen-
tido de que casos de urgência e 
emergência devem ser atendidos 
sem limite de prazo, pois são im-
previsíveis para o consumidor”, 
disse o deputado. Antes de ir ao 
Plenário da Câmara, o projeto 
será analisado pelas comissões 
de Seguridade Social; e de Cons-
tituição e Justiça (Ag.Câmara).

Thame: somente a rede pública não consegue dar atendimento 

satisfatório a todos os casos.

Tramita na Câmara proposta 
do deputado Antônio Carlos 
Mendes Thame (PV-SP) que 
permite que hospitais par-
ticulares administrem soros 
antipeçonhentos. O projeto 
altera o Programa Nacional de 
Imunizações que estabelece 
que as unidades públicas se-
jam encarregadas de oferecer 
os soros para acidentes com 
serpentes, aranhas e lagartas 
além dos escorpiões.

De acordo com Thame, as 
mortes com animais peço-
nhentos, em especial com 
escorpiões, tem aumentado 
principalmente pela demora 
do diagnóstico e pela falta de 
acesso ao soro específi co em 
tempo hábil.  “A administração 
tardia do soro é um fator de-
terminante para o óbito. O ide-
al é que, nos casos em que for 
indicada, ela seja imediata, ou 
no máximo dentro da primeira 
hora após o acidente. A partir 
de três horas, a letalidade se 

Tramita na Senado o projeto que 
assegura aos advogados o acesso 
e a cópia de atos e documentos 
de processos judiciais eletrônicos, 
mesmo sem procuração. O texto, 
do deputado Wadih Damous (PT-
-RJ), aguarda a designação de um 
relator na Comissão de Constituição 
e Justiça. De acordo com o projeto, 
o exame dos autos pode ocorrer em 
qualquer fase da tramitação. 

Mas o texto prevê uma exceção: 
no caso de processos em sigilo ou 
segredo de justiça, o acesso é limi-
tado aos advogados constituídos 
pelas partes. Também prevê como 
direito do advogado examinar 
sem procuração procedimentos 
em qualquer órgão dos Poderes 

Judiciário e Legislativo ou da Ad-
ministração Pública em geral. Os 
profi ssionais podem obter cópias 
das peças e tomar apontamentos. A 
regra vale para processos eletrôni-
cos concluídos ou em andamento.

O texto estabelece ainda que 
os documentos digitalizados em 
autos eletrônicos estão disponíveis 
para acesso por meio de uma rede 
externa. O sistema de informação 
deve permitir que advogados, 
procuradores e membros do 
Ministério Público cadastrados 
acessem automaticamente todos 
as peças armazenadas em meio 
eletrônico, mesmo que não estejam 
vinculados ao processo específi co 
(Ag.Senado).

Presidente do STF, ministra Cármen Lúcia.

Ao abrir ontem (1º) os tra-
balhos do segundo semestre 
do Judiciário, a presidente do 
STF, ministra Cármen Lúcia, 
disse esperar prudência dos 
demais ministros em suas de-
cisões e afi rmou ser inaceitável 
que decisões judiciais sejam 
descumpridas.

“Neste tempo de grandes 
preocupações, de difi culdades, 
mas também de possibilidades, 
desejo que nós todos, como 
cidadãos, como juízes, sejamos 
cada vez mais, como temos sido 
e nos encaminhado, responsá-
veis em nossas competências 
com o Brasil, prudentes cada 
vez mais em nossas decisões e 
comprometidos entre nós com 
o país”, disse ela na sessão de 
abertura do semestre. E acres-
centou ser “absolutamente 
inaceitável qualquer forma de 
descumprimento ou desavença 
com o que a Justiça venha a 
determinar”.

O STF retoma os julgamen-

Nas eleições de 2014, 387 deputados disputaram o retorno à Câmara,

sendo que 273 (70,54%) voltaram ao posto.

A expectativa é que o 
número de candidatos 
à reeleição seja de 410, 

no mínimo, e de 480, no máxi-
mo. A pesquisa indica que 33 
deputados já decidiram não 
se recandidatar  – sendo 21 
(4,09%) por desistência e 13 
(2,53%) porque resolveram 
disputar outros cargos. Outros 
70 parlamentares (13,65%) 
admitem concorrer ao Senado, 
a presidente da República, a 
governador e vice-governador 
ou a deputado estadual, de-
pendendo de composições 
locais. 

As mudanças na legislação 
eleitoral com a criação do 
fundo eleitoral e a janela 
partidária (período no qual 
se permite a troca de partido 
entre os parlamentares) tam-
bém deram aos parlamentares 
que hoje estão no mandato 
a possibilidade de negociar 
dentro dos partidos. Dessa 
forma, deputados federais 
puderam negociar melhores 
condições de recursos nas 
campanhas e prioridade no 
horário eleitoral. 

Recordista no número de 
mandatos como deputado fe-
deral pelo Piauí, Paes Landim 
(PTB) exerce o cargo desde 
1987. Aos 81 anos, o parla-

O partido governista do Zimbábue, o União Nacional 
Africana do Zimbabué-Frente Patriótica (Zanu-PF), foi 
declarado ontem (1) vencedor das eleições legislativas 
locais, conquistando a maioria dos assentos do Parlamen-
to. A confi rmação foi dada pela Comissão Eleitoral, mas o 
nome do novo presidente do Zimbábue será divulgado até 
4 de agosto. Provavelmente, será Emmerson Mnangagwa, 
atual mandatário interino e ex-braço-direito do ex-líder 
Robert Mugabe, que fi cou 40 anos no poder em meio a 
escândalos de corrupção e abusos. O Zanu-PF fi cará com 
109 cadeiras, contra 41 do principal partido da oposição, 

o Mudança Democrática (MDC), na Assembleia Nacional, 
que conta com um total de 210 lugares.

Apesar disso, o MDC também chegou a celebrar 
vitória e a anunciar Nelson Chamisa como possível 
novo presidente do país. O movimento convocou 
protestos contra o resultado ofi cial divulgado pela 
Comissão Eleitoral. As eleições ocorreram na segunda-
-feira passada (30) e foram as primeiras sem Mugabe. 
Chamisa denunciou uma série de irregularidades 
na votação, como tentativas de atrasar o pleito e 
manipulação política por parte do governo (ANSA).
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Mais de 90% dos deputados 
tentarão a reeleição em outubro
Levantamento preliminar do Diap aponta que um número recorde de deputados federais pretende 
concorrer à reeleição. Dos 513 deputados, mais de 90% tentarão a recondução ao cargo

mentar disputará uma vaga 
pela nona vez consecutiva. “É 
uma difi culdade imensa fazer 
campanha no Nordeste com as 
limitações de fi nanciamento. 
Quem tem muito dinheiro cer-
tamente terá vantagem nessas 
eleições, até porque não há 
uma fi scalização adequada. 
A luta é difícil, mas não posso 
largar a política”, disse, ao 
confi rmar que disputará mais 
uma vez a vaga para Câmara.

Desde 1971 na Câmara, 

Miro Teixeira (Rede-RJ) é 
o deputado mais antigo em 
exercício. Ao todo, são 11 
mandatos ocupando uma 
vaga na Casa. Nas próximas 
eleições, no entanto, o parla-
mentar deixará a disputa pela 
reeleição e tentará uma vaga 
no Senado. Chegou a anunciar 
a disputa pelo governo do Rio 
de Janeiro, mas voltou atrás 
e decidiu apoiar a chapa que 
deve lançar o senador Romário 
(Podemos) ao cargo. 

Segundo o levantamento, 
considerando as últimas sete 
eleições gerais, foi registrada 
a média de 408 deputados que 
tentaram a reeleição. O maior 
índice é de 1998, quando 443 
deputados tentaram a reeleição. 
Desses, 228 foram reeleitos - o 
correspondente a 65,01%. Nas 
eleições de 2014, 387 deputados 
disputaram o retorno à Câma-
ra, sendo que 273 voltaram ao 
posto, representando um índice 
de 70,54% de reeleição (ABr).

Hospitais particulares poderão 
administrar soros antipeçonhentos

torna muito alta”, afi rma. 
Em 2016 foram notifi cados 

mais de noventa mil aciden-
tes com quase 150 mortes. 
“Está claro que somente a 
rede pública não consegue 
dar atendimento satisfatório 
a todos os casos. Em crianças 
pequenas, o efeito do veneno 
se reveste de maior gravidade 

e pode haver difi culdade em 
estabelecer o diagnóstico em 
virtude da pouca habilidade 
de informarem problemas 
como picadas de escorpião”, 
explicou. O projeto, que tra-
mita conclusivamente, será 
analisado pelas comissões de 
Seguridade Social; e de Consti-
tuição e Justiça (Ag.Câmara).

Cármen Lúcia: inaceitável 
descumprir decisões judiciais

tos, no que serão os últimos 40 
dias da gestão de Cármen Lúcia 
como presidente do Supremo. 
Ela será sucedida pelo ministro 
Dias Toffoli, que assume em 12 
setembro. Nas últimas sessões 
em que foi responsável pela 
agenda de julgamentos, Cár-
men pautou temas de cunho 
social, como um recurso para 

garantir a um transexual o 
direito de mudar o nome no 
registro de nascimento sem 
a necessidade de cirurgia de 
mudança de sexo; e a defi nição 
sobre a idade mínima em que 
crianças podem ser matricula-
das no ensino fundamental nas 
escolas públicas e particulares 
(ABr).

Partido governista vence eleições no Zimbábue

O acesso de advogados a 
processos eletrônicos



Os consumidores 

estão cada vez 

mais empoderados 

digitalmente e mais 

exigentes

Hoje, existem inúmeras 
possibilidades de obter 
e colher informações, 

o que faz com que as pesso-
as aprimorem seus gostos e 
tenham certeza sobre o que 
desejam – principalmente, 
quando se trata de produtos e 
serviços. O varejo precisa avan-
çar e correr para acompanhar 
essa mudança, procurando 
maneiras de atender a esse 
novo perfi l de clientes. 

Embora as empresas estejam 
acostumadas a engajarem seus 
clientes diretamente no am-
biente físico, já perceberam 
que o comportamento deles 
mudou. Resultado disso, é 
a intenção de investir em 
tecnologia para proporcionar 
experiências autênticas e 
impactantes aos consumi-
dores, independentemente 
de quando e onde estiverem 
comprando.

Uma pesquisa da consultoria 
Provokers constatou que 96% 
dos entrevistados pesquisam 
online antes de decidirem em 
que loja física vão comprar. 
Além disso, 95% pesquisam 
online para escolher os produ-
tos antes de compra-los em loja 
física; 92% gastam mais tempo 
pesquisando sobre uma marca 
ou produto online do que em 
uma loja física; 93% checam 
se podem comprar algo online 
para não precisarem ir a uma 
loja física; 87% checam online 
se a loja física possui o produto 
que querem comprar; e 66% já 
compraram online e retiraram 
na loja física.

Esses números compro-
vam o que venho afi rmando 
há alguns artigos: integrar 
o ambiente físico ao digital 
é essencial para revitalizar 
o varejo. Ao unir esses dois 
universos, as possibilidades 
são infi nitas, tornando efi caz 
a eliminação de qualquer tipo 
de fi ltro ou limitação. Além 
disso, essa realidade mista 
cria novas formas de ofere-
cer experiências de compras 
consistentes e efi cientes, isto 
é, que instiguem e conquistem 
o público-alvo. Agora, como 
fazer isso?

Priorizando uma experiên-
cia de compra sensacional, 
que trabalhe os sentidos e 
sensações e seja sem atritos. 
Por isso, alinhar a experiência 
de compra do consumidor 
pelo site, em dispositivos mó-
veis, vídeos, redes sociais ou 
em outros canais à oferecida 
nas lojas é extremamente 
importante. Uma situação 
comum de queixa entre os 
consumidores é a hora de 
comprar roupas. 

Ao observar os passos de 
algumas startups do comércio 
eletrônico, a Amazon lançou, 

nos Estados Unidos, um ser-
viço chamado Prime Wardro-
be, que permite aos clientes 
experimentarem roupas da 
moda masculina e feminina, 
bem como roupas para bebês, 
antes de comprá-las. Tudo fun-
ciona de um jeito bem simples: 
os clientes encomendam os 
itens que desejam, recebem 
no endereço cadastrado e, em 
seguida, decidem se querem 
fi car com as roupas ou não 
e, caso não queiram, podem 
devolvê-las à empresa. 

O frete é gratuito e os clien-
tes são cobrados apenas pelos 
itens que comprarem efetiva-
mente. Além disso, ganham um 
desconto conforme a quantida-
de de peças adquiridas. Esse 
modelo try-before-you-buy, 
sem ter de se locomover à 
loja física ou enfrentar fi las é 
uma tendência que o varejo 
deve - e acredito que irá - se 
inspirar instantaneamente. O 
setor está se transformando a 
cada dia e cabe aos gestores 
instigar ainda mais a mudança 
na maneira de pensar o seu 
negócio e em como interagir 
com seus clientes.

Nesse cenário, outra inicia-
tiva interessante para as lojas 
virtuais é o clube de assinatu-
ras. A opção permite a compra 
programada, ou seja, o consu-
midor se cadastra, escolhe os 
produtos que deseja assinar, 
defi ne a periodicidade e a for-
ma de pagamento e recebe as 
suas compras com comodidade 
conforme o que contratou. Isso 
já funciona bem com livros, vi-
nhos, cafés, cervejas especiais, 
roupas, cosméticos, óculos, 
entre outros.

No Brasil, enxergo uma 
boa oportunidade para os 
varejistas obterem resultados 
estratégicos para os negócios, 
desde que saibam unir a ideia 
do produto à uma plataforma 
de e-commerce capaz de 
operar com alta performance 
para apoiar toda a operação. 
Iniciativa que se consolidará e 
se popularizará ainda mais no 
mercado brasileiro, trazendo 
grandes benefícios como a 
fi delização de clientes, uma 
melhor previsão do lucro e 
de planejamento, bem como 
a redução de alguns custos 
operacionais. 

Porém, é preciso saber 
explorar todas opções que 
o mercado de clubes de as-
sinaturas apresenta. Tudo 
está correlacionado. Para os 
consumidores não existe mais 
separação entre os canais. Isso 
signifi ca que chegou a hora 
de tirar a inovação do papel e 
começar a conectar o mundo 
físico ao online. 

Aprimorar a experiência de 
compra no varejo e torná-la 
sensacional já devia ser uma 
meta das organizações do 
setor. Se colocar o cliente em 
primeiro lugar, você nunca 
fi cará por último.

 
(*) - É diretor de e-commerce

da TOTVS.

Experiências sensacionais 
de compra: a estratégia 

que vai revitalizar o varejo
Maurício Trezub (*)
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1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021180-78.2016. 
8.26.0007 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, 
Dr. Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSEFA MARIA DA 
CONCEIÇÃO, RG 11302272-4, CPF 003.346.868-06, que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por 
Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de Julio dos Santos Munhoz, alegando 
em síntese que locou aos réus pelo período de 30 meses o imóvel situado à Rua Ângelo de Candia, 
1423, São Mateus, São Paulo-SP e que os réus ofereceram como garantia à locação o valor 
correspondente a 02 meses de aluguel, no valor de R$ 3.000,00. Ocorre que os réus não vem 
cumprindo com as suas obrigações de pagamentos de alugueis e encargos desde 15/02/2016 
pagaram tão somente o aluguel vencido em 15/07/2016, deixando de pagar os encargos vencidos 
bem como todos os demais alugueres, perfazendo um débito de R$ 18.269,76. Dá-se como valor da 
causa a quantia de R$ 19.897,92. Requer que a ação seja julgada procedente condenando-se a ré ao 
pagamento da quantia supra e a desocupação do imóvel acima descrito. Encontrando-se a ré em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Rio Jordão Papéis S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49 - NIRE - 35.300.159.055

Ata da 29ª Assembleia Geral Extraordinária para
Rerratificação da Ata da 28ª Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 03 de maio de 2018, às 09:00 horas, na sede social da empresa, na
Rua Vergueiro, nº 2087, conjunto 408, Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo (SP).
Presença: Acionistas representando mais de dois terços do total do Capital Social.
Convocação: EDITAL - publicado no Diário Oficial e Jornal Empresas e Negócios, ambos
do Estado de São Paulo, em edições dos dias 24, 25 e 26/04/2018. Mesa: Alcindo
Heimoski - Presidente, Flavio José Martins - Secretário. Ordem do Dia: a) Rerratificar as
deliberações constantes nos itens “a” e “b” da Ata da 28ª Assembleia Geral Extraordiná-
ria, realizada em 03 de abril de 2017, relativas à alteração do endereço da sede social
e extinção de filial; b) Consolidação do Estatuto Social; c) Outros assuntos de interes-
se social. Deliberações Tomadas Por Unanimidade: a) Aprovada a rerratificação das
deliberações constantes da Ata da AGE de 03.04.2017, itens “a” e “b”, de modo a: (i)
retificar a alteração de endereço da sede social, mantendo-se o endereço na Rua
Vergueiro, nº 2087, conjunto 408, Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo (SP); (ii)
retificar a extinção da filial localizada em Canela (RS), mantendo ativa a referida filial,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 77.961.431/0022-73 e NIRE 43901596910, situada na Rua
Fernando Ferrari, 1439, Pavilhão V, Centro - Canela (RS), CEP 95.680-000. b) Em decor-
rência das retificações, ficam aprovadas as ratificações para que os itens “a” e “b” da
Ata da 28ª AGE passem a vigorar com a seguinte redação: “a) Aprovada a manutenção
do endereço da sede social na Rua Vergueiro, nº 2087, conjunto 408, Vila Mariana, CEP
04.101-000, São Paulo (SP); b) Aprovada a manutenção das atividades da filial locali-
zada na Rua Fernando Ferrari, 1439, Pavilhão V, Centro - Canela (RS); CEP 95.680-000
e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 77.961.431/0022-73 e NIRE 43901596910”; c) Tendo em
vista as deliberações acima, fica aprovada a Consolidação do Estatuto Social da Com-
panhia, com alteração em seu artigo 2º, que devidamente autenticado pela Mesa dos
Trabalhos na forma do artigo 130, §1º, alínea “a”, da Lei 6404/76, passará a viger nos
termos do Anexo I da presente Ata. Lavratura e Leitura da Ata: Encerrada a Ordem do
Dia e como ninguém mais se manifestasse, é a presente cópia fiel da ata lavrada nas
folhas 07 a 11 do Livro nº 02 desta Empresa em forma de sumário, a qual lida e achada
conforme, foi por todos assinada. Acionistas Presentes: Flavio José Martins pela Jaar
Administração e Participação S.A. Flavio José Martins - Secretário. JUCESP nº
267.037/18-1 em 06.06.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Pantanal Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 02.789.478/0001-78 - NIRE nº 35.215.290.240 

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS
Data: 30/07/2018; Hora: 09 horas; Local: Na sede da sociedade na Rua Dr. Eduardo de Souza 
Aranha, nº 99, conjunto 102, sala 03, São Paulo - SP; Presença: Sócios representando a totalidade 
do capital social; Mesa: Marcia Maluf Azem, sócia presidente e, Adriana Souen Maluf, secretária; 
Ordem do Dia: Redução do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, 
restituindo-se aos sócios o valor nominal referente à proporção de suas quotas, alterando-se tam-
bém a quantidade de quotas na proporção da redução, nos termos artigos 1082, inciso II e 1084 do 
Código Civil vigente; Deliberações: Após a discussão e votação, foi aprovada a redução do capital 
social sem reservas e restrições, no valor de R$ 1.200.000,00, restando o valor de R$ 2.360.778,00, 
sendo distribuído na seguinte proporção: Nome dos sócios - Nº de quotas e valor de quotas - 
Valor da redução - Valor das quotas - Nº de quotas. ISHTAR Administração e Participações Ltda. 
- 1.780.390 - 600.000,00 - 1.180.390,00 - 1.180.390; Adriana Souen Maluf - 890.194 - 300.000,00 
- 590.194,00 - 590.194; Marcia Maluf Azem - 890.194 - 300.000,00 -    590.194,00 - 590.194; TOTAL 
- 3.560.778 - 1.200.000,00 - 2.360.778,00 - 2.360.778. Encerramento e Aprovação da Ata: Termi-
nados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi 
aprovada e assinada por todos os sócios. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. 
Ishtar Administração e Participações Ltda. (Luiza Maluf e Loris Souen Maluf), Adriana Souen Maluf, 
Marcia Maluf Azem. 

1ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011236-47.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Denise Cavalcante Fortes Martins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SENIOR COMERCIO 
E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ 32.548.679/0001-44, AV. GOVERNARDOR ROBERTO 
SILVEIRA, 3110 F, PRADO JORGE, Rio de Janeiro - RJ que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença extraída ação de Embargos à Execução, movida por Dairy Partners 
Américas Brasil 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$ 
274.868,95 (janeiro/2017), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito 
e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que 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 26 de abril de 2018. 

1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0001167-
16.2018.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ALDO NORMAN VALDEBENITO BAEZA, CPF. 872.975.828-91, que C. MÓDULO Cooperativa de 
Trabalho de Professores e Aux. de Administração Escolar, ajuizou-lhe uma ação monitória que 
foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença , condenando-o ao pagamento 
de R$ 21.306,60 fls.03 (atualizado até 13/09/2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi 
determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, efetue o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários 
advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do 
CPC, ficando ADVERTIDO, independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 30 
dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. SP.,12.07.2018 

24ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1001968- 
20.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da lei, etc. FAZ SABER a RESTAURANTE 
SUSHY BAR LTDA - NARU, CNPJ. 18.966.461/0001- 89, que JOÃO SÉRGIO MEIRELLES lhe 
ajuizou uma ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, objetivando o recebimento de 
R$ 50.400,00 (Jan/2015), que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, oriundos dos 
aluguéis e demais encargos vencidos oriundos da locação do imóvel sito á Rua Raul Pompeia, nº 463, 
Apto. 122, Pompeia, nesta Capital, bem como a condenação da ré ao pagamento de custas 
processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando a ré em lugar ignorado, foi 
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
PURGUE a MORA ou CONTESTE o feito. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador 
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. SP, 31/07/2018. 

24ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033447-60.2017. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCOS ANTONIO 
EUGENIO, CPF. 857.580.948-20, que HOSPITAL DA FACE LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória 
objetivando o recebimento de R$ 24.848,85 (Março/2017), oriundos dos cheques nºs 000927, 000928, 
000929, 000930, 000933, 000934 e 000991, no valor de R$ 2.750,00 cada, sacados contra o Banco 
Santander e não pagos. Estando o réu em lugar ignorado, CITADO fica, para que no prazo de 15 dias, 
a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários 
em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo 
advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 31/07/2018. 

5ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004633-04.2014. 
8.26.0016 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) EDIVAN OLIVEIRA BRITO, CPF 
010.932.728-48, que BRIGITI CONTUCCI BATTIATO ajuizou-lhe uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial para o recebimento de R$ 6.909,23 (Maio/2014), oriundos do Contrato de Prestação de 
Serviços Advocatícios, firmado entre as partes em 07/02/2012, para propositura de Ação em face do 
INSS. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou, em 15 dias embargue, ou reconheça o 
crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, 
prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora de tantos quantos bens 
bastem para garantia da execução. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de março de 2017. 

8ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo Digital nº 1038918-96.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Central da Capital/SP, Dr(a). 
Vanessa Ribeiro Mateus, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIE HANNA RIACHI, libanesa, 
CPF. 022.134.628-79, RG 022961-7, que foi deferida a desconsideração de personalidade 
jurídica de Comercial e Importadora Politécnica Paulista LTDA-ME, para a inclusão da sócia no 
polo passivo da ação de Execução, proposta por SAMIRA MIGUEL UBEID, para o recebimento de 
R$405.070,51, que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, oriundos dos alugueres e 
demais encargos locatícios, dos imóveis nºs. 80, 84 e 86, situados na Rua Santa Ifigênia, Bairro 
República, nesta Capital. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por 
EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o 
crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais 
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e 
avaliação, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do 
CPC). Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ Nº 49.074.412/0001-65 - NIRE: 35300091604

Extrato da Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 12/07/2018
Data/Hora/Local: 12/07/2018, às 10hs, na sede social, em São Paulo/SP. Convocações: Avisos pessoais enviados a todos
os Diretores, de acordo com o §4º do artigo 26, do Estatuto Social. Presença: Presentes os Diretores Masazumi Takata, Eiji Seki,
Hiromi Furumoto e Ana Maria Ravaglia Duarte. Mesa: Presidente-Masazumi Takata, Vice-Presidente Econômico Financeiro-Eiji
Seki, Vice-Presidente Executivo-Hiromi Furumoto, Secretária-Ana Maria Ravaglia Duarte. Assuntos Tratados: Diretoria de
Controle e Finanças Operações Financeiras: O Vice-Presidente Econômico- Financeiro expôs aos presentes operação
financeira, que a Sociedade pretende contratar. Após o relato ficou decidido, à unanimidade, autorizar a contratação
das seguintes operações com o Banco MUFG Bank, Ltda.: Loan Agreement. Valor USD 10,362,694.30 equivalente a
R$ 40,000,000.00. Data de Emissão: 16/07/2018. Pagamento de Juros semestralmente em 2 parcelas conforme segue: Data
de Vencimento: 16/07/2019 - Taxa de Juros fixa de 3,04% a.a. Data de Vencimento: 16/01/2019 - Taxa de Juros fixa de 3,14%
a.a. Pagamento de principal: 16/07/2019. SWAP. Valor USD 10,362,694.30. Data Efetiva: 16/01/2019. Data de Liquidação:
16/07/2019. Taxa Acordada 1, Pagador NEC Latin America: Valor em R$ acrescido de 96,8% do CDI Taxa Acordada 2, Pagador
Banco MUFC Bank, Ltd.: variação do USD + juros 3,04% aa e 3,14%aa. SP, 12/07/2018. Masazumi Takata-Presidente, Ana
Maria Ravaglia Duarte-Secretária. Diretores: Masazumi Takata-Presidente; Eiji Seki-Vice-Presidente Econômico e Financeiro; Hiromi
Furumoto-Vice-Presidente Executivo. JUCESP nº 354.815/18-0 em 26/07/2018. Flavia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

ATACADÃO S.A.  –  CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 14/05/2018

01. Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do Atacadão S.A. (“Companhia”) se reuniram em 14/05/2018, as 
10:30 horas, na sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, na 
Cidade de São Paulo, SP. 02. Convocação e Presença: Todos os membros do Conselho de Administração estavam presentes, participando 
através de video conferência, conference call ou por representantes, sendo dispensada a convocação, nos termos dos artigos 16, § único e 20, 
§  7º, do Estatuto Social da Companhia. 03. Mesa: Presidente: Matthieu Dominique Marie Malige; Secretário: Rafael Lopes Segatelli. 
04. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: 1) eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração e nomea-
ção dos membros dos Comitês; 2) Aprovação da versão completa da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizado no dia 
27/02/2018; 3) Atualização sobre a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 27/04/2018; 4) Aprovação da averbação do 
aumento de capital social, dentro do capital autorizado, devido ao exercício de opções de compra de ações; 5) Aprovação das informações 
trimestrais (ITR) da Companhia referentes ao trimestre findo em 31/03/2018: a) relatório do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário 
em relação a Reunião do Comitê de Auditoria realizada em 14/05/2018; b) Opinião do Auditor Independente KPMG e; c) Aprovação da minuta 
do release de resultados (“Q1”); 6) Atualização do Plano Financeiro de 2018; 7) Relatório do Presidente do Comitê de Recursos Humanos em 
relação à Reunião do Comitê de Recursos Humanos realizada em 14/05/2018; e 8) Outros assuntos. 05. Deliberações por unanimidade: 
Após discussão das matérias constantes da ordem do dia com base nos documentos enviados, os Conselheiros aprovaram por unanimidade: 
1) (i) A nomeação como Presidente do Conselho de Administração do Sr. Matthieu Dominique Marie Malige, francês, casado, administrador 
de empresas, CPF/MF nº 712.152.911-40, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França e como 
Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. Franck Emile Tassan, francês, casado, diretor jurídico, inscrito no CPF/MF 
nº 237.768.338-07, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola 92100 Boulogne Billancourt, França; (ii.1) Comitê de Auditoria 
Estatutário: A nomeação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário: o Sr. Matthieu Dominique Marie Malige, francês, casado, admi-
nistrador de empresas, CPF/MF nº 712.152.911-40, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França 
como Coordenador, os Srs. Frédéric François Haffner, francês, solteiro, administrador de empresas, CPF/MF nº 711.720.651-95, com ende-
reço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, Aurélien François Michel Aloysius Bosc, francês, casado, es-
pecialista em finanças, portador do Passaporte Francês nº 12CF81860, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-
Billancourt, França, Eduardo Pongrácz Rossi, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 17.847.499-X SSP/SP, CPF/MF 
nº 162.864.248-30, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima 2277, 22 andar, Jardim Paulistano, CEP 
01452-001 como membros, o Sr. Luiz Fernando Vendramini Fleury, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 4.588.626-0 SSP/SP, 
CPF/MF nº 036.577.328-02, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, SP, na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, CEP 
05690-000, como membro independente e o Sr. Cassio Elias Audi, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 17.950.254-2 
SSP/SP, CPF/MF nº 127.235.718-07 como observador. (ii.2) Comitê de Recursos Humanos: A nomeação dos membros do Comitê de 
Recursos Humanos: o Sr.  Eduardo Pongrácz Rossi, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 17.847.499-X SSP/SP, CPF/MF 
nº 162.864.248-30, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima 2277, 22 andar, Jardim Paulistano, CEP 
01452-001 como Presidente, os Srs. Franck Emile Tassan, francês, casado, diretor jurídico, CPF/MF o nº 237.768.338-07, com endereço co-
mercial em 33 avenue Emile Zola 92100 Boulogne Billancourt, França, Jacques Dominique Ehrmann, francês, casado, Diretor, CPF/MF 
nº 237.768.328-27, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, Francis André Mauger, francês, 
casado, diretor, CPF/MF nº 229.535.038-70, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França como 
membros, Sr. Marcelo Pavão Lacerda, brasileiro, casado, analista, RG 40.075.544-23 SSP/SP, CPF/MF nº 333.979.450-20, com endereço co-
mercial na Cidade de São Paulo, SP, na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000 como membro independente e Sr. Flavio 
de Moraes Correia, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 28.697.905-6 SSP/PE, CPF 270.804.998-44, com endereço comercial 
na Cidade de São Paulo, SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima 2277, 22 andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001 como observador. (ii.3) Comitê 
Estratégico: A nomeação como membros do Comitê Estratégico: o Sr. Frédéric François Haffner, francês, solteiro, administrador de empre-
sas, CPF/MF nº 711.720.651-95, com endereço comercial em comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França como 
Presidente, os Srs. Eduardo Pongrácz Rossi, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 17.847.499-X SSP/SP, CPF/MF 
nº 162.864.248-30, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima 2277, 22 andar, Jardim Paulistano, CEP 
01452-001, Jacques Dominique Ehrmann, francês, casado, Diretor, CPF/MF nº 237.768.328-27, com endereço comercial em 33 avenue 
Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, Francis André Mauger, francês, casado, diretor, CPF/MF nº 229.535.038-70, com endereço 
comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França como membros, Marcelo Pavão Lacerda, brasileiro, casado, analis-
ta, RG 40.075.544-23 SSP/SP, CPF/MF nº 333.979.450-20, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, SP, na Rua George Eastman, 213, 
Vila Tramontano, CEP 05690-000 como membro independente e Sr. Flavio de Moraes Correia, brasileiro, casado, administrador de empre-
sas, RG 28.697.905-6 SSP/PE, CPF 270.804.998-44, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima 2277, 
22 andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001 como observador. 2) A versão completa da Ata de Reunião do Conselho de Administração reali-
zada em 27/02/2018, cuja minuta foi enviada previamente para os membros do Conselho de Administração para revisão. 3) A averbação do 
aumento de capital, dentro do capital autorizado, devido ao exercício de stock options, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da 
Companhia (Outorga Única). Os membros do Conselho de Administração aprovaram a averbação do aumento de capital da Companhia, dentro 
do capital autorizado, nos termos dos artigos 166, inciso III, § 1 da Lei de Sociedade por Ações, no valor total de R$ 1.599.565,50, em moeda 
corrente nacional, mediante a emissão de 136.715 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, com valor de emis-
são de R$ 11,70 por ação. As ações foram totalmente subscritas conforme os boletins de subscrição celebrados perante o banco depositário 
das ações escriturais da Companhia, possuindo os mesmos direitos que aqueles detidos por outros acionistas da Companhia e tendo a capaci-
dade de participar em igualdade de condições com as ações atualmente existentes em todos os benefícios, incluindo recebimento de dividen-
dos e remuneração de capital eventualmente aprovadas pela Companhia a partir da data de subscrição. Considerando-se o aumento de capital 
social aprovado acima, excluindo o direito de preferência dos outros acionistas da Companhia, nos termos do artigo 171, § 3 da Lei das 
Sociedades por Ações, o capital social da Companhia é aumentado de R$ 7.606.294.240,30 para R$ 7.607.893.805,80, representado por 
1.981.709.041 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 4) Em relação as informações financeiras da Companhia, rela-
tivas ao primeiro trimestre, baseado no Relatório dos Auditores Independentes  - KPMG e na recomendação do Comitê de Auditoria 
Estatutário, os Conselheiros aprovaram as informações trimestrais (ITR) da Companhia referentes ao trimestre findo em 31/03/2018, junta-
mente com o respectivo relatório emitido pelos Auditores Independentes KPMG e a minuta do release de resultados. 06. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da 
presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Matthieu Dominique Marie Malige - Presidente; e Rafael Lopes 
Segatelli  - Secretário - Membros do Conselho de Administração: Matthieu Dominique Marie Malige (Presidente do Conselho de 
Administração); Franck Emile Tassan (Vice-Presidente do Conselho de Administração); Francis André Mauger; Jacques Dominique 
Ehrmann; Abilio dos Santos Diniz; Eduardo Pongrácz Rossi; Marcelo Pavão Lacerda; Luiz Fernando Vendramini Fleury; Frédéric 
François Haffner; e Noël Frédéric Georges Prioux. Este é um extrato do original lavrado em livro próprio. São Paulo, 14/05/2018. Matthieu 
Dominique Marie Malige - Presidente; e Rafael Lopes Segatelli - Secretário. JUCESP nº 343.371/18-2, em 19/07/2018.

Resultado da união de movimentos 
surgidos a partir das manifestações 
de rua de 2013, o Acredito reúne 

cerca de 2.000 jovens em 14 estados e 
lançou 24 candidatos a senador, deputado 
federal, estadual e distrital em 12 unidades 
da Federação, por nove diferentes partidos. 
Entram na campanha eleitoral com a ordem 
de renovar as práticas políticas.

Segundo o coordenador nacional do 
Acredito, Samuel Emílio Melo, a renova-
ção começa na escolha dos candidatos. 
Entre as regras: não ter sido eleito an-
teriormente, não pertencer a família de 
políticos e estar afi nado com os valores 
do movimento. Entre os escolhidos, um 
terço de mulheres e outro um terço de 
negros. Se comprometeram com um teto 
de gastos na campanha. Poderão aplicar 
no máximo a metade do limite legal para o 
cargo disputado. Ou seja, a campanha de 
um candidato do Acredito para deputado 
estadual ou distrital não poderá custar 
mais do que R$ 500 mil. Além disso, um 
mesmo doador só poderá contribuir com 
até 20% do teto da campanha. No caso 
de candidatura a deputado estadual ou 
distrital, R$ 100 mil. 

O movimento se comprometeu também 
a plantar árvores para reduzir o impacto da 
campanha eleitoral no meio ambiente. O 
Acredito está articulando com os partidos 
políticos a liberação de seus candidatos, 
caso eleitos, do cumprimento de compro-

Os jovens entram na campanha eleitoral com a ordem de renovar as práticas políticas.

Movimento de jovens quer renovar 
representação no Legislativo

Na contramão de uma tendência de manutenção da atual composição política, o movimento Acredito 
quer injetar ideias e caras novas no Congresso Nacional
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missos partidários que não estejam em 
sintonia com os princípios do movimento. 
Para formular suas propostas e orientar a 
atuação de seus integrantes, o movimento 
está se valendo da consultoria das equipes 
do ex-presidente Barak Obama e do pre-
sidente Emmanuel Macron, além do apoio 
de especialistas brasileiros.  

Candidato a deputado federal pela Rede, 
Zé Frederico (GO), reconhece que o mo-

vimento terá difi culdades eleitorais, mas 
destaca que o projeto é para uma década. 
O grupo quer mostrar que os votos em 
branco, nulos e as abstenções não repre-
sentam necessariamente uma apatia do 
eleitorado brasileiro, mas também a falta 
de alternativa. “Pretendemos ser uma alter-
nativa, com propostas para construirmos 
um Brasil mais justo, desenvolvido e ético”, 
argumentou (ABr).

Fernanda Andrade (*)

Ser líder é um desafi o. Além de 
competência técnica, é preciso 
muita sabedoria e inteligência 
emocional. 

Afinal, é necessário lidar não 
apenas com as suas próprias 
dificuldades, mas com as de 
toda a equipe. É preciso cada 
vez mais conhecer a si e a seu 
time. Conhecer características 
individuais da equipe é funda-
mental para o desenvolvimento 
de todos. Uma pesquisa da con-
sultoria de recrutamento Egon 
Zehnder, mostra que lidar com 
questões comportamentais tem 
sido a principal dificuldade en-
tre 402 presidentes de empresas 
em 11 países, inclusive no Brasil, 
com receitas combinadas de 2,6 

trilhões de dólares.
Buscar autocons¬ciência, con-

seguir expressar vulnerabilidade, 
construir o time de gestores e co-
mandar a transformação cultural 
das empresas foram apontados 
como os maiores desafi os desses 
líderes. E, num contexto de extre-
ma vulnerabilidade e mudanças 
constantes, buscar espaço para 
conhecer a si mesmo e refl etir 
é uma questão de sobrevivência 
no mundo corporativo. É que o 
nosso cérebro é programado para 
a manutenção do status quo, para 
o esforço mínimo. Assim, sair do 
automático requer muita discipli-
na e força de vontade. 

A pressão é constante. Essa 
mesma pesquisa mostra que 
86% dos executivos no Brasil 
consideram necessário mudar a 

si mesmos enquanto mudam a 
empresa. No mundo, a proporção 
é de 79%. Por isso, cada vez mais 
os treinamentos empresariais 
estão apresentando abordagens 
diferentes, mais direcionadas para 
as questões de autoconhecimento, 
equilíbrio e inteligência emocio-
nal. Autoconhecimento tem sido 
a maior ferramenta dos líderes.

Muitos estão lotando salas de 
aula em busca de conhecimentos 
sobre coaching, programação 
neurolinguística e até meditação, 
como forma de se conhecerem 
e acalmarem suas mentes. Exe-
cutivos engravatados sentando 
em pufes, montando estratégias 
com Lego e fazendo uso de lápis 
de cor, giz de cera, canetinha são 
cenas cada vez mais frequentes. 
O despertar da criatividade e das 

emoções passa pelo experimento 
de técnicas mais lúdicas, que 
visam integrar os dois lados do 
cérebro. 

Tudo isso requer dos líderes 
uma boa dose de humildade. É 
preciso deixar a vaidade de lado 
e entender que o mundo mudou e 
eles precisam mudar junto. Acei-
tar aprender com os mais jovens 
e estar aberto para feedbacks de 
seus subordinados faz parte da 
rotina da liderança atual. Se despir 
de velhas crenças e abraçar o novo 
é o único caminho para os líderes 
que desejam enfrentar os seus 
desafi os emocionais e tornarem-
-se referências para suas equipes. 

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

(www.nvhhuman.com.br).

Como líderes enfrentam seus desafi os 
emocionais e de suas equipes?
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Especial

Os empresários dos ramos do varejo 
e de serviços estão otimistas com 
o segundo semestre, embora os 
primeiros seis meses do ano tenham 
sido difíceis para os setores

Um estudo realizado em todas as capitais pela Con-
federação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 

revela que 44% apostam em um cenário econômico melhor 
do país no segundo semestre em relação ao primeiro — nú-
mero que cai para 27% na região Centro-Oeste. Enquanto 
38% acreditam que será igual e apenas 14% estimam um 
quadro pior.

Os empresários também têm uma expectativa favorável 
quanto ao desempenho do próprio negócio, que corresponde 
a 55% dos entrevistados. Já um terço (33%) estima que 
a segunda metade do ano se manterá no mesmo patamar 
do primeiro semestre.

“Esse clima de confi ança é bastante positivo, principal-
mente se olharmos a situação crítica enfrentada por muitas 
empresas nos seis primeiros meses do ano”, destaca o presi-
dente da CNDL, José César da Costa. O estudo mostra, por 
exemplo, que 49% tiveram de fazer cortes no orçamento, 
como a demissão de funcionários (36%). Além disso, 28% 
tiveram que reduzir o mix de produtos ou serviços.

Por outro lado, o levantamento aponta que metade dos 
entrevistados (50%) não acredita em um crescimento 
da economia nos próximos 
meses — um aumento signi-
fi cativo na comparação com 
o ano passado (39%). Em ou-
tra frente, 40% avaliam que 
a economia poderá avançar. 

“Apesar de boa parte dos 
empresários não estar con-
fi ante de que a economia 
possa voltar a crescer este 
ano, em razão das incerte-
zas com as eleições, a boa 
notícia é que muitos estão 
esperançosos que o próprio 
negócio deve ganhar fôlego 
no segundo semestre”, avalia 
o presidente do SPC Brasil, 
Roque Pellizzaro.

Entre os que estimam uma 
melhor situação para sua empresa no segundo semestre, 
46% dizem estar otimistas quanto a uma melhora do cenário 
— muito embora sem apontarem uma razão concreta — e 
33% esperam ampliar sua carteira de clientes. Nessa onda 
de confi ança, mais da metade dos empresários brasileiros 
(51%) espera ter uma receita superior ao primeiro semestre. 
Para 36%, o comércio deve seguir igual e 9% acreditam em 
um volume de vendas menor.

Ainda como refl exo da tímida retomada da economia, a 
pesquisa revela que entre os empresários que vislumbram 
um cenário pior para a própria empresa, 52% enxergam 
que o fato de a situação econômica permanecer ruim irá 
comprometer os negócios, além de prejudicar as vendas 
(33%). 

44% dos empresários do varejo e 
de serviços estão otimistas com 

economia para o segundo semestre
Reprodução

R
ep

ro
du

çã
o

As perspectivas negativas têm como base os resultados 
obtidos na primeira metade do ano, em que muitos viram 
o ritmo da economia diminuir e suas vendas também em 
relação ao ano passado. De acordo com o estudo, 48% 
dos entrevistados disseram que a economia do país no 

primeiro semestre, inclusi-
ve, piorou ante ao mesmo 
período de 2017.

A pesquisa identificou 
que a economia fraca não 
vai impedir o andamento 
de projetos para o segundo 
semestre. Se no primeiro 
semestre o percentual de 
empresários que adiaram os 
planos previstos foi de 31%, 
principalmente por falta de 
recursos fi nanceiros, para 
os próximos meses 60% dos 
varejistas sinalizaram que 
pretendem seguir com os 
projetos já traçados.

Entre as ações previstas es-
tão a ampliação do seu negócio 

(18%) ? percentual que é ainda maior nas capitais (22%) —, 
o lançamento de produtos ou serviços (17%) e o ingresso 
no ramo do comércio online (11%). Na contramão, 40% 
disseram não ter nada previsto, percentual menor do que 
o registrado em 2017 (51%).

O estudo também buscou verifi car a intenção das empre-
sas em relação a suas fi nanças: 19% desejam constituir uma 
reserva fi nanceira ? sendo que em 2017 este percentual foi 
de 5% ?, 9% esperam adquirir máquinas e equipamentos, 
enquanto apenas 6% preveem tomar empréstimo em banco 
ou fi nanceira (contra 4% registrados no ano anterior). Outros 
24% não visam tomar crédito, guardar dinheiro ou investir, 
percentual que aumentou em relação ao ano passado (16%).

Em um claro sinal de que a maior parte do empresariado 
ainda se mantém cautelosa em relação à lenta recuperação 
da economia brasileira, 72% pensam em manter o número 
de colaboradores. Em outra frente, somente 17% desejam 
ampliar seu quadro de pessoal durante esse período e outros 
6% querem reduzir sua equipe de colaboradores. 

Entre os que estimam reforçar os times, 64% disseram 
optar pela contratação formal, percentual inferior ao regis-
trado no ano passado (77%) e maior entre os comerciantes 
(72%). Para 18%, as contratações serão de profi ssionais 
informais, enquanto outros 15% vão contratar terceirizados 
(contra 1% em 2017).

Componente importante para balizar o grau de confi an-
ça empresarial este ano, as eleições também preocupam 
os empresários quanto ao rumo da economia no segundo 
semestre. Para 44% dos entrevistados, o custo de vida e o 
preço das coisas irão aumentar, enquanto 41% acreditam 
que as taxas de juros sofrerão elevação em função da dis-
puta eleitoral. 

Já o desemprego (45%) e as vendas (47%) devem per-
manecer da mesma forma para a maior parte dos ouvidos 
pelo estudo. “Esse resultado refl ete as incertezas dos 
empresários do varejo em relação ao próximo governo”, 
comenta Pellizzaro.

A pesquisa foi realizada com 827 empresários de todos 
os portes, dos segmentos de comércio e serviços, nas 
27 capitais e no interior, nos meses de junho e julho. A 
margem de erro é de 3,4 pontos percentuais a uma mar-
gem de confi ança de 95%. Baixe a íntegra da pesquisa 
em (https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas) - (CNDL/
SPC Brasil).
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News@TI
America Net fecha parceria inédita com a 
Uber no Brasil

@A America Net, uma das principais operadoras de telecomunica-
ções e conectividade do país, anuncia parceria inédita com a Uber, 

empresa de tecnologia que conecta motoristas parceiros a usuários do 
app Uber. A partir do dia 26/07/2018, todos os motoristas cadastrados 
junto à Uber poderão adquirir chips com plano exclusivo que traz como 
maior vantagem o uso dos apps da Uber e Waze sem gerar nenhum 
consumo de dados. Os motoristas cadastrados na Uber podem fazer a 
adesão do chip da America Net por meio do portal www.americanet.
com.br/parceria-uber e receber o chip em casa. Com franquia de 3 Gigas 
de dados, ligações ilimitadas para móvel e fi xo de qualquer operadora 
em território nacional e SMS ilimitado, o chip garante mais economia, 
pois oferece uso à vontade dos aplicativos Uber e Waze sem nenhum 
consumo de dados.

Kroton e Udacity realizam parceria

@Pensando em oferecer uma solução educacional baseada no que 
há de mais relevante nos mundos acadêmico e corporativo, a 

Kroton, uma das principais organizações educacionais brasileiras, e 
a Udacity, plataforma de cursos online posicionada como a "Univer-
sidade do Vale do Silício", selam acordo inédito no Brasil. Trata-se 
do lançamento do MBA Executivo em Marketing Digital, baseado 
na aplicação do Nanodegree Marketing Digital da Udacity, que será 
oferecido pelas instituições de ensino Anhanguera e Unopar, per-
tencentes à Kroton. Rodrigo Galindo, presidente da Kroton, declara 
que este MBA foi pensado para atender tanto às expectativas dos 
alunos, que querem se qualifi car para conquistar melhores posições 
profi ssionais, quanto do mercado de trabalho, que busca profi ssionais 
capacitados, com domínio de ferramentas voltadas para diferentes 
plataformas digitais (www.udacity.com.br).

São Paulo, quinta-feira, 02 de agosto de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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A indústria dos cosméticos 
ganha uma maquiagem 

digital

Um estudo recente 

do Facebook feito nos 

Estados Unidos mostrou 

que, para 45% do 

público que consome 

cosméticos, o dispositivo 

mobile passou a ser 

a ferramenta mais 

importante para 

realizar compras, 

ajudando a alavancar o 

crescimento de 14,4% ao 

ano nas vendas online 

do mercado de beleza 

naquele País

Estes números reforçam 
a constatação de que 
os novos recursos tec-

nológicos e os diversos canais 
de contato têm aprimorado a 
experiência da compra digital, 
tornando-a mais efi ciente e 
divertida, e favorecendo a 
experiência do consumidor. 
São inúmeras as estratégias 
que as marcas do mercado 
de beleza estão usando para 
ampliar sua presença on-line. 
Conheça algumas das ações 
mais efi cazes empregadas por 
essa indústria:

Realidade Aumentada: Mui-
tos dos principais varejistas 
do mundo dos cosméticos, 
incluindo a Sephora e a L'Oreal, 
investem em recursos deste 
tipo de tecnologia para tentar 
engajar seus consumidores. 
Entre eles, estão aplicativos 
para smartphones que deixam 
o usuário simular diferentes 
cores e texturas ao sobrepor 
produtos nas suas fotos. Esse 
recurso imita o processo de 
testes na loja, permitindo que 
os compradores avaliem como 
os diferentes tons e estilos dos 
produtos fi carão neles. 

Engajamento nas mídias 
sociais: As marcas que con-
seguem criar uma envolvente 
presença nas mídias sociais 
são aquelas que percorreram 
um longo caminho para se 
diferenciar - especialmente 
nas mentes dos consumido-
res das Gerações Y e Z. A 
Glossier, marca encontrada 
nos Estados Unidos, no Rei-
no Unido, Canadá, Irlanda e 
Porto Rico, é um excelente 
exemplo. Ela concentra seus 
esforços de marketing digital 
no Instagram, onde tem mais 
de 1,1 milhão de seguidores. 
Nesta mídia social, a marca 
investe pesado na divulgação 
de tutoriais e apresentação 
das funcionalidades de seus 
produtos, estratégia esta que 
permite a construção de uma 
conexão bastante direta com 
seus clientes. E esse método 
tem dado tão certo que um 
número expressivo de brasi-
leiros deixa comentários nos 
posts, mesmo que os produtos 
da marca ainda nem sejam 
vendidos por aqui. 

Influenciadores digitais: 
Como vimos, o uso de tutoriais 
de maquiagem e a análise de 
produtos são incrivelmente 
populares em plataformas 
como o Instagram. E o mesmo 
acontece no YouTube e Fa-
cebook. Mas estas ações têm 
resultado ainda maior quando 
envolvem influenciadores 
digitais. Muitos blogueiros de 
beleza e personalidades de 
mídia social têm um público 
on-line grande e leal, e realizar 
parcerias com o infl uenciador 
certo pode ter um impacto 
enorme na presença de uma 
marca. A chave para uma cam-
panha bem-sucedida é manter 
a autenticidade. Dessa forma, o 
endosso de um infl uenciador a 
uma marca não é um anúncio, 
mas uma recomendação ho-
nesta de um colega confi ável.

Fidelidade à marca: Ela é 
baseada em uma relação de 
confi ança, e não no simples 
oferecimento de recompensas. 
Estudos recentes mostraram 
que, quando se analisa o modo 
como a fi delidade é construída, 
é constatado que os clientes de 
hoje são mais motivados por 
experiências memoráveis do 
que por descontos e vantagens. 
A Sephora, uma das maiores 
varejistas mundiais do setor 
de beleza, tem um programa 
de recompensas por fi delidade 
extremamente bem-sucedido, 
mas também utiliza fi rst-party 
data para oferecer uma expe-
riência personalizada e íntima 
a seus clientes on-line. Como 
as compras de produtos de 
beleza envolvem não apenas 
preferência individual, mas 
também diferentes necessida-
des e funções, os consumidores 
desta área realmente apreciam 
quando o canal on-line de uma 
marca oferece a mesma experi-
ência exploratória e interativa 
que eles desfrutariam na loja. 
Por exemplo, o case que citei 
anteriormente, do uso de Re-
alidade Aumentada, permite 
ao consumidor ter uma boa 
ideia sobre sua satisfação, em 
termos de resultados estéticos, 
com o efeito de determinado 
produto. 

A tecnologia contemporânea 
realmente mudou a experi-
ência do cliente, com mais e 
mais compradores preferindo 
a facilidade e a efi ciência de 
realizar uma compra on-line. A 
indústria de varejo teve que se 
adaptar a essas mudanças de 
preferências, e as marcas de 
cosméticos não são exceção. 
Também para elas, é crucial 
envolver seus clientes por meio 
de vários canais de contato. 
Além de gerar engajamento, 
essa estratégia permite que 
os profi ssionais de marketing 
obtenham insights indispen-
sáveis para a construção de 
um relacionamento que gere 
bons frutos para marcas e 
consumidores. 

(*) É CEO LATAM da IgnitionOne.

Edmardo Galli (*)

Para um analista de BI 
é muito importante ter 
plugins que ajudem no dia-
-a-dia do trabalho, seja para 
uma validação de tags ou 
para saber quais ferramen-
tas estão inseridas em um 
site. Pensando em ajudar 
quem trabalha com análise 
de dados, Ariane Maia, co-
-fundadora e diretora exe-
cutiva da A² BI - empresa 
especializada em gestão de dados, separou cinco plugins para 
Google Chrome. Confi ra:

GHOSTERY - Extensão que auxilia na identifi cação das tags 
presentes em um site. Por exemplo, ao entrar no site a2bi.
com.br, o Ghostery irá apontar 9 rastreadores encontrados, 
ou seja, 9 ferramentas implementadas. Se o responsável sabe 
que deveriam ter 10 já é um alerta para fazer a validação da 
ferramenta que está faltando.

GOOGLE TAG ASSISTANT - Extensão para o navegador 
que auxilia na validação das suas ferramentas. O Google Tag 
Assistant só valida a implementação dos produtos do próprio 
Google, mas já é um grande passo na validação desse alicerce 
de mensuração e atingimento de objetivos.

GOOGLE ANALYTICS DEBUGGER – Extensão utilizada para 

validar a implementação do 
Google Analytics, trazendo 
no console dos navegadores 
a descrição dos disparos 
registrados. Com o Debu-
gger é possível saber se os 
disparos implementados 
estão acontecendo no local 
e da maneira correta. Por 
exemplo, se as variáveis 
de evento estão disparando 
corretamente no clique de 

um botão.

ADOBE MARKETING DEBUGGER - Assim como o Google 
Analytics, o Adobe Analytics Debugger traz no console do 
navegador as chamadas provenientes do Adobe Analytics. A 
cada chamada de pageview ou evento ele trará todas as variá-
veis envolvidas, como evars e props. Na hora da validação da 
implementação é bom contar com um plug-in como este.

SELECTOR CADGET - Ajuda muito na hora de fazer a 
implementação de uma tag de clique ou que esteja amarrada 
em algum elemento do código, pois com ele é possível clicar 
no elemento que se quer utilizar e ver seu atributo e quantas 
vezes ele se repete no código. Por exemplo, um botão com 
classe btn pode aparecer diversas vezes no código. Se utili-
zarmos esse atributo provavelmente iremos disparar a tag em 
lugares incorretos.

O gerenciamento de riscos 
operacionais e com-
pliance passou a ser uma 

prioridade signifi cativamente 
alta (até 12%) para os quase 
quatro mil líderes em tecnolo-
gia de todo o mundo, segundo 
pesquisa CIO 2018, realizada 
pela KPMG em conjunto com 
a Harvey Nash. Trata-se do 
maior estudo de liderança em 
TI que está na 20ª edição. O 
levantamento constatou ainda 
que quase 25% a mais dos 
entrevistados, em relação ao 
número do ano passado, está 
priorizando melhorias em segu-
rança cibernética, uma vez que 
esse tipo de ameaça atingiu um 
nível alto histórico.

"Essas duas áreas representam as prioridades de TI que estão 
crescendo rapidamente em termos de relevância para os conselhos 
de administração das empresas. Além disso, proteger a empresa 
de um ataque cibernético ganhou uma visibilidade maior do que 
qualquer outro item na pauta de discussões e os líderes de TI 
estão sendo incentivados a defender-se da melhor forma que 
conseguirem", analisa o sócio da KPMG, Claudio Soutto. 

Cibersegurança é prioridade

A pesquisa apontou que, na pressa de estar em conformidade 
com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e evitar 
violações de dados, os conselhos de administração passaram a 
intensifi car investimentos em privacidade e segurança de dados. 
De acordo com a pesquisa, 38% dos participantes da pesquisa 
previram que não seriam capazes de estar em conformidade com 
o GDPR dentro do prazo. Adicionalmente, 77% dos líderes de TI 
estão "mais preocupados" com a ameaça de crime cibernético 
organizado, em comparação com os 71% da pesquisa do ano 
anterior. Somente 22% alegam estar bem preparados para lidar 
com um ataque cibernético.

A pesquisa constatou que a confi ança é o novo campo de batalha 
para a área de TI, pois as organizações estabelecem sutilmente um 
equilíbrio entre o potencial de infl uenciar a receita da utilização 
dos dados do cliente e a necessidade de privacidade e segurança. 
As empresas que gerenciam esse equilíbrio de forma mais efi caz 

Gerenciamento de riscos operacionais 
passou a ser prioridade para líderes

Segunda pesquisa, aumenta a preocupação das empresas com segurança cibernética

são 38% mais propensas a informar uma lucratividade maior do 
que suas concorrentes. 

"De um lado, o conselho de administração pede a eles que esti-
mulem a inovação, promovam a transparência e, após as recentes 
violações de dados de alto nível, garantam o uso responsável 
dos dados dos clientes por toda a organização. Do outro lado, o 
conselho de administração intensifi ca as avaliações minuciosas 
e exige um processo melhor para preparação e divulgação de 
informações sobre segurança cibernética e integridade e resiliên-
cia de dados, visto que os órgãos reguladores e os consumidores 
estão tornando-se mais exigentes em relação a dados pessoais. 
As organizações que forem capazes de estabelecer esse equilíbrio 
entre inovação e governança da forma correta estarão em uma 
posição mais favorável para competir em um ambiente tecnológico 
cada vez mais complexo", afi rma.

Transição para plataformas e soluções digitais é um 

desafi o

O levantamento apontou que a transição para plataformas e 
soluções digitais é um grande desafi o para os CIOs: 78% afi rmaram 
que as estratégias digitais utilizadas são apenas moderadamente 
efi cazes ou menos do que isso; 35% das empresas não são capazes 
de contratar e desenvolver os profi ssionais com as habilidades de 
que precisam; e 9% acreditam que não existem visão ou estratégia 
digitais claras na empresa.

Cinco plugins para Digital Analytics

SAP anuncia cursos gratuitos sobre empresas inteligentes
A SAP anuncia quatro novos cursos so-

bre a plataforma openSAP voltados para 
viabilizar empresas inteligentes por meio 
do uso das tecnologias SAP. Os cursos, 
gratuitos, dão orientação para diferentes 
linhas de negócio envolvendo tecnologias 
emergentes, como Inteligência Artifi cial 
(AI), machine learning, Internet das Coi-
sas (IoT), Big Data, Análise Avançado e 
blockchain.

"Transformar os negócios de hoje em 
empresas inteligente começa pela ca-
pacitação dos funcionários para usar as 
tecnologias emergentes em suas atuais 
funções", afi rma Bernd Welz, líder da 
área de conhecimento da SAP. "Aprender 
como automatizar e simplifi car processos 
usando recursos tecnológicos permitirá 
que as empresas alcancem os resultados 
desejados mais rapidamente e possibilitará 
que diferentes linhas de negócios se con-
centrem na inovação para otimizar ainda 
mais seus trabalhos."

O primeiro curso da série, SAP Leonardo 

– Enabling the Intelligent Enterprise, está 
disponível desde 17 de julho de 2018, e 
os outros três cursos devem ser lançados 
ainda este ano.
 • SAP Leonardo – Enabling the Intelli-

gent Enterprise: nesse curso, os alunos 
aprenderão como a abordagem SAP 
Leonardo pode ajudar a criar uma 
empresa inteligente por meio do uso 
de aplicações e utilizando dados para 
detectar padrões, prever resultados e 
sugerir ações.

 • Intelligent ERP with SAP S/4HANA® 
Cloud: este curso orientará os partici-
pantes sobre os benefícios de usar a 
aprendizagem de máquina e a análise 
preditiva para automatizar processos 
de negócios e permitir a operação sem 
intervenção manual de sistemas ERP 
inteligentes na nuvem em várias linhas 
de negócios.

 • Reimagine Customer Experience with 
SAP C/4HANA: neste curso, os alunos 
descobrirão como usar o pacote SAP 

C/4HANA para ter interações perso-
nalizadas com a marca e estabelecer 
relações duradouras com os clientes.

 • SAP HANA® Data Management Sui-
te – Strategy Talk: este curso fornece 
uma introdução ao SAP HANA Data 
Management Suite e mostra como as 
empresas podem usá-lo para transfor-
mar dados em conhecimento valioso. 
A solução foi anunciada durante a 
conferência SAPPHIRE NOW® em 
junho de 2018.

A openSAP é a plataforma social da SAP 
para treinamento online que cursos abertos 
(Massive Open On-line Courses - MOOC) 
para empresas. Os usuários podem aprender 
em seu próprio ritmo, a qualquer hora e em 
qualquer lugar. Os cursos, que combinam 
conceitos testados e aprovados em sala de 
aula com formatos modernos de aprendi-
zagem, como gamifi cação, são gratuitos 
e incluem atribuições semanais, projetos 
interativos, fóruns de discussão e exames.

Finep Startup: inscrições para 1ª rodada de 2018 vão até amanhã
As inscrições para a primeira rodada de 2018 

do Finep Startup terminam na próxima sexta-
-feira, 3 de agosto. A fi nanciadora vai investir até 
R$ 30 milhões em até 30 empresas promissoras. 
As startups inscritas até agora atuam, princi-
palmente, com os temas Inteligência Artifi cial, 
Internet das Coisas (IoT), Educação, Agritech e 
Fintech (ao todo, 55% do total). As regiões Sul 
e Sudeste concentram o maior número desses 
concorrentes: 77%. 

As empresas candidatas vão participar de um 
processo de seleção composto por três etapas: 
avaliação de plano de negócios (eliminatória e 
classifi catória), cujo resultado fi nal está previsto 
para o dia 25 de setembro; banca avaliadora 
presencial (eliminatória e classifi catória), que 
vai acontecer entre os dias 9 e 11 de outubro; e, 
por fi m, visita técnica e avaliação de documen-
tação jurídica (eliminatória). A lista fi nal com 
as aprovadas deve ser divulgada em novembro. 

A Finep vai aportar até R$ 1 milhão em 
cada uma das startups selecionadas, que 
ainda poderão receber no futuro um novo 
investimento de até R$ 1 milhão, conforme a 
evolução do plano de negócios. Há outra novi-
dade em relação ao edital de 2017: desta vez, 
podem concorrer empresas com faturamento 
anual de até R$ 4,8 milhões – antes, o apoio 
se restringia a empresas com faturamento de 
até R$ 3,6 milhões.
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 02 de Agosto de 2018. Dia de Santo Eusébio de Vercelli, 
São Estevão I, Santa Teodata, e Dia do Anjo Anauel, cuja virtude é a 
paz. Dia estadual do nordestino em SP, Dia internacional do 

folclore. Hoje aniversaria a escritora Isabel Allende que nasceu em 
1942, o percussionista e compositor Naná Vasconcelos que faz 74 
anos, o apresentador e humorista João Kleber que completa 61  anos 
e o jogador de futebol Michel Bastos nascido em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é em geralmente uma pessoa 
cuidadosa e atenta ao que faz e ao que desenrola ao seu redor. Costuma 
ser criativa e previdente, e muito cuidadosa nas escolhas amorosas. 
Procura cuidar da saúde, mas de forma despreocupada e sem muitas 
teorias ou modismos, usando aquilo que é tradicional e conhece bem. 
Tem tendência a se magoar facilmente com as atitudes ou críticas 
alheias. É também ambicioso e determinado, dotado de habilidades 
práticas. No lado negativo tem tendência a ser crítico e exigir perfeição.

Dicionário dos sonhos
ADOÇÃO – Adotar um menino: problemas pessoais 
e contrariedades passageiras. Uma menina: melhoria 
de vida e reconciliação. Uma criança de cor oposta 
à sua: negócios devem ser evitados. Sendo de sua 
cor: riqueza e lucros. Números de sorte: 08, 10, 23, 
45, 82 e 86.

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

Esta quinta é o vigésimo segundo dia da lunação.  O Sol em bom aspecto com a Lua aumenta a vitalidade e a nossa 

energia que bem direcionada nos faz tomar atitudes que irão trazer grandes benefícios. A manhã e a tarde devem 

fl uir de forma mais positiva que o dia anterior.  À noite a Lua forma um aspecto difícil com Plutão que pode provocar 

maior tensão e tendência ao abuso de poder. Em seguida a Lua faz um aspecto positivo com Mercúrio que pode trazer 

novas ideias e mensagens nos sonhos. A Lua vai fi car fora de curso na madrugada de sexta até ingressar em Touro.
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Precisa levar adiante os planos de 
expansão e pioneirismo que não 
devem ser abandonados. Ainda 
irá enfrentar situações antigas que 
perturbam e atrapalham seus pla-
nos. Use a seriedade, amabilidade 
e sociabilidade que ajudam a obter 
resultados positivos. 89/289 – Azul.

À noite a Lua forma um aspecto 
difícil com Plutão que pode provocar 
maior tensão e tendência ao abuso 
de poder. Mesmo assim, tudo que 
parecer com jeito de novidade tende 
a ser interessante. As motivações que 
o impulsionam agora se fazem mais 
fi rmes e seguras. 46/346 – Verde.

Boas relações melhoram qualquer 
situação e provocam ideias novas. 
Mas cuidado porque a interferência 
alheia provoca reações bruscas e 
de forte repulsa nas relações com 
as pessoas à volta. Aproveite para 
contar com ganhos maiores no 
trabalho. 29/729 – Amarelo.

O Sol em bom aspecto com a Lua au-
menta a vitalidade e a nossa energia 
que bem direcionada nos faz tomar 
atitudes que irão trazer grandes 
benefícios. Melhore as relações e 
supere rompimentos no trabalho. 
Atividades ligadas ao conhecimento 
e ao aprendizado darão bom resul-
tado. 27/427 – Cinza.

Terá melhoria da situação material 
e fi nanceira. O ciúme, o orgulho e a 
determinação por se obter o que se 
deseja é o ponto mais negativo do 
dia. As pessoas a sua volta devem 
ser ouvidas, antes de tomar atitudes 
decisivas e que as afetem no dia a 
dia. 33/733 – Amarelo.

De manhã pode ser bom sair da 
rotina e do padrão habitual de fazer 
as coisas, mas depois que a Lua 
fi car fora de curso é melhor não 
esperar demais das situações. Um 
relacionamento íntimo será impor-
tante para sua paz e tranquilidade.  
29/129 – Branco.

O idealismo e o romantismo fazem 
momento signifi cativo nos relacio-
namentos e dão um tom positivo 
a um momento em que sonhos se 
ampliam. Com a Lua fora de curso 
diminua esforços e relaxe, deixando 
que surjam resultados de atividades 
desenvolvidas antes. 34/534 – Cinza.

O que estava aguardando, o resul-
tado desejado chega neste período 
com a Lua indo para Touro, o nosso 
paraíso zodiacal. O dia mostra um 
caminho voltado à força de vontade 
e sociabilidade que ajuda a obter 
resultados. Melhore as relações pela 
sua alegria de viver. 59/659 – Azul. 

Um ótimo astral para as relações 
sexuais e amorosas, que será mais 
feliz e completa. A Lua em Áries de 
manhã dá uma boa dose de otimismo 
e expansividade. Assuntos materiais 
é que podem perturbar e trazer 
perdas se não forem tratados com 
seriedade. 67/367 – Marrom.

Mantenha a calma e não deixe que 
as relações com as pessoas fi quem 
tumultuadas. As motivações que o 
impulsionam agora se fazem mais 
fi rmes e seguras. Terá novidades e 
surpresas em novas uniões e parce-
rias que se formem enquanto o Sol 
estiver em Leão. 85/385 – Verde.

A parte da tarde dará maior dose de 
otimismo. No do dia haverá maior 
facilidade em relaxar e colocar a 
cabeça no lugar. Use a força de 
vontade, seriedade, amabilidade e 
sociabilidade que ajudam a obter 
resultados positivos. 30/330 – Verde. 

É dia em que a dramaticidade ganha 
maior expressão e deve ser usada 
para suas conquistas. Uma boa fase 
melhorar as relações, tanto em casa 
como no trabalho. Precisa ser fi rme 
ao tomar decisões, não volte atrás 
naquilo que já decidiu antes na última 
hora. 23/823 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para tudo dar certo em sua vida: Quando você 
sentir que sua vida se complicou, que tudo está dando 
errado e que você está regredindo, não se desespere, 
pois para tudo existe uma solução. Esta simpatia 
você deve fazer quando notar que tudo em sua vida 
está dando errado. Pegue uma chave velha e sem 
uso e passe nela uma fi ta vermelha e uma branca. 
Segure fi rme essa chave na frente da porta principal 
de sua casa. Concentre-se e com ela na mão entre 
em casa e vá abrindo as portas e janelas. Quando 
terminar, volte para a porta principal e pendure a 
chave atrás dela. 
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O efeito do LSD

5/sorgo. 6/colada. 7/mossoró. 8/radiador. 9/graduando — praguejar. 14/investidor-anjo.
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Reconhecido por seu 
trabalho na divulgação 
da cultura popular 
brasileira, o grupo 
A Barca comemora 
20 anos de carreira 
em dois shows 
complementares, 
Tempo de Reza (dia 
03) e Tempo de Festa 
(dia 04)

Na sexta, a noite tem a 
participação da banda 
paulistana Metá Metá 

e das Caixeiras do Divino, 
do Maranhão. No repertório, 
rezas musicadas das tradi-
ções populares brasileiras 
em que o sagrado e profano 
se misturam. Já no sábado, o 
show traz como convidados a 
cirandeira de Pernambuco Lia 
de Itamaracá e o Reisado dos 
Irmãos, de Juazeiro do Norte, 
Ceará. O programa percorre as 
festas populares brasileiras, 
com ritmos como coco, carim-
bó, samba e toadas de boi. O 
grupo é formado atualmente 

A cantora Vania Abreu visita três importantes momentos 
de sua carreira no show Antes de Hoje. Com repertório 
novo, o espetáculo mistura canções de vários álbuns da 
artista e sucessos repaginados de grandes cancioneiros 
da música brasileira que a infl uenciaram. O show atra-
vessa três principais momentos na trajetória de Vania: 
o começo da carreira ao cantar em barzinhos, as apre-
sentações nos trios elétricos no Carnaval de Salvador e 
a carreira solo ao chegar a São Paulo. Embora tenha o 
mesmo nome do oitavo disco de Abreu, lançado em 2017, 
Antes de Hoje traz apenas três canções desse álbum: 
Bem ou Mal, de Maurício Gaetani; As Quatro Estações, 
de Maurício Gaetani, Ary Sperling e Cláudio Rabello; e 
Pra Falar de Amor, de Tenison Del Rey e Paulo Vascon. 
Outro destaque é o novo single Meu Sotaque, lançado em 
2018, sobre um episódio de intolerância vivenciado pela 
própria cantora e transformado em música por Marcelo 
Quintanilha. Vania sobe ao palco ao lado de João Cristal 
(piano), Xinho Rodrigues (baixo), Thiago Coiote (bateria) 
e Chrys Galante (percussão).

Serviço: Sesc Bom Retiro, Al. Northmann, 185, Bom Retiro, tel. 3332-3600. 
Sexta (10) às 21h. Ingresso: R$ 30.

Arte com esporte
Através do trabalho de 24 renomados 

artistas, as obras irão enfatizar a diversi-
dade da criação com temas ligados a vários 
tipos de modalidades esportivas. Entre os 
artistas que irão expor suas criações estão 
o alagoano Everson Fonseca, artista plástico 
fi gurativista, que se destaca pelas cores que 
dão vida aos seres que desenha;Claudio 
Takita, que se destaca como artista plásti-
co e designer gráfi co e suas obras ganham 
vida graças à sobreposição de personagens, 
objetos, palavras, texturas e cores;Fatima 
Marques, que busca o caminho da pintura 
fi gurativa realista contemporânea, como a 
expressão maior de sua personalidade e 
inspiração; e Panachão, artista plástico e 
engenheiro civil, executa obras em acrílica 
sobre tela e técnicas variadas, demonstrando 
um estilo completamente novo, moderno 
contemporâneo.

Serviço:  Shopping JK Iguatemi, Av. Pres. Juscelino 
Kubitschek, 2041. De segunda a sábado das 10h às 22h, 
aos domingos e feriados das 14h às 20h. Entrada franca. 
Até 05/08.

Nota 
A cidade é um ambiente em que, ao longo da 

história, o ser humano encontrou o conforto 
para viver em sociedade. Mas há um outro 
lado mais sombrio e hostil para muita gente, 
ainda mais se for preta e periférica. Ainda 
assim, a possibilidade de prosperar é possível, 
entre barreiras invisíveis, sirenes, violência 
e inúmeras portas fechadas. Muitas vezes, 
responder a isso tudo só é possível mesmo 
na selvageria, nesse caso, sonora. Reunindo 
Emicida, seu irmão, o empresário e cantor, 
Fióti, o DJ e beatmaker Duh, e as MCs Stefa-
nie, Drik Barbosa, Dory de Oliveira e Souto 
MC, o single “Selvagem” traz essa atmosfera 
opressora e agressiva, traduzida no peso do 
instrumental e no refrão, gritado por todos 
os participantes, traduzindo um pouco da 
atmosfera em que todos os artistas precisaram 
superar seus limites para encontrar o pro-
gresso. A música marca o retorno dos irmãos 
às passarelas, mostrando a importância que 
a moda sempre teve e continuará tendo em 
suas trajetórias. Ouça “Selvagem”: (https://
onerpm.com/al/6518279947)

Estreia 
Com direção de Eduardo Martini e drama-

turgia de Carlos Fernando Barros, Depois 
Daquela Noite estreia na sexta-feira, 10 
de agosto. A comedia traz no elenco Carol 
Hubner, Renato Scarpin, Theo Hoffmann, 
além do próprio Eduardo Martini. Na trama, 
Ana e Rafael, dois amigos que trabalhavam 
na mesma empresa, ao saírem do trabalho, 
deparam-se com a cidade transformada em 
um verdadeiro caos por uma chuva torren-
cial. Após tentarem em vão, voltar para suas 
casas, resolvem passar a noite em um hotel. 
No lugar, Ana telefona e conta a situação ao 
seu marido Maurício, que não entende e acha 
tudo muito estranho. Já André, namorado do 
Rafael, ao saber do que está acontecendo, 
pensa que está sendo traído. Enquanto Ana 
e Rafael se preparam para dormir, Maurício e 
André vão até o hotel para cobrar satisfação. 
O encontro serve de pano de fundo para que 
todos mostrem o seu verdadeiro “eu”.

 Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés, 1387. Sextas 
às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). Até 28/09.
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Cultura popular

A Barca tem como referência as culturas populares brasileiras.

por Andre Magalhães (percus-
são), Ari Colares (percussão), 
Chico Saraiva (violão), Lae-
ticia Madsen (voz), Lincoln 
Antonio (piano e pífano), 
Marcelo Pretto (voz) e Renata 
Amaral (baixo). Tempo de 
Reza mostra a religiosidade 
popular brasileira, a reza é feita 
com música, cantos, ladainhas, 

tambores, cortejos e danças. 
No espetáculo Tempo de Reza, 
Tempo de Festa, nas culturas 
populares brasileiras a festa e a 
reza se alternam como partes de 
um mesmo evento, já que a re-
ligiosidade popular também se 
manifesta no corpo que canta e 
dança. Por isso, complementar 
ao espetáculo Tempo de Reza, A 

Barca apresenta o show Tempo 
de Festa. Fazendo um recorrido 
musical pelas festas populares 
brasileiras, o grupo apresenta 
um repertório repleto de cocos, 
carimbós, sambas, toadas de boi 
e pontos de jongo.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 
195. Sexta (03) e sábado (04) às 21h. Ingres-
sos: R$ 40 e R$ 20 (meia).
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Antes de Hoje 

Cantora Vania Abreu.

Apegos
Apegos. O mundo é o seu playground. 
Há muitas coisas maravilhosas para experienciar no plano da Terra, e 
é isso que você veio fazer aqui. Uma vida humana é para ser saboreada 
e desfrutada, simplesmente não se deixe envolver pelo drama e pelo 
mundo material, pois são apenas distrações que o impedem de toda a 
experiência. Torne-se consciente de qualquer comportamento viciado 
ou foco que seja estritamente no mundo material. Certifi que-se de 
ter uma visão holística de todos os aspectos da sua vida. Olhe para 
a grande cena de tudo e veja as coisas a partir da perspectiva dos 
quatro corpos, e você encontrará a liberdade que procura. Não precisa 
haver nenhuma área de falta em seu mundo, então deixe de lado os 
apegos, pessoas, lugares e coisas. Você é livre para voar em qualquer 
direção que escolher. Pensamento para hoje: Libere apegos a pessoas, 
lugares e coisas. Você está pronto para voar e seguir sua paixão. E 
assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.
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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: JOSÉ CARLOS BRAGA DE SOUZA, profi ssão: gráfi co, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/08/1964, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erasmo Braga José de Souza e de Jose-
fi na Honorata da Silva. A pretendente: ANA LUCIA APARECIDO, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
01/12/1962, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Benedito Aparecido e de 
Maria de Jesus Aparecido.

O pretendente: LAZARO DAS DORES DE PAULA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Alpinópolis - MG, data-nascimento: 02/04/1955, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Inocencio de Paula e de 
Maria Rita do Espirito Santo. A pretendente: DELVINA GOMES MIRANDA DO NAS-
CIMENTO, profi ssão: comerciante, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 12/05/1962, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Edesio Gomes Miranda e de Isaurina Bispo Miranda.

O pretendente: DIOGO DE MELO PEREIRA, profi ssão: auxiliar de manutenção de 
elev, estado civil: divorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, data-nasci-
mento: 18/03/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos 
Roberto Pereira e de Amélia Maria de Melo Pereira. A pretendente: NILEINE LESCU-
RA FRANÇA, profi ssão: associada de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 25/09/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edson Lescura França e de Wilma Cesario França.

O pretendente: GILZO MANOEL DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Novo Lino - AL, data-nascimento: 04/10/1963, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Manoel da Silva e de Amarina Leopoldina 
da Silva. A pretendente: IVONETE SILVESTRE SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/02/1962, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Francisco Silvestre e de Maria 
da Conceição Silva.

O pretendente: JOSE CARLOS LIMA DOS SANTOS, profi ssão: técnico de refrige-
ração, estado civil: divorciado, naturalidade: Iaçu - BA, data-nascimento: 28/04/1972, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olivio Lima dos Santos 
e de Maeci Alves Lima. A pretendente: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS, 
profi ssão: vigilante, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 25/01/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Valdemiro dos Santos e de Helena de Oliveira Santos.

O pretendente: YATOBO LARE, profi ssão: artista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Togo, África Ocidental -, data-nascimento: 05/06/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silli Lare e de Afi  Malm. A pretendente: VANDEILMA 
DE MELO SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Itaíba - PE, 
data-nascimento: 01/10/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ivanildo Dias da Silva e de Marinez de Melo Silva.

O pretendente: ROGERIO PAIXÃO DO NASCIMENTO, profi ssão: especialista de 
DBA, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/02/1991, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Jose Wagner do Nascimento e de 
Edna Paixão do Nascimento. A pretendente: ALESSANDRA MESQUITA DE FREI-
TAS, profi ssão: analista de projejos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 30/04/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi -
lha de Luiz Gonzaga Vicente de Freitas e de Maria da Conceição Mesquita Muniz de 
Freitas.

O pretendente: DANILO CLAUDIANO ALBERNAZ DA SILVA, profi ssão: bancário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/07/1991, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Carlos da Silva e de Marcia Al-
bernaz da Silva. A pretendente: BRUNA CAMARGO BRAGA, profi ssão: consultor de 
suporte de atendi, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
09/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Regis Luis 
Braga e de Luciana Severina de Camargo.

O pretendente: WÉDSON MONTEIRO DE SIQUEIRA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Jaboatão dos Guararapes - PE, data-nascimen-
to: 27/09/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson 
Monteiro de Siqueira e de Marilene Maria dos Santos. A pretendente: ROSILENE DA 
CONCEIÇÃO ALVES, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Vitória 
da Conquista - BA, data-nascimento: 07/03/1981, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carmelito Rocha Alves e de Luzia da Conceição.

O pretendente: DOUGLAS COSTA ALMEIDA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 14/06/1992, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ananias Porcino Almeida e de Lauides 
Mendes da Costa Lopes. A pretendente: JULIANA DOS SANTOS MORAES, profi s-
são: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/04/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Char-
les Moraes e de Magali dos Santos Silva.

O pretendente: DAVALDIZIO BATISTA DE OLIVEIRA, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Terra Boa - PR, data-nascimento: 02/01/1960, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adão Alves de Oliveira e de Thomazia 
Batista de Oliveira. A pretendente: MARIA LUIZA DA SILVA, profi ssão: diarista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Solonópole - CE, data-nascimento: 07/12/1955, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Francisco de Almeida e de 
Antonia Luiza da Silva.

O pretendente: WAGNER DA SILVA ARAUJO, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/05/1986, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eugenio Paulino Araujo e de Marlene Senhora 
da Silva. A pretendente: FERNANDA SANTOS DE JESUS, profi ssão: promotora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Arujá - SP, data-nascimento: 09/03/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademir Santos de Jesus e de Senhora 
Maria de Jesus.

O pretendente: LUCAS LIMA MENDES, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/01/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evanildo Afonso Mendes e de Maricelia Correia Lima. A 
pretendente: MICHELE PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/05/1995, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Ricardo Pereira de Souza e de Marilucia Pereira 
da Silva de Souza.

O pretendente: EZEQUIEL TIAGO MARCONDES, profi ssão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/12/1971, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Pires Marcondes e de Sulinete Tiago 
Marcondes. A pretendente: ELIENE DE LIMA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Pedra - PE, data-nascimento: 24/09/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Quintino da Silva e de Edite 
Olindina de Lima Silva.

O pretendente: PATRICIA BORGES OLIMPIO, profi ssão: técnica em panifi cação, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 11/03/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josias Olimpio e de Francisca Bor-
ges Olimpio. A pretendente: MARYSTELLA LEOCADIO DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 23/04/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Carlos da Silva.

O pretendente: SAMUEL MOREIRA DE SOUZA, profi ssão: segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/01/1986, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jinaldo Pereira de Souza e de Valdete 
Gonçalves Moreira. A pretendente: ELIS SOARES, profi ssão: cabeleireira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/03/1982, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eny Soares Teixeira.

O pretendente: FERNANDO DE JESUS GOMES, profi ssão: técnico em eletrônica, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/01/1980, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Gomes Alves da Cruz 
e de Maria Celina de Jesus. A pretendente: MARIA LOPES, profi ssão: vigilante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Barreirinhas - MA, data-nascimento: 02/10/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Dinalva Lopes.

O pretendente: ALAN PEREIRA DA SILVA, profi ssão: assistente tributário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/10/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Bezerra da Silva e de Eliane Pe-
reira da Silva Bezerra. A pretendente: ANA PAULA NASCIMENTO, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/02/1993, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Paulo Souza do Nascimento e de Ana 
Patricia Nogueira Nascimento.

O pretendente: WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: ajudante de pro-
dução, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/03/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio dos Santos Perei-
ra e de Maria de Lourdes Jesus. A pretendente: MONICA SANTOS DA SILVA, profi s-
são: auxiliar de banco de sangue, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 28/08/1988, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Elias 
Caiana da Silva e de Neusa Crisma dos Santos.

O pretendente: RODRIGO APARECIDO XAVIER, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/09/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Murilo Aparecido Xavier e de Maria 
do Carmo Xavier. A pretendente: NEILA SAPATA MARINHO, profi ssão: vendedora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/08/1981, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anastacio Marinho e de Inês 
Sapata Marinho.

O pretendente: MARCOS ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA, profi ssão: pedrei-
ro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/09/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vanderlei Teixeira 
da Silva e de Francisca Neusa Cavalcante da Silva. A pretendente: VALERIA CAR-
DOSO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 28/02/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Alexandre Cardoso e de Elisabete Cardoso.

O pretendente: JABSON CONCEIÇÃO DE JESUS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Conceição da Barra - ES, data-nascimento: 14/10/1996, residen-
te e domiciliado no Sumaré, São Paulo, SP, fi lho de Agenor de Jesus e de Ivanilda 
Conceição Mateus. A pretendente: ARIANE BATISTA VIEIRA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Franco da Rocha - SP, data-nascimento: 28/08/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abmael Batista Vieira e de 
Antonia Gregoria Estevão.

O pretendente: ALEF RENOVATO GUEDES DE MOURA, profi ssão: ajudante de pa-
deiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/04/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Guedes de 
Moura e de Cleide Renovato de Moura. A pretendente: KELLY SANTOS SALES, pro-
fi ssão: operadora de call center, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna - BA, data-
nascimento: 03/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ednei Santos Sales e de Maria de Fátima de Jesus Santos.

O pretendente: DANIEL RIBEIRO DE AQUINO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/10/1991, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ribeiro de Aquino e de Tereza 
Vieira de Jesus de Aquino. A pretendente: JHENYFFER VIEIRA DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/10/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Gomes da Silva e de 
Elenilda Vieira dos Santos da Silva.

O pretendente: CLÉVERSON DOS SANTOS, profi ssão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/02/1975, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de João dos Santos e de Elza Conegero dos Santos. A 
pretendente: CLEUZA ALVES DE ALMEIDA, profi ssão: cuidadora de crianças, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/05/1966, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Teodoro Alves de Almeida e de Maria 
Eliza Becarini de Almeida.

O pretendente: GUILHERME VENTURA CAMARGO, profi ssão: agente de atendi-
mento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/06/1990, 
residente e domiciliado em São Bernardo do Campo, SP, fi lho de Amauri da Silva Ca-
margo e de Marli Ventura Camargo. A pretendente: LUCIANA BERNADO ARCANTE, 
profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 23/01/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Pedreira Arcante e de Regina Almeida Bernardo.

O pretendente: DANILO SANTOS DA SILVA, profi ssão: auxiliar de lavanderia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/08/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Manoel da Silva e de Josane 
Maria Santana dos Santos. A pretendente: JAQUELINE DE SOUZA SIMPLICIO, pro-
fi ssão: atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 20/04/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos 
Jose Simplicio e de Vanilde Fernandes de Souza Simplicio.

O pretendente: JOAB SEBASTIÃO DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Pindorama - AL, data-nascimento: 01/10/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Firmino da Silva e de Amara Vicente da 
Silva.A pretendente: MARIA JOSELMA DOS SANTOS, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: Boca da Mata - AL, data-nascimento: 18/01/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arrí Paulino dos Santos e de Maria 
José da Conceição dos Santos.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS BISPO, profi ssão: servente, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/03/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco dos Santos Bispo e de 
Matilde Pires Bispo. A pretendente: ANA MARIA GOMES SANTANA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Maracás - BA, data-nascimento: 26/07/1978, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Luiz de Santana e 
de Maria das Dores Gomes.

O pretendente: RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/04/1981, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Edmundo Fernandes de Oliveira e de Hildemira Ribeiro 
de Jesus.A pretendente: ÉRIKA APARECIDA REIS DA SILVA LIMA, profi ssão: balco-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/12/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José da Silva Lima e de 
Aparecida de Ramos Reis.

O pretendente: IURI FERREIRA DIAS, profi ssão: encarregado de programação, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Diadema - SP, data-nascimento: 31/05/1989, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Pedro Eduardo Dias Filho e de Miriam Oliveira 
Ferreira Dias. A pretendente: FRANCIELE DE JESUS LIMA, profi ssão: auxiliar de 
classe, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/07/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro de Jesus Lima e de 
Geracina Pereira Lima.

O pretendente: FLORIANO FONSECA DA SILVA, profi ssão: técnico em eletrônica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/04/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Florentino Gomes da Silva e 
de Rosilda Chaves da Fonseca. A pretendente: ROSANGELA GOULART MENDES, 
profi ssão: especialista em administração, estado civil: solteira, naturalidade: Centenário 
do Sul - PR, data-nascimento: 28/05/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Goulart Mendes e de Cleuza Fiori Mendes.

O pretendente: MOISES DOS SANTOS SILVA, profi ssão: administrador de redes, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/11/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emidio Inacio da Silva Neto e 
de Ines Lourenço dos Santos Silva. A pretendente: TAMIRES CHAVES DA ROCHA, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 29/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria 
Chaves da Rocha.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA COSTA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/04/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alvaro Sales da Costa e de Izabel Lopes da Silva 
Costa. A pretendente: RAFAELA DA ROCHA LOPES, profi ssão: faxineira, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: Teresina - PI, data-nascimento: 30/07/1988, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jailton de Sousa Lopes e de Esmeralda 
Maria da Rocha Pita.

O pretendente: ADSON DE CARVALHO SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Xique-Xique - BA, data-nascimento: 30/03/1993, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zacarias Rodrigues dos 
Santos e de Maria Aparecida de Carvalho Santos. A pretendente: LEILIANE ROSA 
CARDOSO, profi ssão: servente de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Pocões 
- BA, data-nascimento: 06/10/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Adenilton Mendes Cardoso e de Generosa Rosa de Jesus.

O pretendente: JHONN LENNON RIBEIRO BRITO, profi ssão: faturista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/04/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emanoel Fernando da Silva Brito e de Maria 
de Fatima Corrêa Ribeiro Brito. A pretendente: FERNANDA FELIX FERREIRA, pro-
fi ssão:, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 01/12/1995, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de José Moises Ferreira e de 
Geralda Maria Felix Ferreira.

O pretendente: SAMUEL CLEITON DOS SANTOS, profi ssão: cabeleireiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/07/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Israel dos Santos e de Roseli Apa-
recida dos Santos. A pretendente: ALEF FERREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
23/09/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marivaldo 
Alves da Silva e de Maria da Paz Neta.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS BRAZILIO, profi ssão: fi sioterapeuta, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Lauro de Freitas - BA, data-nascimento: 04/07/1987, 
residente e domiciliado em Tenente Portela, RS, fi lho de Edjaime Ribeiro Brazilio e de 
Renilda Maria dos Santos Brazilio. A pretendente: SIRAN RAQUEL PEREIRA INOUE, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 15/11/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson 
Tsukassa Inoue e de Siran Pereira de Souza Inoue.

O pretendente: EVANDES PEREIRA DA COSTA, profi ssão: aposentado, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Poções - BA, data-nascimento: 10/09/1952, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pereira da Costa e de Jovina 
Maria da Costa. A pretendente: MARIA FRANCISCA DE ANDRADE, profi ssão: apo-
sentada, estado civil: solteira, naturalidade: São Bento do Una - PE, data-nascimento: 
11/05/1953, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Carlos 
de Andrade e de Quiteria Raimunda da Conceição.

O pretendente: LUIZ DONIZETE CIPRIANO, profi ssão: mecânico, estado civil: viú-
vo, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/07/1955, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Cipriano Filho e de Maria Albuquerque. A 
pretendente: MARIA VANILDA FREIRE, profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/11/1957, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Freire Costa e de Isaura Vieira Costa.

O pretendente: EDSON FERREIRA DA ANUNCIAÇÃO JUNIOR, profi ssão: aju-
dante geral, estado civil: solteiro, naturalidade: Jaguaquara - BA, data-nascimento: 
30/07/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Fer-
reira da Anunciação e de Wilma Marinho dos Santos. A pretendente: DANIELE OLI-
VEIRA DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 11/02/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Feliciano de Souza e de Mezahab de Oliveira 
Querino de Souza.

O pretendente: CLAUDIO DA SILVA REIS, profi ssão: enfestador, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Itiúba - BA, data-nascimento: 06/09/1979, residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Gilberto Pereira dos Reis e de Maria Luiza da Silva 
Reis. A pretendente: ALINE AGUIAR DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/03/1994, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio da Silva e de Marilda Vicente de Aguiar.

O pretendente: CICERO VIEIRA DE MIRANDA, profi ssão: gesseiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Novo Oriente - CE, data-nascimento: 17/06/1976, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Vieira do Nascimento e de Maria 
Vilani Vieira de Miranda. A pretendente: FRANCISCA ANTONIA ALVES OLIVEIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Novo Oriente - CE, data-nascimen-
to: 29/05/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aristide 
Alves da Silva e de Teodorica Alves de Oliveira.

O pretendente: ELCIO BERGAMINI, profi ssão: torneiro mecânico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/02/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hermes Bergamini e de Maria Carolina Bergamini. 
A pretendente: LUCIANA DE OLIVEIRA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/01/1972, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vitor de Oliveira e de Conceição Reis 
de Oliveira.

O pretendente: ARTHUR MENEZES DE SOUZA, profi ssão: manobrista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 09/04/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renato José de Souza 
e de Jovita Menezes de Souza. A pretendente: GEISY MARIA DA CONCEIÇÃO, pro-
fi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
11/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severina Jo-
velina da Conceiçao.

O pretendente: LUAN PAIXÃO GOMES SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/04/2000, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rafael Santos e de Celina Deraldina 
Gomes Belo. A pretendente: LUANA KAROLINI OLIVEIRA BORDEGARI, profi ssão: 
bombeira civil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
16/10/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciano Car-
los Bordegari e de Maria José Oliveira dos Santos.

O pretendente: CRISTIANO CAMARGO DE PAULA, profi ssão: metalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/05/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Israel Camargo de Paula e de Cleusa 
Rosa de Paula.A pretendente: CÍNTIA SAMPAIO, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/07/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ernesto Sampaio Júnior e de Dalva de Oliveira.

O pretendente: AGNALDO AUGUSTO, profi ssão: montador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Andorinha - BA, data-nascimento: 08/03/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sabino Pereira dos Santos e de Olindina Evange-
lista dos Santos. A pretendente: DÉBORA MARIA DA SILVA BISPO, profi ssão: ma-
nobrista, estado civil: solteira, naturalidade: Murici - AL, data-nascimento: 26/05/1966, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amaro Braz Bispo e de 
Maria José da Silva Bispo.

O pretendente: DAVID WILKSON DOS SANTOS SILVA, profi ssão: fi scal de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Goiana - PE, data-nascimento: 28/05/1992, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Manoel dos Santos Silva e de Rosenilda 
Maria da Silva. A pretendente: SUELLEN CABRAL LEONARDO, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 31/03/1989, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Deusdete Cabral Leonardo.

O pretendente: MIQUEIAS ABREU DE CARVALHO, profi ssão: lavrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Uruçuí - PI, data-nascimento: 17/03/1997, residente e domiciliado 
em Dom Inocêncio, PI, fi lho de Antonio Carlos Ribeiro de Carvalho e de Teresa Brites 
de Abreu. A pretendente: FELÍCIA DANIEL DE SOUSA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Simplício Mendes - PI, data-nascimento: 23/11/2001, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Anisio de Sousa e de 
Marilene Maria Daniel.

O pretendente: JEAN CARLOS GONÇALVES RIBEIRO, profi ssão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/07/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Canindé Ribeiro e de Clare-
ci Fátima Gonçalves. A pretendente: MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO ALVES, 
profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro - BA, data-nascimen-
to: 01/08/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Galdino Alves e de Josefa Barros da Conceição.

O pretendente: RAIMUNDO DE JESUS DOS SANTOS, profi ssão: padeiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Coaraci - BA, data-nascimento: 27/04/1951, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Raul dos Santos e de Josefa 
Maria de Jesus. A pretendente: RAQUEL FELIX DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/09/1961, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Bento de Souza e de Con-
ceição Felix de Souza.

O pretendente: DANIEL OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: ajudante de montagem, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/05/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aldeir Oliveira Santos e de Ivete Olivei-
ra Santos. A pretendente: JOICE VIEIRA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/03/1982, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter Alves Vieira e de Elza Fonseca Vieira.

O pretendente: MARCOS ÉRICK SILVA SOUZA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/09/1998, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Marcos Santos Souza e de Daniela 
Alves da Silva. A pretendente: ANA BEATRIZ PONTES COSTA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Almeirim - PA, data-nascimento: 14/12/1998, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Cleiton Oliveira Costa e 
de Édina Cristina Pontes Saraiva.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS VALENTE, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/11/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Valente e de Helena Maria Alves 
Valente. A pretendente: THAIS FERNANDA DE SOUZA CORREA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 07/01/1992, residente e 
domiciliada em Mauá, SP, fi lha de Jorge Luis Correa e de Gracilene Souza Lima Correa.

O pretendente: ÉDEMIR CARDOSO DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Formosa D'Oeste - PR, data-nascimento: 31/08/1976, residen-
te e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de João Cardoso dos Santos e de Agda Barbosa 
da Silva. A pretendente: ELAINE CONCEIÇÃO DUQUE, profi ssão: instrumentado-
ra cirúrgica, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/03/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Zinon 
Duque e de Maria Herminia Duque.

O pretendente: MARCIO QUEIROZ, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/08/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Humberto Souza Queiroz e de Juzilene Maria dos Santos 
Queiroz. A pretendente: KATIA LIMA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 21/05/1983, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Coelho da Silva e de Maria Pereira Lima da Silva.

O pretendente: HUMBERTO SANTOS DE SOUZA, profi ssão: auxiliar administrativo 
nível, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/05/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adalberto Fernando de 
Souza e de Maria Rosilene dos Santos. A pretendente: VALESKA PEREIRA, profi s-
são: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Itararé - SP, data-nas-
cimento: 25/06/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Vandir Pereira 
e de Maria Picon Pereira.

O pretendente: JOSÉ VICTOR GOMES VICENTE, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/01/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves Vicente e de Suzana 
Gomes Vicente. A pretendente: ANA CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, profi s-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abigail Ri-
beiro de Oliveira.

O pretendente: NICHOLAS RAFHAEL DA CUNHA PAES, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/06/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Adlung Paes e de Rosana Fer-
nandes da Cunha Adlung Paes. A pretendente: BEATRIZ SILVERIA DOS SANTOS, 
profi ssão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 08/08/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo 
Tadeu Silveria dos Santos e de Claudete Aparecida da Silva Silveria dos Santos.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DUARTE, profi ssão: controlador de acesso, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/03/1978, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Manoelina. A pretendente: 
NATHALIA MARIA DA SILVA LIMA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/07/1992, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Nilton Lima e de Rita Maria da Silva Lima.

A pretendente: ADRIANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: copei-
ra hospitalar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
22/09/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hamilton 
Ferreira dos Santos e de Maria das Dores Santos. A pretendente: JENNIFER SOUSA 
ROSSI, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 16/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Adair Rossi e de Valdenice Sousa de Queiroz.

O pretendente: JONATAS WESLEI DOS SANTOS, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 26/04/2001, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio Jose dos Santos e de Jussara de 
Fatima dos Santos. A pretendente: SARAH TRAJANO SOUZA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/06/2000, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enoc Rodrigues Souza e de 
Maria Rita da Conceição Trajano.

O pretendente: JONATAN MARQUES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/11/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Marques da Silva Irmão e de 
Josenilda Alves dos Santos. A pretendente: LUIZA GABRIELLE DA SILVA FRANCO, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 02/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João Gilberto Franco e de Maria Aparecida Correa da Silva.

O pretendente: EDUARDO IVO RAMOS MENEZES, profi ssão: soldador, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Itajuipe - BA, data-nascimento: 19/05/1956, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio da Cruz Menezes e de Aidil Ramos Me-
nezes. A pretendente: DEBORA ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: cuidadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Franco da Rocha - SP, data-nascimento: 10/05/1975, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Alves de Oliveira e de Conceição 
Aparecida da Costa Oliveira.

O pretendente: CLAUDINEI CANDIDO DA SILVA, profi ssão: motorita, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Potirendaba - SP, data-nascimento: 21/07/1958, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourenço Candido da Silva e de 
Rosa Marques Fernandes da Silva. A pretendente: MARIA APARECIDA DE SOU-
SA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Porção - PE, data-nascimento: 
12/10/1958, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Horacio de 
Sousa Ramos e de Cândida Josefa da Conceição.

O pretendente: CARLOS EDUARDO VIVEIROS DA SILVA, profi ssão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Bodocó - PE, data-nascimento: 16/08/1996, residente 
e domiciliado em Bodocó, PE, fi lho de Francisco José da Silva e de Terezinha Nalva de 
Viveiros da Silva. A pretendente: VITÓRIA FELIX DA SILVA, profi ssão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/05/2000, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio da Silva e de 
Espedita Felix da Silva.

O pretendente: BRUNO CESAR DISESSA, profi ssão: intrutor de trânsito, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/02/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wanderley do Carmo Disessa e de 
Luzia Vieira Disessa. A pretendente: MELISSA DE SOUZA SANTIAGO, profi ssão: 
instrutora de trânsito, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 26/06/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliezer 
Borges Santiago e de Eleuza de Souza Santiago.
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 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JEFERSON BARBOSA, profi ssão: vidreiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Vitória - ES, data-nascimento: 27/11/1973, residente e domiciliado neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Romildo Barbosa e de Ana Andrade Barbosa. A pretendente: 
ELINETE DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Cen-
tenário do Sul - PR, data-nascimento: 06/02/1963, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio dos Santos e de Maria Antonia dos Santos.

O pretendente: ELIELSON AFONSO DE MELO, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jaboatão dos Guararapes - PE, data-nascimento: 29/08/1976, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elizeu Afonso de Melo 
e de Conceição Maria Silva de Melo. A pretendente: MARIA SANDRA DA CUNHA, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Escada - PE, data-
nascimento: 08/12/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Sabino da Cunha e de Severina Maria da Cunha.

O pretendente: OSVALDO FERREIRA DO AMARAL, profi ssão: vidrinista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Divinópolis - MG, data-nascimento: 25/03/1948, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Ferreira do Amaral e de 
Terezinha de Jesus Amaral. A pretendente: ROSANA CATAPANO, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: Rio Grande da Serra - SP, data-nascimento: 
03/09/1951, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente Fran-
cisco Catapano e de Alice Pereira Catapano.

O pretendente: CARLOS ROBERTO INACIO JUNIOR, profissão: assistente ad-
ministrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Barão de Cocais - MG, data-nas-
cimento: 22/08/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Carlos Roberto Inacio e de Vera Lucia de Padua Inacio. A pretendente: ISLA 
AZEVEDO SANTOS, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 30/08/1996, residente e domiciliada neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Domingos Alves Santos e de Edinéa Alice de Rezende 
Azevedo Santos.

O pretendente: ERICK ALVES DE ALMEIDA, profi ssão: comprador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/07/1991, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elielio Alves de Almeida e de Josefa Alves da 
Silva de Almeida. A pretendente: TABATHA LUIZA NOVAIS, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/06/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Novais e de 
Sandra Lopes da Costa.

O pretendente: MARCOS PAULO SANTOS ALVES, profi ssão: ajudante de jardinei-
ro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/10/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco Aurelio Alves e de 
Josefa Maria Santos Alves. A pretendente: PATRÍCIA RIBEIRO DE SOUZA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/11/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião José de Souza e 
de Severina Ribeiro dos Santos.

O pretendente: GUSTAVO YURI DOS REIS CANDIDO, profi ssão: auxiliar de manu-
tenção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/05/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Candido e de 
Sandra Pereira dos Reis Candido. A pretendente: LETICIA DOS SANTOS BALISTA, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 25/05/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Alexandre dos Santos Balista e de Cristiane dos Santos.

O pretendente: RODRIGO CALDEIRA, profi ssão: mensageiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/08/1990, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Edio Caldeira e de Sonia Silva Caldeira. A pretendente: LA-
RISSA MARTINS DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 19/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valdeci Carvalho de Oliveira e de Eliane Martins dos Anjos.

O pretendente: VALTER RAIMUNDO, profi ssão: vulcanizador, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Engenheiro Beltrão - PR, data-nascimento: 23/10/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dario Raimundo e de Edla Liebsch 
Raimundo. A pretendente: ROSANE ALVES DOS SANTOS, profi ssão: doméstica, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/09/1981, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Amancio dos Santos e de 
Marilene Alves dos Santos.

O pretendente: JOSÉ ROBSON DE SOUZA REIS, profi ssão: técnico em mecânica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itabuna - BA, data-nascimento: 15/01/1990, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Souza Reis e de Júlia 
Barbosa de Souza. A pretendente: LETICIA VICTORIA DE CASTRO SANTOS, pro-
fi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
29/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo de 
Castro Santos e de Sirlene de Castro Ferreira.

O pretendente: DIEGO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 09/02/1990, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de João José da Silva e de Eunice Pereira de Oliveira.A preten-
dente: ANGELA DA GRAÇA, profi ssão: universitária, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cicero Pereira da Graça e de Maria Aparecida da Graça.

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: RAPHAEL DE ARAUJO BARROS, solteiro, securitário, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 14/11/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Paulo de Barros e de Silvia Regina de Araujo Barros. A pretendente: CARULINA NEGRÃO 
DIAMANTINO, solteira, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, nascida em 
28/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Antonio Fonseca 
Diamantino e de Celia Marina Negrão.

O pretendente: ROGER SILVA RODRIGUES COSTA, solteiro, publicitário, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 20/02/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Carlos Rodrigues da Costa e de Rosângela Souza da Silva. A pretendente: 
CINDY DE MORAES AGUADO, solteira, arquiteta e urbanista, natural de Diadema - SP, 
nascida em 10/06/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Rodrigo 
Soares Aguado e de Simone Miranda Ribeiro de Moraes Aguado.

O pretendente: WALDIR GOMES DE LIMA JUNIOR, divorciado, autônomo, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 09/04/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Waldir Gomes de Lima e de Maria de Lourdes Araujo. A pretendente: FERNANDA 
OGAWA PROTO, solteira, pedagoga, natural de São Paulo - SP, nascida em 30/01/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Roberto Genaro Proto e de 
Célia Cristina Sayuri Ogawa Proto.

O pretendente: MARCELO LOPES DE ABREU, solteiro, analista de sistemas, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 18/04/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Sergio Serra Martins de Abreu e de Ivani Lopes de Abreu. A pretendente: JÉS-
SICA GOMES DE OLIVEIRA, solteira, fi sioterapeuta, natural de Goiânia - GO, nascida 
em 23/05/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Erasmo Gomes 
Pereira e de Elaine Aguiar de Oliveira.

O pretendente: FÁBIO NORCI MARTINS, profi ssão: designer pleno, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 30/11/1985, 
residente e domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de Lauro Martins e de 
Jacira Norci Martins. A pretendente: BRUNA MOTA LONGATTI, profi ssão: analista de 
DP, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
11/03/1986, residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Alberto Longatti e de Cleide Aparecida Oliveira Mota Longatti.

O pretendente: ARIEL GRECCO FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: instalador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1986, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Ferreira dos Santos 
e de Silvia Grecco dos Santos. A pretendente: JÉSSICA DOS SANTOS NASCIMENTO, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 24/05/1993, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de 
Anderson de Souza Nascimento e de Regiane Ferreira dos Santos.

O pretendente: JULIO LAUER, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 14/06/1981, residente e domiciliado 
na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Eliana Lauer. A pretendente: LUCIANA 
DE PAULI CREPALDI, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1983, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, 
São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Crepaldi e de Erica Valeria de Pauli Crepaldi.

O pretendente: ESLY RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: economista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Quixeramobim, CE, data-nascimento: 12/10/1987, residente 
e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de José Acélio da Silva e de 
Gersonita Rodrigues da Silva. A pretendente: ARIANE MONTEIRO DA SILVA, profi ssão: 
analista de supply chain, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, 
SP, data-nascimento: 12/12/1990, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São 
Paulo, SP, fi lha de Damião Ferreira da Silva e de Maria Alzenir Monteiro da Silva.

O pretendente: DOUGLAS SOUSA RIBEIRO, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Encruzilhada, BA, data-nascimento: 30/04/1998, residente e domiciliado 
na Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lho de Rafael Ribeiro da Silva e de Ilma de Sousa. A 
pretendente: LUIZA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1997, residente e domiciliada na 
Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Severino de Oliveira e de Divina Silva Oliveira.

O pretendente: NATÃ MEDEIROS DE OLIVEIRA, profi ssão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Caicó, RN, data-nascimento: 30/01/1991, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Deusdedit Diniz de Oliveira e de 
Maria das Graças Medeiros de Oliveira. A pretendente: CAMILLA DE SYLOS MORENO, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Aracaju, SE, Aracaju, SE, 
data-nascimento: 04/05/1991, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lha de Edson Colombo Moreno e de Rosana de Sylos Rigobello.

O pretendente: TIAGO ALVES BARBOSA, profi ssão: auxiliar técnico mêcanico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Codó, MA, data-nascimento: 25/02/1985, residente e 
domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas Barbosa e de 
Maria Aparecida Alves Barbosa. A pretendente: GISELE RAMOS DE PAULA, profi ssão: 
bar woman, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-
nascimento: 24/09/1992, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de 
Gilson de Paula e de Solange Aparecida Ramos.

O pretendente: LEANDRO BAZARIM DUARTE, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 02/10/1985, residente 
e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz Verissimo Duarte 
e de Elineide Bazarim Duarte. A pretendente: FERNANDA COSTA DE ALMEIDA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Diadema, SP, data-nascimento: 
10/08/1988, residente e domiciliada na bairro Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de 
Eunilson Coelho de Almeida e de Maria Lucia Costa de Almeida.

O pretendente: MURILLO MORENO LOPES, profi ssão: psicólogo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 14/05/1990, residente e 
domiciliado no Parque Independência, São Paulo, SP, fi lho de Alberto Sanches Lopes e 
de Aparecida Moreno Zangerolami Lopes. A pretendente: CIBELE FERREIRA DA SILVA, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-
nascimento: 24/01/1992, residente e domiciliada no Parque Independência, São Paulo, SP, 
fi lha de Malaquias Josué Ferrera da Silva e de Eliane Aparecida Mormito da Silva.

O pretendente: TADEU HENRIQUE LIMA DA FUNÇÃO, profi ssão: arquiteto, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 
10/04/1992, residente e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho 
de Edson Henrique da Função e de Tania Cristina Lima. A pretendente: SUIANE 
ARAGÃO DE SOUZA, profi ssão: designer de interiores, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Ribeirão Pires, SP, data-nascimento: 27/07/1988, residente e 
domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Gileno Pereira de Souza 
e de Maria José Aragão Souza.

O pretendente: EDUARDO MARQUES DA SILVA, profi ssão: mecânico automotivo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Consolação, SP, data-nascimento: 
03/04/1992, residente e domiciliado no Parque Residencial Oratorio, São Paulo, SP, 
fi lho de Sergio Marques da Silva e de Silvana Sofi a Marques da Silva. A pretendente: 
GISELE DOS SANTOS FENOLIO, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Manaus, AM, data-nascimento: 16/01/1993, residente e 
domiciliada no Parque Residencial Oratorio, São Paulo, SP, fi lha de Edson José Fenolio 
e de Raimunda Marialva dos Santos.

O pretendente: ROBSON FABRÍCIO BARBOSA, profi ssão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 01/07/1991, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Barbosa e de 
Vera Lucia Pinto Barbosa. A pretendente: ANA PAULA MELQUIADES JORGE, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-
nascimento: 11/10/1990, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de 
Edvaldo Jorge e de Sonia Maria Melquiades Lopes Jorge.

O pretendente: MARCOS FLAVIO MORAIS DE OLIVEIRA, profissão: analista 
de TI, estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo Amaro, SP, data-nascimento: 
14/11/1989, residente e domiciliado no Piqueri, São Paulo, SP, filho de Lucia de 
Fatima Morais de Oliveira. A pretendente: LILIAN PESCARA DA SILVA, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, São 
Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1987, residente e domiciliada na Vila Prudente, 
São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto da Silva e de Odete Aparecida Pescara da 
Silva.

O pretendente: FABIO ALVES DE CAMPOS, profi ssão: engenheiro mecânico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/12/1979, residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Antoninho 
Carlos Alves de Campos e de Filomena de Lourdes Alves de Campos. A pretendente: 
REBECA TYTKO PEROTTA, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 12/09/1983, residente e domiciliada 
na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Carlos Márcio Perotta e de Zuleica Tytko 
Perotta.

O pretendente: DOUGLAS PAULINO DONEGATI, profi ssão: engenheiro de 
automação, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 19/04/1991, residente e domiciliado no Sítio Pinheirinho, São Paulo, 
SP, fi lho de Adivaldo dos Santos Donegati e de Maria Silvana da Silva Donegati. A 
pretendente: BARBARA FUNG SILVA DE ARAUJO, profi ssão: economista, estado 
civil: solteira, naturalidade:nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 
17/05/1995, residente e domiciliada no Parque Santa Madalena, São Paulo, SP, fi lha de 
Renan de Araujo e de Andrea da Silva de Araujo.

O pretendente: JOSÉ DAVID DA SILVA, profi ssão: descarregador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, , data-nascimento: 06/09/1989, residente e 
domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de José Cicero da Silva e de Maria 
Veralucia Oliveira da Silva. A pretendente: PATRÍCIA PIMENTEL DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-
nascimento: 03/12/1973, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de 
Noel Paulo dos Santos e de Terezinha Dantas Pimentel.

O pretendente: MARCELO BUENO DE ASSIS, profi ssão: técnico de informática, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
13/01/1989, residente e domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de 
João Salvador de Assis e de Marli Bueno dos Santos de Assis. A pretendente: 
ANGELICA NAMI NAKAUCHI, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1990, residente 
e domiciliada no Jardim Monte Kemel, São Paulo, SP, fi lha de Masaru Nakauchi e 
de Emi Nakauchi.

O pretendente: CAIO D’ANGELO IVANOV, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1995, residente e domiciliado 
na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Pelaez Ivanov e de Carla 
D’angelo Ivanov. A pretendente: RENATA APARECIDA SANTOS NEGROMONTE, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/04/1995, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Carlos Negromonte e de Maria Creusa dos Santos.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FELIPE ESDRAS PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: técnico de 
som, estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/01/1987, residente e domiciliado no Jardim Camargo Novo, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Augusto dos Santos e de Lidia Maria Pereira dos Santos. A pretendente: 
JÉSSICA BOSNICK LIMA, profi ssão: gerente, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1987, residente e domiciliada na Vila Ivone, São 
Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Ribeiro Lima e de Eliana Bosnick Lima.

O pretendente: RAFAEL DE PAULA PINTO PARAVIA, profi ssão: desenvolvedor 
de software, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/11/1992, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de José 
Ricardo Paravia e de Maria José de Paula Pinto Paravia. A pretendente: CAMILLA 
VANESSA SAMPAIO BONDAN, profi ssão: cineasta, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Recife - PE, data-nascimento: 23/06/1993, residente e domiciliada na Vila Prudente, 
São Paulo, SP, fi lha de Victor Hugo Xavier Bondan e de Valeria Sampaio Leal.

O pretendente: DEMETRIO NOGUEIRA DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 02/12/1987, 
residente e domiciliado na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, fi lho de João Pereira da Silva 
e de Rosemeire Gonev Nogueira da Silva. A pretendente: KARINNE MOREIRA ROSAS, 
profi ssão: executiva de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do 
Campo, SP, data-nascimento: 28/10/1988, residente e domiciliada na Vila Macedópolis, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcos Vinicius Rosas e de Benonia Moreira da Silva.

O pretendente: WENDER BOLZAN SILVA, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 08/10/1986, residente 
e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Agenor Silva e de Maria Romilda 
Bolzan Silva. A pretendente: ÉRICA PINHEIRO, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Diadema - SP, data-nascimento: 16/01/1988, residente e 
domiciliada em São Caetano do Sul, SP, fi lha de Aelia Maria Pinheiro 

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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CONTRATAR ENGENHEIRO
Empresa está contratando um engenheiro mecânico, o contrato pode 
ser realizado somente com o registro do CREA? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODERÁ PARCELAR AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO, EM 
QUAL SITUAÇÃO?

Esclarecemos que as férias serão concedidas por ato do empregador e 
desde que haja concordância do empregado, essas férias poderão ser 
usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser 
inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores 
a cinco dias corridos, cada um. Base Legal – Art.134, §1º da CLT.

ESCRITURAÇÃO DE NOTA FISCAL
Qual o mês de escrituração no EFD-REINF: emissão da nota fiscal 
ou entrada nota fiscal, já que a mesma nota tem retenção de INSS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENÇÃO
Funcionária trabalha como consultora de vendas, utilizando o carro 
da empresa, entretanto o carro apresentou avarias mecânicas, a 
manutenção e o aluguel do carro, pode ser descontado da funcionária? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DE TAXI AÉREO QUE FAZ FRETAMENTO DE AERONAVE COM 
TRIPULAÇÃO (NO CASO PILOTOS), QUANDO É EMITIDO OS CTE OS 
TEMOS QUE RETER INSS?

O inciso XVIII do artigo 118 da IN RFB 971/2009, o artigo 31 da Lei 
8.212/1991 e o artigo 229 do RPS, que é o Decreto 3.048/1999, estabe-
lece retenção dos 11% na Nota Fiscal, Recibo de Prestação de Serviço ou 
Conhecimento de Transporte, para operação de transporte de passagei-
ros, inclusive nos casos de concessão ou de subconcessão, envolvendo o 
deslocamento de pessoas por meio terrestre, aquático ou aéreo.

• • •

A Maçonaria de São Paulo age como 

um catalisador, reunindo Irmãos e 

cabeças pensantes da sociedade
 

O Brasil passa por uma grave crise eco-
nômica, pela má gestão das contas 
públicas e agravada pelas elevadas 

despesas fi nanceiras do Estado, e o País 
enfrenta uma série de instabilidades de 
ordem política. Não é difícil ver todos esses 
fatores nas bancas de jornal, em capas de 
revistas, jornais ou mesmo no horário nobre 
da televisão, correto?  

Entretanto, foram esses os ingredientes 
que levaram, após um longo processo de 
lutas, à Proclamação da República do Brasil, 
em 15 de novembro de 1889. Foi esse levante 
político e popular que deu fi m ao Império e 
forjou o País como conhecemos hoje. Entre 
essas forças sociais que pressionaram pela 
criação da democracia em nossa Nação está 
aquela que é mais envolta em mistérios e 
mitos: a Maçonaria. 

Mesmo tendo mais de 195 anos no País 
e tendo atuado em momentos como Abo-
lição da Escravatura e Independência, até 
hoje se propagam visões falsas a respeito 
da Ordem, colocando-a como parte de um 
plano mundial de dominação ou uma seita 
mergulhada em ocultismo. Nada disso é 
verdade. O envolvimento dos Maçons em 
todos esses processos históricos se deu por 
conta dos ideais centenários de Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade que regem as 
ações da Ordem e dos Irmãos presentes 
em suas fi leiras. 

Apenas falando de nosso País, a Maçonaria 
acumula feitos como a atuação fundamental 
na Abolição da Escravatura, Independência, 
Proclamação da República e mesmo na 

Redemocratização do Brasil, sempre exer-
cendo seu papel de protagonista na luta pelo 
progresso e evolução social. Um currículo 
como esse, acompanhado pelo momento 
atribulado que o país atravessa hoje, é um 
chamado que ecoa entre todos os Maçons.

É com base nesse chamado e em nossa 
responsabilidade enquanto vanguarda da 
sociedade civil que o Grande Oriente de 
São Paulo, comparável ao Governo Estadual 
dentro da estrutura da Ordem, encabeça 
o projeto das 33 Medidas para um Brasil 
Justo e Perfeito. A missão é contribuir para 
o resgate de uma sociedade mais justa, 
sustentável e com igualdade de condições 
de desenvolvimento.

As 33 Medidas são um trabalho conjunto 
a ser construído, uma Pedra Bruta, como 
dizem os Maçons. A Maçonaria de São 
Paulo age como um catalisador, reunindo 
Irmãos e cabeças pensantes da sociedade 
brasileira para unir visões e corações com 
o objetivo de resgatar valores como civismo 
e cidadania para um Brasil que vive tempos 
de imperfeição e injustiça.

O lançamento ofi cial do projeto se deu na 
Câmara Municipal de São Paulo com a pre-
sença de mais de 150 pessoas, entre Irmãos, 
Autoridades Maçônicas, Legislativas, Civis 
e Militares que durante uma tarde inteira 
se reuniram para ouvir palestrantes reno-
mados sobre desenvolvimento econômico, 
sustentabilidade, construção social e polí-
tica e integração com a sociedade, pilares 
que sustentam o projeto das 33 Medidas. 

Após isso, outro encontro já reuniu pales-
trantes renomados para discutir alternativas 
para investimento na educação como forma 
de transformação social. Ainda em junho 
uma série de reuniões ocorreram, levando 
a diversas camadas da sociedade civil a pos-

sibilidade de contribuírem na construção 
das medidas, que têm sua elaboração fi nal 
marcada para julho. Por fi m, o lançamento 
do projeto coletivo concretizado se dará 
em agosto, mês em que é celebrado o Dia 
do Maçom. 

Mais do que permitir uma participação 
ampla da sociedade, esse cronograma 
permite que as 33 Medidas estejam prontas 
para serem apresentadas à sociedade e ao 
Poder Público antes das eleições, quando 
corriqueiramente os pleiteantes a cargos 
públicos apresentem seus planos de governo 
e buscam o apoio da Maçonaria em suas 
candidaturas.

Tendo em mãos um documento fruto 
de uma inteligência coletiva orientada 
pela melhora do Brasil, temos meios de 
exigir dos detentores do poder político a 
implementação de medidas fundamentais 
para mudar o cenário do País. Além da 
esfera política, o caráter colaborativo das 
33 Medidas permite que estas sejam eixos 
orientadores para projetos da própria socie-
dade civil que as construíram, construindo 
uma ação coordenada de diversos atores 
pelo bem comum.

 Seja no brado retumbante da Indepen-
dência, na Proclamação da República ou 
destruindo as correntes da Escravidão, 
a Maçonaria sempre esteve e estará pre-
sente na história do Brasil, assumindo seu 
papel de vanguarda das mudanças sociais 
e lutando pelos ideais que fundaram essa 
Ordem Tricentenária. 

Não há obra que se erga sem que na arga-
massa esteja misturado o suor do pedreiro.

 
(*) - É Grão-Mestre Estadual do Grande Oriente

de São Paulo (GOSP), a maior Maçonaria
da América Latina, representando mais

de 25 mil maçons em todo o estado.

Maçonaria: o que já fi zemos e fazemos pelo Brasil
Kamel Aref Saab (*)
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