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BOLSAS
O Ibovespa: +1,28% Pontos: 
77.496,45 Máxima de +1,54% : 
77.689 pontos Mínima de -0,76% 
: 75.931 pontos Volume: 9,76 
bilhões Variação em 2018: 1,43% 
Variação no mês: -2,18% Dow 
Jones: -0,5% Pontos: 25.187,70 
Nasdaq: -0,25% Pontos: 7.819,71 
Ibovespa Futuro: +1,58% Pontos: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,8880 Venda: R$ 
3,8885 Variação: +0,53% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,99 Venda: 
R$ 4,09 Variação: +1,24% - 
Dólar Ptax Compra: R$ 3,8982 
Venda: R$ 3,8988 Variação: 
+1,34% - Dólar Turismo Compra: 
R$ 3,8670 Venda: R$ 4,0470 
Variação: +1% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,44% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.194,20 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,64% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 149,000 
Variação: estável.

(setembro) Cotação: R$ 3,8990 
Variação: +0,8% - Euro (às 17h32) 
Compra: US$ 1,1405 Venda: US$ 
1,1405 Variação: -0,05% - Euro 
comercial Compra: R$ 4,4310 
Venda: R$ 4,4330 Variação: 
+0,45% - Euro turismo Compra: 
R$ 4,4000 Venda: R$ 4,6130 
Variação: +0,87%.

77.605 Máxima (pontos): 77.745 
Mínima (pontos): 75.400. Global 
40 Cotação: 764,558 centavos 
de dólar Variação: -0,42%.

“A verdadeira loucura 
talvez não seja mais do 
que a própria sabedoria 
que, cansada de descobrir 
as vergonhas do mundo, 
tomou a inteligente 
resolução de enlouquecer”.
Heinrich Heine (1797/1856)
Poeta alemão

Nacional de Empregos para 
Egressos e Presos. Falou 
também sobre a parceria com 
o BNDES, que possibilitará o 
investimento de R$ 40 bilhões 
nos próximos cinco anos em 
projetos de segurança (ABr).

O BNDES começou 
a elaborar projetos 
de parceria público-

privada para construção e 
gestão de presídios no país. 
Segundo a diretora do BNDES 
Eliana Lustosa, o banco está 
desenhando o modelo, que será 
implementado primeiramente 
no Maranhão, para ser depois 
replicado pelos outros estados, 
adaptando o modelo básico às 
necessidades locais.

“O fato de ter os recursos do 
FunPen [Fundo Penitenciário 
Nacional], viabiliza uma 
solução fi nanceira de longo 
prazo para esses projetos”, 

 Governo estuda parceria 
privada para construção 
e gestão de presídios

afirmou Eliana. O FunPen 
recebe anualmente cerca de 
R$ 400 milhões em verbas das 
loterias e soma, atualmente, R$ 
1,113 bilhão. O projeto para o 
Maranhão prevê a construção 
de uma unidade para 500 
presos, ao custo de R$ 40 
milhões. 

De acordo com Jungmann, 
o Brasil tem hoje a terceira 
maior população carcerária do 
mundo. “São 726 mil apenados, 
e a população cresce na ordem 
de mais de 8% ao ano. Em 
2025, nesse ritmo, teremos 
1,471 milhão de apenados. 
Lembrando que hoje temos 

564 mil mandados de prisão 
em aberto, portanto, o sistema 
está absolutamente saturado 
– existe um défi cit de 358 mil 
vagas, e é fundamental desatar 
o nó burocrático, legal, que 
tem impedido a expansão do 
sistema prisional”. Segundo o 
ministro, com o novo modelo, 
será possível reduzir o tempo 
de construção de um presídio 
de quatro a cinco anos para de 
quatro a seis meses. 

Jungmann informou que tirar 
um criminoso de circulação 
e colocar no presídio, na 
verdade, agrava a segurança do 
país, já que a reincidência do 

Ao lado do ministro Raul Jungmann, a diretora do BNDES, Eliane Lustosa, diz que o modelo de presídio 

será implementado primeiramente no Maranhão para depois ser replicado em outros estados.

criminoso varia de 40% a 70%. 
“O sistema funciona ao avesso. 
A sociedade tem que entender 
que a responsabilidade dela 
não acaba quando se coloca [o 
criminoso] dentro do sistema 
prisional. Se não avançar nas 

atividades laborais e educativas, 
cada preso que você coloca lá 
dentro se torna um soldado do 
crime organizado”.

O ministro também anunciou 
que deve ser regulamentado 
amanhã (15) o Programa 

O governo federal colocou a Polícia Federal 
e o Ministério Público Federal à disposição do 
Rio de Janeiro para colaborar nas investigações 
da execução da vereadora Marielle Franco e 
do motorista Anderson Gomes, que completa 5 
meses hoje (14). A informação foi confi rmada 
ontem (13) pelo ministro da Segurança Pública, 
Raul Jungmann.

De acordo com o ministro, logo no início 
das investigações, em março, foi cogitada a 
federalização da investigação do caso, mas 
a procuradoria do estado se opôs e levou 

a questão para o Conselho Nacional do 
Ministério Público, mesmo com o pedido feito 
pela procuradora-geral da República, Raquel 
Dodge. “Passados 150 dias, nós entendemos 
que temos a obrigação de colocar a PF à 
disposição, seja do Ministério Público, seja da 
segurança do estado, para ajudar efetivamente 
ou assumir a investigação”.

O ministro destacou que não se trata de des-
qualifi car a equipe da Polícia Civil que comanda 
as investigações, mas reconhecer as difi culdades 
e a complexidade do caso (ABr).

O presidente Michel Temer 
deve assinar nos próximos dias 
um decreto que regulamentará 
a relicitação dos contratos 
de infraestrutura previstos 
no Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI). A 
medida, que está em estudo 
há mais de um ano no governo, 
visa à devolução amigável de 
concessões de aeroportos, 
ferrovias e rodovias em caso de 
difi culdade de pagamento das 
obrigações contratuais

Em reunião na manhã de 
ontem (13) com representantes 
de concessionárias, ministros, 
representantes de agências 
reguladoras e o presidente 
do BNDES, Dyogo Oliveira, 
o presidente disse que já 
está “pré-convencido” da 
importância da medida, que 
está em estudo no governo 
há mais de um ano. Temer 
fez questão de esclarecer que 
a edição de um decreto com 
esse tema não visa privilegiar 

Temer: decreto não visa 

privilegiar empresa “tal ou qual”.

PIS/Pasep: resgate 
A partir de hoje (14), 

trabalhadores de todas as 
idades que tiverem direito 
a cotas do PIS e do Pasep 
poderão sacar seus recursos. 
Têm direito ao saque as pessoas 
que trabalharam com carteira 
assinada antes da Constituição 
de 1988. Quem contribuiu após 
4 de outubro de 1988 não tem 
direito ao saque.
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RO ministro da Defesa, Joaquim 

Silva e Luna, reuniu-se no começo 
da tarde de ontem (13) com o 
secretário de Defesa dos Estados 
Unidos (EUA), James Mattis. 
Foram tratados da situação social 
da Venezuela, de cooperações 
militares, inclusive na área 
cibernética, e da retomada de 
um acordo de salvaguardas 
tecnológicas para utilização 
da Base de Lançamento de 
Alcântara. Segundo Silva e Luna, 
“os americanos estão mexendo 
na proposta” para viabilizar um 
acordo ainda este ano.

A base, criada em 1983, 
é objeto de interesse dos 
Estados Unidos por causa da 
proximidade com a Linha do 
Equador, que possibilita a 
economia de combustível no 
lançamento de foguetes. 

O Brasil tem interesse na 
produção de informações do 
satélite. “Os Estados Unidos 
têm uma grande capacidade 
de informação na área, que é 
a de inteligência por meio de 
satélites de imagem”, disse 

Ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, e o secretário

de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis.

Tânia Rêgo/ABr
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São Paulo - A candidata da 
Rede nas eleições 2018, Marina 
Silva, disse ontem (13), que 
o governo federal tem papel 
importante na articulação para 
que se construa uma educação 
sólida no País. De acordo 
com ex-senadora, “o governo 
federal pode abrir a caixa 
preta” da educação e melhorar 
a distribuição dos recursos.

Marina, que participou 
de evento do Todos Pela 
Educação, na capital paulista, 
disse que o papel do governo 
na tarefa de ajudar os Estados 
e municípios a melhorarem 
o sistema de educação passa 
pela equalização da diferença 
entre o que é gasto por aluno 
em diferentes regiões. 

Candidata da Rede nas 

eleições 2018, Marina Silva.
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São Paulo - O candidato 
do PSDB, Geraldo Alckmin, 
afi rmou ontem (13), que, se 
eleito, seu governo terá um 
compromisso em manter a 
política de valorização do salário 
mínimo. “Àqueles que mais 
necessitam, meu compromisso 
é que o salário mínimo possa 
ter ganho real, cresça acima 
da infl ação”, disse, sabatinado 
pela revista Istoé. Sem entrar 
em detalhes sobre como seria o 
possível novo cálculo, Alckmin 
disse que a medida “irriga 
o Brasil inteiro”, lembrando 
que impacta sobre várias 
categorias, como aposentados, 
pensionistas e trabalhadores 
rurais.

A atual regra de reajuste do 
salário mínimo vence no ano 
que vem e precisa ser reavaliada 
pelo próximo presidente. O 
tema é espinhoso, uma vez 
que tem impacto direto nas 
contas públicas. Pelas atuais 
regras, que vigoram desde 
2012, a fórmula para a correção 
do salário mínimo prevê a 
aplicação da soma da variação 
do INPC do ano anterior mais 
o crescimento do PIB dos dois 
anos anteriores.

Questionado sobre como 
tirar a diferença para Jair 
Bolsonaro (PSL) por uma vaga 
no segundo turno, Alckmin 

Candidato do PSDB,

Geraldo Alckmin.

Comércio paulista 
fechou 5,8 mil 
postos de trabalho 

São Paulo - O comércio 
paulista fechou 5,8 mil vagas de 
trabalho em junho, o que levou 
o total de postos eliminados 
durante o primeiro semestre 
para 33,7 mil. Feito com base em 
dados do Caged de nove ramos 
do comércio em 16 regiões 
do Estado, o levantamento é 
divulgado pela FecomercioSP e 
vem registrando cortes na força 
de trabalho do setor desde o 
início do ano.

Segundo a entidade, o primeiro 
semestre é marcado por retração 
do emprego formal, mas em 2018 
o cenário se agravou em razão 
da greve dos caminhoneiros e 
do desempenho frustrante da 
economia. A FecomercioSP 
observa que o desemprego 
continua elevado e o consumo 
das famílias, represado. “Esta 
reunião de cenários, aliado 
ao próximo pleito eleitoral, 
causa aumento da incerteza 
e, naturalmente, da confi ança 
dos empresários”, comenta a 
entidade.

Entre nove atividades 
monitoradas,  apenas as 
concessionárias de veículos 
abriram vagas em junho: 170 
novos postos. Na ponta oposta 
da lista, fecharam mais vagas 
as lojas de vestuário, tecidos 
e calçados (1,8 mil) e o varejo 
de materiais de construção (1,2 
mil) (AE).
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Decreto sobre relicitação de concessões 
deve sair nos próximos dias

procedimentaliza o que está 
na Lei. Não perdoa multas”, 
ressaltou. Natália acrescentou 
que União e Estado não são 
obrigados a aceitar a relicitação, 
mas que a medida evitará que 
o contrato termine de forma 
abrupta sem ser cumprido.

Outro ponto destacado por 
Natália é que a fase de transição 
é supervisionada pela agência 
reguladora responsável por 
aquele setor e que as dívidas 
serão assumidas pela nova 
concessionária. O presidente 
da Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias, 
César Borges, explicou que, 
sem o decreto, a Lei 13.448/17, 
sancionada há um ano e dois 
meses, fi ca sem regulamentação 
e inóqua. Para ele,  esta é a 
melhor saída para as empresas 
que já se manifestaram em 
devolver as concessões, como 
as responsáveis pela chamada 
Rodovia do Aço, a 040 e pelo 
Aeroporto de Viracopos (ABr).

empresa “tal ou qual”. E 
que a população é que irá se 
benefi ciar da medida. “Estou 
pré-convencido de que [o 
decreto] será útil e é o caminho 
inafastável que nós temos que 
tomar”, ressaltou no encontro.

Em defesa da proposta, a 
subchefe de Articulação e 
Monitoramento da Casa Civil, 
Natália Marcassa, citou vários 
argumentos. “O decreto não 
traz inovações. Só relaciona e 

Brasil e EUA voltam a tratar
de Alcântara para lançar foguetes

Silva e Luna aos jornalistas após 
o encontro com o secretário de 
Defesa, sem especifi car se o 
interesse brasileiro diz respeito 
à segurança, telecomunicações, 
clima e/ou meio ambiente.

Os norte-americanos adotaram 
uma posição de expectadores em 
relação aos desdobramentos dos 
problemas sociais, políticos e 
econômicos na Venezuela que 

acarretaram no aumento da 
imigração de venezuelanos para 
o Brasil e a Colômbia. “Considera 
que a solução deve ser liderada 
pelo Brasil e pergunta sempre 
como pode ajudar”, disse Luna 
e Silva que informou ter trocado 
ideias com Mattis sobre uma 
maneira de construir “solução 
para tirar o país da difi culdade 
que está passando” (ABr).

Alckmin: reajuste do salário 
mínimo acima da infl ação

disse que as grandes mudanças 
ocorrem mais próximo da 
realização da primeira votação. 
Afi rmou “não ter certeza” de 
que o parlamentar fl uminense 
chega no segundo turno. 
“O Brasil quer segurança, 
não aventura. Aventura não 
governa”, cutucou.

Sobre a aliança com os 
partidos do Centrão, Alckmin 
lembrou que a coligação é 
importante não apenas para 
ganhar a eleição, mas também 
para governar e aprovar as 
reformas. “Com a aliança, 
vamos ter 52% dos prefeitos do 
Brasil. Faz uma boa diferença 
ao levar a mensagem lá na 
ponta”, emendou (AE).

Marina: governo precisa abrir a ‘caixa 
preta’ da educação

equalização o governo tem de 
saber qual é a realidade dos 
municípios”, disse. Ainda de 
acordo com a candidata, é papel 
do governo também trabalhar 
para que haja “transparência 
para que possa se verifi car 
inclusive se há problemas de 
gestão nos municípios”.

A candidata foi questionada 
sobre quais as características 
ideais para seu ministro da 
Educação em uma eventual 
vitória nas eleições 2018. Marina 
desconversou e não adiantou 
um nome para a pasta, mas 
argumentou que vai manter 
os critérios que estima, como: 
“Critérios éticos, formação 
técnica e capacidade de mediação 
política”, emendou (AE).

“Você tem realidade em que 
o município tem um custo por 
aluno anual de R$ 20 mil, outro 
de R$ 10 mil. Para fazer essa 

PF está à disposição para ‘investigar’ caso Marielle
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Mais uma cirurgia 
plástica? A culpa
é dos seus pais

Nas últimas semanas, 

uma enxurrada de 

notícias assolou a mídia 

com um tema para lá 

de pitoresco: cirurgias 

plásticas

É médico sem re gistro 
realizando procedi-
mentos clandestinos 

para infl ar bumbum, silicone 
industr ial  apl icado por 
massoterapeuta de classe 
média, fora as famosas selfi es 
tiradas durante intervenção 
estética em um famoso hospital 
argentino. Os números são 
alarmantes. De acordo com 
estatísticas da Sociedade 
Bras i l e i ra  de  C i rurg ia 
Plástica, no Brasil, cerca de 
90 mil cirurgias plásticas são 
realizadas anualmente por 
parte da população jovem, com 
idade entre 18 e 30 anos. 

Em 2017, na comparação 
com 2016, a busca pelo 
corpo perfeito gerou um 
acréscimo de 9% no número 
de procedimentos estéticos. 
Aonde iremos parar? Em 
1919, a psicanalista austríaca 
Melanie Klein já alertava a 
sociedade para os efeitos 
nefastos do ódio patológico: 
“um bebê, quando privado de 
seu bel-prazer, passa a atacar 
o seio da mãe utilizando-se 
de mordidas sádicas, repletas 
de agressividade. Caso não 
seja capaz de superar a culpa 
proveniente deste movimento, 
padecerá em doença”.

Alegações psicológicas à 
parte, o que a psicanalista 
queria dizer é que só existe 
um caminho para onde a raiva 
se destina: aos nossos pais. 
Se estamos irritados, por que 
não injetar alguma substância 
nociva em uma paciente 
qualquer, em uma tentativa 
psicóide de destruir aquela 
mãe lá de trás que me preterira 
frente um irmão mais novo?

Ou, ainda, em outros casos, 
por que não explodir esta 
exasperação mal resolvida 
dentro de s i  mesmos? 
Chateamo-nos com o mundo? 
Procuramos um golpista 
qualquer para que ele destrua 
a imagem daqueles genitores 
que existem dentro de nós 
e que não suportamos mais 
carregar. Afi nal, tudo aquilo 
que está aos pedaços machuca, 
sangra e clama pelo não-existir.

E o que dirá daqueles que se 
divertem com o retalhamento 
alheio? Para os que são um 
pouco mais covardes, um 
sorriso para a foto e tripas 
ao vento faz verter lágrimas 

de gozo em desvario como 
se dissessem: “não consigo 
atentar contra a minha própria 
vida, nem contra a do outro, 
mas posso me divertir com 
a ideia jocosa dos meus pais 
estilhaçados”. Simples, não?

Suturas, anestesias e bisturis 
em mãos e muito rancor 
no coração. Será que nos 
tornamos pessoas tão alienadas 
a ponto de não percebermos 
que o outro não existe? E, se 
ainda vivemos nessa quimera 
caleidoscópica projetada no 
espelho das nossas próprias 
desilusões, qual seria a 
angulação ideal para que 
pudéssemos reconstruir este 
corpo quebrado?

Para os fãs do Botox, loucos 
por preencher os personagens 
murchos em seu interior, por 
que não começar a completar 
o dia a dia com palavras 
mais leves e repletas de 
gratidão? Quando estas ações 
de equivalência metafórica 
começarem a ser realizadas, 
verão que, assim como uma 
pele que ganha elasticidade e 
vida, o seu “eu” se tornará mais 
livre e abundante.

E o que dirá dos adeptos do 
silicone? Para atenuar o vazio, 
mil mililitros em cada nádega 
podem não ser sufi cientes. 
Em vez disso, adicionar gotas 
de compreensão e compaixão 
pelos seus pais, perdoando-
lhes nas suas imperfeições 
e ausências, pode ser o 
retoque que faltava para que 
vocês se transformem em 
pessoas inteiras, circulares e 
equiformes por dentro.

Os que não perdem a 
oportunidade para “arrancar 
fora” as partes indesejadas 
do próprio corpo, por que não 
tentar exprimir para eles, por 
meio de palavras afetuosas, 
os motivos geradores de tanta 
tristeza e insatisfação? Assim, 
cada parte das suas recordações 
mais profundas completará 
um relicário de sentimentos 
fi rmes, sem deformações e 
fl acidez existencial.

Já para os que preferem 
“ c h u p a r ”  a s  g o r d u r a s 
indesejadas, compreenda que 
mamar além da conta, vez ou 
outra, e ganhar umas dobrinhas, 
foi o motivo pelo qual vocês 
puderam se transformar nestes 
adultos que são hoje: saudáveis, 
fortes e resilientes. 

Acalmem os seus excessos, 
aprendam com eles, e nunca 
deixem de contemplar a 
imagem mais perfeita que os 
seus pais compuseram: vocês 
mesmos.

(*) - É psicanalista da É Freud, viu?

Renan Cola (*)

Editorias 

Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/

Tecnologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Lazer/Cultura: 

Laura Lobato De Baptisti (lauralobato11.ll@gmail.com); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@bol.
com.br). Revisão: Sônia Souza.

José Hamilton Mancuso (1936/2017) | Administração: Laurinda M. Lobato | Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e Walter 
Almeida. Impressão: LTJ Gráfi ca Ltda. Serviço informativo: Agências Estado, 
Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira rersponsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda

Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 12º andar 
- cjs. 121 e 122 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 -
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br).
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, Heródoto Barbeiro,  J. B. Oliveira, Leslie Amendolara, Mario Enzio Belio Junior.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

Presidente do STF, Cármen Lúcia, durante abertura do 

seminário Democracia e eleições, no UniCEUB.

“A Lei da Ficha Limpa é 
de iniciativa popular, 
foi o conjunto de 

cidadãos que levou ao Congresso 
Nacional aquilo que lhe parecia 
próprio, uma lei considerada 
pela ONU uma das melhores 
leis que existem, uma das três 
melhores do mundo”, ressaltou.

A declaração foi dada na 
abertura de um seminário sobre 
os desafi os da democracia e das 
eleições, em uma universidade 
particular de Brasília, do 
qual também participaram o 
ministro Marco Aurélio Mello, 
do STF, e o ministro Tarcísio 
Vieira, do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

A italiana morreu aos 95 anos, sem nenhum parente vivo.

Uma ex-enfermeira deixou 
600 mil euros de herança para 
o hospital onde trabalhou toda 
a sua vida. Maria Bologna 
morreu aos 95 anos, sem 
nenhum parente vivo, e deixou 
a sua fortuna para o Hospital 
Maggiore, no centro de Trieste, 
na Itália. Viúva, Bologna 
perdeu o fi lho para uma doença 
grave e faleceu no ano passado. 
Mas só agora o assunto foi 
defi nido: a empresa sanitária 
universitária integrada ao 
hospital aceitou a herança 
e defi niu os interventos que 
serão fi nanciados.

Será construído um vestiário 
com equipamentos, móveis e 
450 armários para a nova sede 
de transfusão de sangue e para 
o centro único de administração 
antiblástica. Também será 

Massa e Alonso foram parceiros de 2010 a 2013 na escuderia 

italiana.

O piloto Felipe Massa 
afi rmou neste sábado (11) 
que seu ex-companheiro de 
equipe na Ferrari Fernando 
Alonso “dividia ao meio” a 
escuderia italiana, devido à 
personalidade competitiva 
do espanhol. O brasileiro 
foi parceiro de equipe de 
Alonso de 2010 a 2013, e 
em entrevista ao programa 
“Conversa com Bial’, da “Rede 
Globo”, Massa afi rmou que o 
espanhol é muito talentoso, 
mas seu espírito competitivo 
atrapalhava a equipe.

“Com Alonso, era uma 
situação mais de luta. Nunca 
tive nenhum problema com ele 
fora do carro. Ele sempre me 
tratou muito bem, nós sempre 
tivemos uma boa relação de 
trabalho. Só que o Alonso 
tem uma coisa que, quando 
ele fecha a viseira, parece que 
são duas pessoas diferentes. E 
isso acaba dividindo a equipe 
ao meio”, disse Massa. 

Anteriormente, o chefe da 
equipe da Red Bull, David 
Horner, também afi rmou que 
o temperamento de Alonso foi 
uma das justifi cativas pelo qual 
a equipe britânica não apostou 

A rainha do soul Aretha Franklin 
está “gravemente doente”, de 
acordo com fontes próximas à 
artista norte-americana. Aos 76 
anos, a cantora estaria já no fi m 
da vida em Detroit, nos Estados 
Unidos, cercada por amigos e 
familiares, que pedem “orações e 
privacidade”, relatou a imprensa 
americana. 

As informações foram 
divulgadas pela primeira vez 
por um jornalista próximo à 
cantora, no site “Showbizz411”, 
mas a notícia já circulou em 

todas as mídias dos EUA. A 
artista, vencedora de 18 prêmios 
Grammy, foi diagnosticada em 
2010 com câncer. A última fez 
em que se apresentou foi em 
novembro do ano passado, em 
Nova York, para a Elton John 
AIDS Foundation. 

Entre sus canções mais 
famosas, estão “Respect” 
(1967) e “I Say a Little Prayer” 
(1968). Em 1987, ela se tornou 
a primeira mulher a entrar no 
Salão da Fama do Rock and 
Roll (ANSA).
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Divulgação/Scoopnest

Coreias vão 
realizar nova 
reunião em 
Pyongyang

Representantes  das 
duas Coreias decidiram 
ontem (13) realizar uma 
nova cúpula entre seus 
l íderes em Pyongyang 
em setembro próximo, 
segundo anunciaram ambos 
os países em comunicado 
conjunto. O presidente 
sul-coreano, Moon Jae-in, 
e o líder norte-coreano, 
Kim Jong-un, farão na 
capital da Coreia do Norte 
seu terceiro encontro, 
depois de se reunir em 
duas ocasiões anteriores 
na fronteira entre ambos 
os países nos dias 27 de 
abril e 26 de maio.

Espera-se que a nova 
r e u n i ã o  s i r v a  p a r a 
avançar na Declaração 
de Panmunjom, assinada 
pelos dois governantes 
em seu primeiro encontro, 
e  na  qua l  ambos  se 
c o m p r o m e t e r a m  a 
melhorar laços e a trabalhar 
para estabelecer a paz e a 
“total desnuclearização” 
da península coreana. 

Embora ambas as partes 
tenham fixado o local 
para o terceiro frente a 
frente entre seus máximos 
responsáveis, resta definir 
a data exata do encontro.

“Também analisamos a 
situação atual da imple-
mentação dos pontos da 
declaração de Panmunjom, 
e fizemos consultas para 
avançar na sua aplicação”, 
afirma um comunicado 
conjunto das duas Co-
reias, divulgado ao final 
da reunião de hoje pelo 
Ministério de Unificação 
do Sul. Na sua reunião de 
abril, Moon e Kim já tinham 
combinado realizar no 
outono (hemisfério norte) 
uma nova cúpula na capital 
norte-coreana, segundo 
informa a declaração final 
divulgada ao final desse 
primeiro encontro entre 
os líderes das duas Coreias 
(Ag. EFE).

Em evento sobre eleições, 
Cármen Lúcia exalta Ficha Limpa
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, exaltou a participação popular 
e elogiou a Lei da Ficha Limpa, que disse ser umas das melhores normas legais sobre o assunto em 
todo mundo
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Em sua fala, Cármen Lúcia 
fez também uma defesa de 
governos que foram escolhidos 
em eleições diretas, mas que 
têm ou tiveram sua legitimidade 
contestada recentemente pela 
sociedade.

“Eu escuto agora falar que, 
no plano nacional e no plano 
estadual, o governo tal não 
tem legitimidade. Tem sim. Se 
foi eleito segundo as normas 
constitucionais e eleitorais, a 
pessoa que foi levada por nós, 
cidadãos, nós, eleitores, com 
a responsabilidade que temos 
com nosso país, é claro que 
nós temos uma legitimidade”, 
disse (ABr).

Ex-companheiros, Massa diz 
que Alonso ‘dividia’ Ferrari

no espanhol para substituir 
Daniel Ricciardo, que deixará 
a escuderia no fi nal da atual 
temporada. O brasileiro ainda 
revelou que o seu também 
ex-companheiro de equipe 
Michael Schumacher tinha um 
temperamento semelhante ao 
de Alonso, no entanto, a relação 
de Massa com o alemão era mais 
próxima. 

Ainda na entrevista, Massa 
contou que quando deixou 
a Ferrari para assinar com 
a Williams, em 2013, foi um 

grande “alívio”, além de ter 
tirado um “peso das costas”. 
No entanto, o brasileiro 
afi rmou que teve “uma história 
importante” na escuderia 
italiana. Massa estreou na 
Fórmula 1 em 2002, pela 
Sauber. Após passar pela 
Ferrari e a Williams, o brasileiro 
deixou a principal categoria 
do automobilismo mundial 
em 2017. Recentemente, o 
piloto assinou contrato com a 
equipe Venturi para disputar 
a Fórmula E (ANSA).

Enfermeira deixa 600 mil euros de 
herança para hospital

feita a modernização parcial 
do refeitório e da entrada do 
hospital. Assim, a fortuna será 
inserida no âmbito de um plano 

de três anos (2018-2020) para 
manutenção e desenvolvimento 
do patrimônio do hospital 
(ANSA).

Cantora Aretha Franklin 
está ‘gravemente doente’

Rainha do soul, 

Aretha Franklin.

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, 
afi rmou ontem (13) que "não haverá guerra e 
negociação com os Estados Unidos", em resposta 
às declarações do presidente americano, 
Donald Trump, de dialogar para chegar a um 
novo acordo. O aiatolá Khamenei criticou em 
discurso a postura contraditória de Washington 
e ressaltou que "no assunto das negociações, 
jogam um jogo pobre", segundo um comunicado 
de seu escritório. Trump se mostrou "aberto" 
a um novo acordo com Teerã, depois de se 

retirar em maio do pacto nuclear multilateral 
de 2015 e impor sanções contra o Irã. O 
presidente americano disse anteriormente 
também estar disposto a dialogar com o Irã 
"com condições prévias", embora ao comentar 
sobre o eventual novo acordo ressaltou que 
deve incluir "o programa de mísseis balísticos 
e o apoio ao terrorismo" de Teerã.

Por isso, Khamenei denunciou que alguns 
dirigentes americanos falam de "negociações 
com pré-condições", e advertiu que este tipo 

de propostas 'não são novas'. "Permitam-me 
dirigir-me às pessoas sobre o assunto em 
poucas palavras: Não haverá guerra e nem 
negociaremos com os Estados Unidos. Esta é 
a essência da palavra que todo o povo iraniano 
deve saber", assegurou ao fi m de sua discurso. 
O presidente iraniano, Hassan Rohani, também 
descartou qualquer diálogo com os EUA, devido 
que não se pode confi ar em suas promessas, e 
em algum discurso usou ameaças de corte bélica 
contra Washington (Agência EFE).

Irã diz que "não haverá guerra e negociações" com os EUA



Dê poder a sua equipe e 
descobrirá o que ela quer
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A - Historiador Japonês
Para celebrar os 110 anos da imigração japonesa, a Fundação Japão  
convida o público a uma viagem no tempo, no interior dos diversos 
navios que, a partir de 1908 desembarcaram no Brasil. Esta viagem 
será conduzida pelo historiador japonês Sachio Negawa, que ministrará 
a palestra ‘Rumo ao Brasil a bordo da terceira classe: as experiências 
dos imigrantes japoneses’, no dia 1º de setembro, às 15h, no auditório 
do Museu da Imigração do Estado, na R. Visconde de Parnaíba, 1316, 
Mooca. Negawa revelará as experiências vividas pelos imigrantes a bordo 
dos navios Kasato Maru, Ryojun Maru, Santos Maru, Buenos Aires Maru, 
Burajiru Maru, entre outros que atracaram no Brasil entre 1908 e 1941. 
O evento é gratuito. Inscrição (m.souto@museudaimigracao.org.br).

B - Recrutamento de Estudantes 
Entre os próximos dias 28 e 29, acontece a 4ª edição da feira de 
recrutamento Matraca para estudantes, a primeira voltada apenas para 
alunos de Comunicação do Brasil. O evento será realizado no Centro 
de Difusão Internacional da USP (ECA USP), das 12h às 21h, com a 
participação de 19 empresas e 12 apoiadores. Os universitários poderão 
se informar sobre as oportunidades de estágio diretamente nos estandes 
de recrutamento das empresas, entre as quais: AlmapBBDO, Blinks, 
BTC, Grupo CDI, Content House, Facebook, Think EVA, GVA, Google, 
Ideal HKS, Jussi, MindMiners, Mutato, Nestlé, Nubank, RMA e Stilingue. 
Inscrição: preencher o formulário no site (www.feiramatraca.com.br) e 
levar 1 kg de alimento não perecível. 

C - Simpósio sobre Lesões  
Especialistas do Brasil e exterior debatem no Rio - dias 31 de agosto e 1º 
de setembro - novas terapias e apresentam equipamentos para acelerar 
a cicatrização de lesões. O Siitral 2018 (Simpósio Internacional  de 
Inovações Tecnológicas no tratamento de lesões) está aberto a médicos, 
profi ssionais e estudantes da área de saúde e acontece no Sheraton Rio 
Hotel & Resort (Leblon). Avanços científi cos, a importância da nutrição, 
terapia celular, reconstruções e enxertos de tecido, banco de pele, 
entre outros temas estão entre os destaques. As lesões crônicas afetam 
um grande número de pessoas, e podem levar a óbito se não tratadas 
adequadamente. Inscrições (www.siittralrj.com.br).

D - Sutiãs Aderentes
Sutiã que adere às necessidades da mulher moderna. Este é o conceito 
da linha Secret, do respeitado Grupo Delfa, empresa líder nacional de 
bojos para underwear, beachwear e activewear, que chega às principais 
lojas do país e a novos mercados na Argentina, Paraguai, Uruguai, França, 
Eslovênia, Portugal e Israel. O interesse internacional pela marca ocorreu 
durante a ‘Interfi lière Paris’ e a ‘Unique by Mode City’, maiores feiras 
do setor de moda praia, fi tness e lingerie e têxtil do mundo, na capital 
francesa. A linha Secret, totalmente de produção brasileira, atraiu 
o interesse de lojistas por aliar design, conforto e segurança para as 
clientes. Saiba mais em (www.delfa.com.br). 

E - Cargo de Estagiária
Em um processo seletivo inovador realizado por meio de um aplicativo que 
faz uso de inteligência de dados (Big Data) e gamifi cação para recrutar 
candidatos, o Femme, laboratório com mais de 500 funcionários que se 
dedica exclusivamente à saúde da mulher, está com vagas abertas para o 
cargo de estagiária, para atuar na recepção das unidades do Femme na sede 
do laboratório, no bairro do Paraíso. As mais alinhadas às características 
buscadas pelo laboratório serão convidadas a participar de entrevistas 
e dinâmicas presenciais. As interessadas devem acessar o link (https://
taqe.app.link/estagio_femme) pelo navegador de seu celular, sendo então 
direcionadas ao Google Play ou App Store para baixar o aplicativo. 

F - Movimentação e Armazenagem 
Entre amanhã 15 e 17 (sexta-feira), no hotel Blue Tree Premium Faria 
Lima, acontece o 14º Seminário LOGISMAT. O evento reúne mais de 100 
executivos de grandes empresas, da indústria, do atacado e do varejo, 
para discutir inovações e tendências, além de estudos de caso e visitas 
técnicas em diversas marcas. A integração entre canais virtual e físico é 
uma tendência que já se refl ete no comportamento do consumidor e na 
estratégia de negócio das empresas dedicadas ao varejo. Nos dois primeiros 
dias, estão previstas 24 palestras, com os mais renomados profi ssionais 
do segmento. Mais informações: (http://imam.gpages.com.br/logismat/). 

G - Aviation Conference
Começa hoje (14), e vai até quinta-feira (16), a 15.a edição da Labace 

(Latin American Business Aviation Conference & Exhibition). Ao longo 
de três dias, o Aeroporto de Congonhas, sedia o maior evento de aviação 
da América Latina. Serão 47 aeronaves expostas, incluindo jatos que 
variam de US$ 2 a US$ 60 milhões. Mais de 90 empresas participam da 
feira que tem expectativa de comercializar algo em torno de US$ 280 
milhões em negócios durante o evento e ao longo dos próximos meses. 
Entre os nomes da indústria presentes no encontro estão Embraer, 
Helibras, Bombardier, Dassault, Cirrus, Garmin, Beechcraft, Bell 
Helicopter, Líder Aviação, TAM Aviação Executiva, Boeing Business 
Jets, Honeywell, Gulfstream, Pilatus entre outras. Mais informações: 
(www.labace.com.br). 

H - Festival da Bicicleta
Entre os próximos dias 24 a 26, o Instituto Aromeiazero estará com a 
campanha Bike Parada Não Rola (#bikeparadanaorola) durante o Bike 
Brasil Show, maior evento do mercado de bicicletas da América Latina. 
Quem doar uma bicicleta usada vai ganhar passe livre para participar 
dos três dias do evento que ocorre no São Paulo Expo. O evento reúne 
os lançamentos do mercado, as modalidades e os acessórios da bicicleta 
bem como competições, palestras e shows para toda a família. Em 
paralelo, ocorre o Bike Brasil Expo, destinado aos negócios da bicicleta 
e reúne fabricantes, fornecedores, distribuidores, importadores, lojistas 
e profi ssionais do setor. Saiba mais em (www.aromeiazero.org.br).

I - Caminhões na Argentina 
A Ford liderou a indústria de caminhões na Argentina em julho com 
uma participação de 27,6% nas vendas, um crescimento de 6,3 pontos 
percentuais comparado ao mês anterior. Desde agosto de 2011 a marca 
não conquistava essa posição no segundo maior mercado do continente, 
com as linhas de caminhões Cargo e Série F produzidas no Brasil, na 
fábrica de São Bernardo do Campo, através do Mercosul. Além de liderar 
o setor com um total de 392 unidades, a Ford teve o Cargo 1723 como 
caminhão mais vendido do país pelo terceiro mês em 2018. O modelo, 
que tem peso bruto total de 16 toneladas e opção de transmissão manual 
ou automatizada Torqshift, é utilizado no transporte de soja e de animais, 
segmentos muito fortes na economia argentina.

J - Simpósio de Advogados 
Na próxima sexta-feira (17), das 8h30 às 18 h, em Santo André, acontece 
a 15ª edição do Simpósio Regional da Associação dos Advogados de São 
Paulo. O encontro, voltado para advogados e estudantes de Direito do 
ABCDMR, contará com a presença de renomados juristas, professores, 
advogados e especialistas das áreas trabalhista, civil, empresarial, de 
família e processo civil. Destaque também para o painel sobre as eleições 
2018 e as perspectivas para o Direito e a imprensa, com a jornalista Vera 
Magalhães. Serão dez painéis e dezesseis palestrantes. Mais informações: 
(www.aasp.org.br) e tel. (11) 3291-9200.

A - Historiador Japonês
Para celebrar os 110 anos da imigração japonesa, a Fundação Japão  
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Sutiã que adere às necessidades da mulher moderna. Este é o conceito 

Começo este artigo 

inspirado na célebre 

frase creditada à 

Abraham Lincoln e 

também à Maquiavel: 

“Dê poder ao homem, e 

descobrirá quem ele é”

Geralmente, ela tem uma 
conotação negativa, mas 
o que vou compartilhar 

por aqui é uma experiência 
positiva deste pensamento.

Como gestores de startups 
sabem muito bem a importância 
da captação e retenção de 
talentos para o sucesso e 
crescimento contínuo - de 
preferência escalonado - do 
negócio. 

Como j á  tenho  uma 
caminhada de 21 anos como 
empreendedor, sei que não é 
apenas salário que segura um 
colaborador no time e sim a 
experiência que ele tem no 
espaço físico da empresa e a 
dinâmica das relações com 
seus líderes e colegas de 
trabalho.

Por esse motivo, aqui na 
TagPlus desde o início da 
operação nós nos preocupamos 
com a motivação de time, 
investindo muito em motivação 
higiênica (http://pt.wikipedia.
org/wiki/Teoria_dos_dois_
fatores_de_Herz

berg), que busca trazer 
conforto e qualidade de 
ambiente de trabalho a 
todos, bem como um clima 
organizacional jovem que 
fomenta um relacionamento 
de troca entre o gestor e seu 
colaborador - uma marca 
registrada da nossa cultura 
empresarial.

E essa fi losofi a nos levou, 
há cinco meses a implementar 
uma prática que tem gerado 
resultados incríveis: trata-
se da eleição por parte dos 
colaboradores - funcionários, 
estagiários e sócios - de um 

prefeito, que internamente 
chamamos de chanceler. Esse 
representante é escolhido por 
voto popular de todos, e o 
pleito é aberto para qualquer 
colaborador, independente do 
tempo de casa. 

No período de campanha, 
que dura cerca de 15 dias, os 
candidatos fazem campanha 
nas redes de comunicação 
interna da TagPlus e então 
quando eleitos têm um mandato 
de quatro meses. Além disso, 
o prefeito tem uma verba em 
dinheiro, que poderá usar em 
prol da melhoria do ambiente 
de trabalho e para atender 
seus eleitores conforme as 
promessas de sua campanha. 

Não é permitida a reeleição 
sequencial, mas ele pode 
concorrer novamente em uma 
outra oportunidade. A iniciativa 
deixou a dinâmica da empresa 
fi cou ainda mais animada. E 
para destacar o chanceler na 
área de trabalho, ele ganha uma 
camisa exclusiva, decoração 
personalizada na sua estação 
e um quadro especial com 
sua foto no mural dedicado 
a recordação dos prefeitos já 
eleitos.

Quantos ao desempenho de 
seu cargo e funções, o prefeito 
continua os desenvolvendo 
normalmente e não recebe 
nenhum valor a mais em seu 
rendimento para sê-lo pois 
é um ato de puro interesse 
na melhoria da qualidade do 
ambiente de trabalho.

Entre as conquistas dos dois 
primeiros chanceleres tivemos: 
picolé a preço de custo, 
frutas, pipoqueira, fornos 
maiores, novas pilhas para os 
controles do videogame, e os 
famosos happy hours às sextas, 
patrocinados pelo chanceler, 
com cerveja e salgadinho.

(*) - É CEO da Tag Plus, um sistema 
de gestão comercial e emissão de 
nota fi scal eletrônica para micro e 

pequenas empresas, e cofundador
da aceleradora Q4 Angels.

Guilherme Tavares (*)

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

ENCONTRO DE ACADÊMICOS REALIZADO
EM SÃO PAULO TERÁ TRANSMISSÃO 

SIMULTÂNEA VIA INTERNET
O CRCSP promove no dia 23 de agosto de 2018 o evento 

Decorrentes do Novo CPC 47 – Receita de Contrato com 

 Os palestrantes serão o vice-presidente de Administração e 

Instituições financeiras 
consultadas pelo Banco Central 
(BC) aumentaram a projeção 
para a infl ação este ano. A 
estimativa para o IPCA subiu de 
4,11% para 4,15%. A informação 
consta da pesquisa Focus. Para 
as instituições, o IPCA em 2019 
deve fi car em 4,10%. Para 2020 
e 2021, a estimativa é 4%.

D e  a c o r d o  c o m  a s 
instituições financeiras, a 
Selic deve permanecer em 
6,5% ao ano até o final de 

2018. Para 2019, a expectativa 
é de aumento da taxa básica, 
terminando o período em 8% 
ao ano. A projeção para a 
expansão do PIB foi ajustada 
de 1,50% para 1,49%, neste 
ano. Para 2019, 2020 e 2021, a 
estimativa para o crescimento 
do PIB foi mantida em 2,5%. 
A previsão do mercado 
financeiro para a cotação do 
dólar permanece em R$ 3,70 
no final deste ano e no fim de 
2019 (ABr).

A transformação digital já impacta nas relações de trabalho.

O ministro participou de seminário promovido (13) pelo 
jornal Folha de São Paulo, na capital paulista. A Indústria 
4.0, também chamada de quarta revolução industrial, 

agrega tecnologias para automação e troca de dados se integram 
à organização das empresas. 

Fazem parte do conceito a computação em nuvem, a digitalização, 
a inteligência artifi cial, a internet das coisas, a manufatura aditiva, 
a realidade aumentada, a robótica, os sensores inteligentes e 
as simulações virtuais. O ministro elencou situações em que a 
transformação digital já impacta nas relações de trabalho. “Quando 
fazemos uma simples ligação para um call center, não temos mais 
a presença do atendente. Mas, tem muita gente empregada para 
fazer a programação do software”, exemplifi cou.

A Universidade Federal do Amazonas inicia, em agosto, 
cursos de mestrado e doutorado sobre a Indústria 4.0, em 
parceria com a Universidade de Lisboa. “É fundamental que 
tenhamos adequação da grade curricular, a academia próxima”, 
afi rmou o ministro. O gerente de Política Industrial da CNI, 
João Emílio Gonçalves, disse que o Senai vem identifi cando as 

As vendas do comércio para 
o dia dos pais cresceram 2,8% 
em 2018 quando comparadas 
a 2017, segundo dados da Boa 
Vista SCPC. O crescimento nas 
vendas nesta data ocorre após 
três anos de quedas observadas 
em 2017, 2016 e 2015, quando 
recuaram 0,5%, 5,2% e 0,8%, 
respectivamente.

As vendas varejistas no Dia 
dos Pais acabaram seguindo 
a tendência apresentada 

pela pesquisa de hábitos de 
compras realizada pela Boa 
Vista SCPC para esta data 
comemorativa, que apontou 
aumento na intenção de compra 
dos consumidores no Dia dos 
Pais. O resultado também 
mostra que a data acompanha 
a tendência de recuperação 
das vendas varejistas em 2018, 
fenômeno observado em todas 
as datas comemorativas do ano 
até aqui (SCPC).
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Profi ssionais da indústria 4.0 
terão ‘melhor remuneração’

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, disse ontem (13) que o novo contexto 
da Indústria 4.0 vai abrir espaço para que os profi ssionais capacitados tenham melhor remuneração

necessidades futuras de qualifi cação profi ssional na elaboração 
dos seus cursos.

Para Gonçalves, basta olhar o passado para concluir que as 
transformações na indústria “sempre caminharam para o bem”, 
como quando houve a substituição do esforço braçal pela robótica. 
“Estamos passando da fase de enxergar [as mudanças provocadas 
pela Indústria 4.0] com visão catastrofi sta. Temos certeza que, 
se o Brasil não acompanhar os processos, os impactos serão 
devastadores” (ABr).

Estimativa para infl ação sobe 
para 4,15%Vendas para o Dia dos Pais 

cresceram 2,8%

A balança comercial brasileira 
registrou défi cit de US$ 277 
milhões na segunda semana 
de agosto. informou hoje (13) 
o Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços. 
Foram registradas no período 
exportações de US$ 3,444 
milhões e importações de US$ 
3,721. A média das exportações 
da segunda semana do 
mês chegou a US$ 688,8 
semimanufaturados (-35,2%), 
por conta de celulose, açúcar 
em bruto e ouro em formas 
semimanufaturadas. 

Também caíram, nesse 
comparat ivo,  as  vendas 
externas de produtos básicos 
(-11,0%), principalmente de 
petróleo em bruto, carnes 
bovina e de frango e café em 

grãos, e de manufaturados 
(-8,4%), em razão de etanol, 
motores para automóveis e 
tubos fl exíveis de ferro e aço. 
Já as importações registraram 
aumento de 8,8% da primeira 
para segunda semana de 
agosto. Houve aumento nos 
gastos com combustíveis e 
lubrifi cantes, farmacêuticos, 
equipamentos elétricos e 
eletrônico.

No acumulado do mês, as 
exportações somam US$ 5,814 
bilhões e as importações, 
US$ 5,773 bilhões, com saldo 
positivo de US$ 41 milhões. 
No ano, o saldo é positivo 
em US$ 34,077 bilhões, com 
exportações de US$ 142,274 
bilhões e importações de US$ 
108,197 bilhões (ABr).

Balança registrou défi cit 
na segunda semana
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À direita, volver
O dado abre uma boa 

refl exão: a campanha 

eleitoral deste ano 

reúne o maior 

número de candidatos 

militares dos tempos de 

redemocratização: 90

O que também chama a 
atenção é a quantidade 
de convocados para 

compor chapas majoritárias 
aos governos estaduais. Em 
São Paulo, duas tenentes 
coronéis comporão como 
vices as chapas do governador 
Márcio França (PSB) e do 
presidente licenciado da Fiesp, 
Paulo Skaf (MDB).  No Paraná, 
a governadora Cida Borghetti 
(PP) terá como vice um 
coronel aposentado da PM. 
Qual o signifi cado do afl uxo 
de militares no pleito?

Tentemos formar algumas 
h ipóteses .  Pr imeiro ,  o 
ambiente de deterioração 
que acolhe a esfera política. 
Nos últimos tempos, a lama da 
corrupção tem escorrido sobre 
os vãos e desvãos da República, 
afogando protagonistas da 
política, da burocracia estatal 
e do mundo dos negócios 
privados. O mensalão e o 
petrolão (Lava Jato) compõem 
as duas grandes operações que, 
ao correr de meses, ganharam 
espaços midiáticos, plasmando 
a imagem destroçada de 
representantes, governantes, 
executivos e empresários. 

Pôr ordem na bagunça que 
virou o Brasil de ponta-cabeça, 
eis o apelo embutido no apoio 
aos militares. Que assumem  
conotação de profissionais 
sérios, de vida pacata na 
caserna e corajosa no cotidiano 
nas ruas, combatendo máfi as 
criminosas, ainda mais quando 
a violência se expande nas 
cidades e nas áreas rurais.

Portanto, o perfi l do militar é 
entronizado na moldura cívica 
do país, nesse momento em 
que a sociedade se mostra 
indignada contra costumes 
da velha política. Puxá-los 
para a seara eleitoral seria 
um esforço dos políticos para 
conferir assepsia aos partidos 
– desacreditados – e oxigênio 
às chapas. Essa é a hipótese 
que explica a ascensão do 
protagonista militar que  
impacta a paisagem eleitoral: 
Jair Bolsonaro, ex-capitão do 
Exército. 

Deputado alvejado de 
críticas ao longo de 30 anos 
de mandato, conhecido por 
frases fortes, algumas de 

caráter machista, homofóbico 
e xenófobo, Bolsonaro não 
frequentava o ranking dos 
representantes prestigiados 
ou respeitados da Câmara. 
Foi catapultado ao andar de 
cima do protagonismo eleitoral 
na esteira do clamor social 
por limpeza na política. De 
repente, o acervo discursivo do 
capitão, considerado folclórico 
e de baixo nível, passou a 
ganhar aplausos de todos os 
lados. Alguns conceitos a ele 
atribuídos: “Bandido bom 
é bandido morto”; “policial 
bom é aquele que dá tiros, 
que mata”.

O capitão, cuja vida militar 
foi marcada por episódios 
v e x a t ó r i o s  –  a c u s a d o 
de transgressão grave ao 
Regulamento Disciplinar do 
Exército (RDE) – ganha a 
posição de antídoto às coisas 
ruins da política e, ainda, de 
contundente guerreiro contra 
o PT, sua fi losofi a política e seus 
líderes, a partir de Lula. Assim 
adquiriu status de opositor 
principal ao lulo-petismo, 
energizando multidões de 
militantes que o recebem em 
aeroportos, sob o grito de 
“mito”.

E para arrematar a posição 
ultraconservadora, de modo a 
sinalizar um recorte militarista 
na chapa, o capitão escolhe 
um general aposentado, 
Hamilton Mourão, que abre 
a campanha bolsonariana de 
modo polêmico, atribuindo ao 
negro a “malandragem” e ao 
índio, a “indolência”, traços de 
nossa miscigenação cultural. 

O fato é que os dois militares 
aposentados do Exército, 
formando a chapa presidencial, 
e os coronéis da PM, compondo 
chapas majoritárias nos 
Estados, a par de uma centena 
de outros de origem militar 
nas chapas proporcionais, 
constituem um fenômeno de 
nossa contemporaneidade 
política.

O arco ideológico exibe 
fortes traços à esquerda, 
desenhados principalmente 
pelo PT e suas extensões. 
Abriga, também, espaçoso 
habitat do centro e de suas 
proximidades, mas o fato novo 
é o adensamento da extrema 
direita, até então, restrita e 
meio escondida. 

Agora, seus simpatizantes 
aplaudem o lema: “à direita, 
volver”. 

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

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

Acesse o blog
(www.observatoriodaeleicao.com).

Gaudêncio Torquato (*)

Novo presidente 
do Paraguai toma 
posse amanhã

O presidente eleito do 
Paraguai, Mario Abdo Benítez, 
tomará posse do cargo que 
ocupará pelos próximos 
cinco anos amanhã (15), em 
Assunção, capital do país 
sul-americano. As eleições 
no Paraguai ocorreram em 
22 de abril, quando Benítez 
obteve 46,49% dos votos, e 
o segundo colocado, Efraín 
Alegre, conquistou 42,73%. A 
diferença foi de pouco mais de 
95 mil votos.

Na cerimônia de posse de 
Benítez, que sucederá Horacio 
Cartes, estarão presentes sete 
chefes de Estado: Tabaré 
Vázquez, Ivan Dúque, Evo 
Moráles, Jimmy Morales, 
Mauricio Macri, Tsai Ing-
wen e Michel Temer, que são 
presidentes, respectivamente, 
do Uruguai, Colômbia, Bolívia, 
Guatemala, Argentina, Taiwan 
e Brasil.

Além de Temer, os presidentes 
da Câmara, Rodrigo Maia, e 
do Senado, Eunício Oliveira, 
também participarão da 
cerimônia em Assunção.Estados 
Unidos, Rússia, Espanha também 
vão mandar representantes para 
acompanharem a posse de 
Benítez (ANSA).

Em meio a articulações 
de campanha eleitoral 
nos estados, é consenso 

entre os parlamentares que este 
não é o momento de debater 
temas polêmicos que possam 
ter refl exo no resultado das 
urnas em outubro. 

Prova disso foi o balanço 
da primeira semana de 
“esforço”, nos últimos dias 7 
e 8. No primeiro dia, foram 
aprovados alguns projetos, 
mas no segundo, não houve 
quórum para votações. No 
Senado, foram aprovados o 
substitutivo da Câmara ao 
projeto que tipifi ca os crimes 
de importunação sexual e 
de divulgação de cena de 
estupro, e o que proíbe as 
companhias aéreas de cobrar 
valor adicional para marcação 
de assentos em voos operados 
no país. Também foi aprovado 
o projeto Câmara que assegura 
o atendimento, no âmbito do 
SUS, a famílias e indivíduos em 
situação de vulnerabilidade ou 
risco social sem a necessidade 
de comprovação de residência. 

Para o final deste mês, o 
presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, não quis adiantar 
a pauta. “Vamos fazer pauta 
intensa para o próximo esforço 
concentrado. Não sei quais 

Em meio a campanha eleitoral nos estados, é consenso que este não é o momento de debater temas 

polêmicos que possam ter refl exo no resultado das urnas em outubro.

O ministro Marco Aurélio 
Mello, do STF, destacou 
ontem (13) o fato de o TSE 
não ter editado uma resolução 
específica para tratar das 
notícias falsas (fake news) nas 
eleições deste ano. Para ele, 
que é ministro substituto do 
TSE, uma resolução do tipo 
poderia ser interpretada como 
censura prévia de conteúdo, o 
que não seria permitido pela 
Constituição.

“Felizmente” uma norma 
sobre fake news não foi 
aprovada, afi rmou o ministro.

“As ideias são incontroláveis. 
O que nós precisamos é, 
posteriormente, diante de uma 
mentira intencional - e não 
me refi ro ao erro, e sim a uma 
inverdade - ter as consequências 
jurídicas. Mas, a priori, qualquer 
regulamentação soaria como 
censura”, disse Marco Aurélio, 
ao participar de um seminário 
sobre democracia e eleições em 
uma universidade particular 
de Brasília. Ressaltou a 
importância da imprensa para 
esclarecer a população sobre 
informações falsas divulgadas 
como verdadeiras.

Marco Aurélio, ministro do STF.

Um projeto para proibir 
a exportação de animais 
vivos destinados ao abate foi 
apresentado pelo senador 
Rudson Leite (PV-RR) e tramita 
na Comissão de Agricultura, 
onde aguarda recebimento 
de emendas. A proposta 
destaca o crescimento dessa 
atividade nos últimos anos no 
Brasil, trazendo à discussão 
as condições de maus-tratos a 
que são submetidos os animais 
transportados e a poluição 
decorrente do lançamento dos 
dejetos animais in natura no 
meio ambiente.

No texto, o senador aponta 
recente episódio em que a 25ª 
Vara Cível Federal de São Paulo 
acatou pedido da ONG Fórum 
Nacional de Proteção Animal 
e suspendeu os embarques de 
animais vivos, até que o país 
de destino se comprometa 
a adotar práticas de abate 
compatíveis com a legislação 
brasileira. Os maus-tratos no 
transporte de animais vivos foram 
atestados na inspeção realizada 
por técnicos da prefeitura de 
Santos. O laudo evidencia que 
os animais são enclausurados em 
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Animais são enclausurados em espaços reduzidos para serem 

transportados em longas viagens marítimas.
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Bancos públicos 
estão sob ‘ameaça 
de desmanche’

Os bancos públicos estão 
sob ameaça de desmanche ou 
de privatização por falta de 
planejamento por parte do Estado, 
de acordo com os participantes da 
audiência pública realizada pela 
Comissão de Direitos Humanos 
do Senado. A situação pode afetar, 
por exemplo, quem precisa de 
fi nanciamento na área habitacional 
e na agricultura, as obras de 
infraestrutura, os projetos de 
geração de renda e as políticas 
sociais. 

Foi o que alertou o presidente 
da Federação Nacional das 
Associações de Pessoal da Caixa 
Econômica, Jair Pedro Ferreira. “É 
isso que o Senado, o Congresso e a 
sociedade precisam compreender: 
se eu desmontar esses bancos 
públicos, se eu acabar com eles ou 
se privatizá-los, vou estar tirando 
da sociedade a grande ferramenta 
do fi nanciamento”, explicou.

A presidente da Comissão e 
autora do pedido da audiência, 
senadora Regina Sousa (PT-PI), 
apontou o atual governo como 
culpado pela instabilidade no 
setor bancário. Ela criticou o 
fechamento de agências da Caixa 
e do Banco do Brasil em vários 
municípios e a descapitalização 
do BNDES, que, segundo ela, vem 
causando prejuízos à população 
(Ag.Senado).

Um projeto da Câmara 
assegura a permanência 
de edificações comerciais 
e residenciais à margem de 
rodovias federais e ferrovias. A 
lei em vigor veda a existência 
de construções em uma faixa 
de 15 metros de cada lado das 
estradas. A proposta analisada 
pela Comissão de Serviços de 
Infraestrutura (CI) do Senado 
acaba com essa proibição no 
caso de imóveis já erguidos ou 
em construção.

De acordo com o projeto, 
a dispensa vale apenas 
para trechos rodoviários ou 
ferroviários que atravessem 
ou sejam passíveis de serem 
incluídas em perímetro urbano. 
O texto também estende a 
autorização para construções 
ao longo de dutos e de águas 
correntes e dormentes. 
Segundo o texto, o Poder 
Público deve desistir de ações 
judiciais para retomada dos 
terrenos.

O relator da matéria na CI é 
o senador Lasier Martins (PSD-
RS). Ele explica que o objetivo 
do projeto “é resguardar a 
segurança jurídica de quem 
já construiu na faixa não 
edifi cável”. Para o parlamentar, 

Lasier Martins: o projeto 

resguarda a segurança 

jurídica de quem já construiu 

às margens de rodovias.
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Congresso terá novo intervalo de 
duas semanas com corredores vazios
Ainda sem pauta defi nida para o próximo período de “esforço concentrado” no Congresso Nacional, 
marcado para os próximos dias 28 e 29, deputados e senadores, até lá, devem deixar mais uma vez  
corredores e plenário da Casa vazios, como é comum em ano eleitoral

projetos iremos pautar. No 
meu estilo de buscar harmonia, 
dividir o poder e não ser o dono 
do poder, vou conversar com 
os líderes. Acho, inclusive, que 
esses esforços concentrados 
democratizam mais ainda, 
porque partem dos líderes, e dos 
senadores que não são líderes, 
os pedidos para que matérias 
entrem na pauta”, destacou.

Na Câmara, a produtividade 
foi bem menor. No primeiro dia, 

o plenário aprovou três MPs 
que faziam parte do acordo do 
governo federal para encerrar a 
paralisação dos caminhoneiros. 
Entre as propostas, foi aprovada 
a que isenta os eixos suspensos 
(vazios) de caminhão da 
cobrança de pedágio, que, em 
seguida, foi aprovada pelos 
senadores.

Na área da educação, a 
Câmara votou proposta que 
estabelece diretrizes para 

valorização de profi ssionais da 
rede básica pública. Também 
foi aprovado o texto que obriga 
estabelecimentos de ensino 
a notifi car representantes do 
Ministério Público, juízes de 
primeira instância e o Conselho 
Tutelar do respectivo município 
sobre os alunos que faltarem 
acima de 30% do permitido em 
lei. Hoje, a comunicação é feita 
somente quando as ausências 
ultrapassam 50% (ABr).

Norma sobre fake news 
poderia ‘resultar em censura’

O ministro do TSE Tarcísio 
Vieira também participou o 
evento e comentou as fake news. 
Vieira afi rmou que integrantes 
do FBI, dos Estados Unidos, que 
visitaram o TSE disseram não 
ter dúvidas de que as eleições 
norte-americanas foram 
manipuladas com informações 
falsas disseminadas em redes 
sociais. Ele destacou o enorme 
desafi o das fake news para 
a Justiça Eleitoral, mas não 
detalhou como o TSE lidará 
com o tema durante as eleições. 

Hoje, o assunto é abordado 
dentro da resolução sobre 
propaganda eleitoral, que 
prevê a retirada de conteúdo 
e multa em caso de divulgação 
de notícias falsas.

Um grupo de trabalho sobre 
o assunto, formado no TSE, 
chegou a discutir a minuta de 
uma resolução específi ca para 
regulamenta o tema das fake 
news para as eleições deste ano, 
mas o documento nunca chegou 
a ser votado pelos ministros da 
Corte Eleitoral (ABr).

Projeto libera 
construções à margem 
de estradas e ferrovias

se houver comprometimento 
à segurança do trânsito e dos 
moradores dos imóveis, o Poder 
Público deve desapropriar as 
áreas “mediante prévia e justa 
indenização”.

“Não é razoável que famílias 
inteiras e pequenos comerciantes 
tenham suas propriedades 
perdidas sem indenização em 
razão de ocupações que foram 
tacitamente autorizadas pelo 
Poder Público ao longo do tempo”, 
argumenta Lasier Martins no 
relatório. A matéria deve passar 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Senado). 

Exportação de animais vivos 
para abate pode ser proibida

espaços reduzidos para serem 
transportados em longas viagens 
marítimas, nas quais enfrentam 
tempestades e calor intenso.

Também foi verifi cado que 
uma viagem de 27 mil bovinos 
teve duração de uma semana, 
período no qual as baias 
não foram lavadas. Urina e 
excrementos se acumularam 
no assoalho e depois foram 
jogados ao mar. Mesmo destino 
dos animais mortos e triturados 
durante a viagem.

De acordo com a Associação 
Brasileira dos Exportadores 
de Animais Vivos (Abreav), a 
exportação cresceu 42% entre 
2016 e 2017 e deverá alcançar 
crescimento de 30% entre 2017 
e 2018. Para o senador, esse 
aumento deverá agravar ainda 
mais os problemas ambientais 
e os relativos ao bem-estar 
animal. A matéria seguirá para 
a análise da Comissão de Meio 
Ambiente, que terá a decisão 
fi nal (Ag.Senado).
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CONTRATAR PROFISSIONAL FREELANCE
Empresa pretende contratar garçom como freelance, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

HOMOLOGAÇÃO NA EMPRESA
Para a homologação não será necessário procurar o sindicato, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

OBRIGAÇÃO DA ENTREGA
Quem está obrigado a entrega de DCTFWEB E EFD-REINF? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACORDO DE COMPENSAÇÃO
Serviços com pagamento do adicional de sobreaviso, podem ter 
funcionários em escalas compensadas e que recebem esse adicional? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA AO EFETUAR CONTRATO DE EXPERIÊNCIA, QUAL O TEMPO 
MÍNIMO DESSE CONTRATO E A SUA PRORROGAÇÃO?

Não há quantidade mínima para a empresa realizar o contrato de 
experiência, apenas o período máximo de 90 dias. A empresa somente 
poderá prorrogar uma única vez o contrato de experiência, limitado a 
90 dias. Base Legal: artigos 445, Parágrafo único e o art. 451 da CLT.

FÉRIAS APÓS AFASTAMENTO
É possível conceder férias a funcionário com início no dia seguinte 
ao término de um afastamento, como a de licença maternidade? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

OBRIGATÓRIO O CERTIFICADO DIGITAL
Para acessar o E-Social o uso do certificado digital será obrigatório? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

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

• • •

AA-Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ nº. 09.285.493/0001-28 e NIRE 35300370597

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 26/04/2018. Horário: 16:00 horas. Local: Sede Social na Alame-
da Santos nº 960 - 19º andar/parte, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100,
São Paulo-SP. Presença: Acionistas representando a totalidade das ações com direi-
to a voto, conforme se comprova por suas assinaturas lançadas no Livro de Presen-
ça. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma
dos Estatutos, o Sr. Antranik Kissajikian, Diretor Presidente da empresa, que con-
vidou a mim, André Kissajikian, para Secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou
o Sr. Presidente que o Edital de Convocação para a Assembleia deixou de ser publi-
cado de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 124 da Lei
6.404/76. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos cons-
tantes da “Ordem do Dia”, tendo no final sido deliberado pelos acionistas presentes,
por unanimidade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte: Delibera-
ções:- 1) - Foi aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2017, documentos esses publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal
Empresas & Negócios nas edições do dia 20 de abril de 2018, sendo dispensado o
aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§4º) do artigo 133, da Lei
6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. 2) - Foi decidido que a destina-
ção do resultado apurado no exercício social de 2017, ficará a critério da diretoria. 3)
- Foram reeleitos, por unanimidade, os membros da Diretoria com mandato até a rea-
lização da Assembleia Geral Ordinária de 2021: a) - Diretor Presidente: Sr. Antranik
Kissajikian, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº
1.551.799-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.081.678-20; b)- Diretor Supe-
rintendente: Sr. André Kissajikian, brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG nº 9.945.144-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
075.542.968-09, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, onde têm escritório
na Alameda Santos, nº 960 - 19º andar, Cerqueira César, CEP 01418-100, permane-
cendo os diretores ora reeleitos na posse de seus respectivos cargos. Tendo em
vista o que dispõe o §1º do artigo 147 da Lei 6.404/76, os Diretores ora reeleitos
declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei ou nas
restrições legais que possam impedi-los de exercer atividade mercantil; c) - fica
mantida a remuneração mensal da Diretoria. Nada mais havendo a ser tratado, foi
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se
manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada
a Assembleia. São Paulo, 26 de abril de 2018. Antranik Kissajikian - Presidente da
Mesa. André Kissajikian - Secretário. Acionistas: Antranik Kissajikian e André
Kissajikian. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian
- Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro
sob o nº 257.033/18-0, em 04/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CNPJ/MF nº 22.226.105/0001-04 NIRE nº 35.300.485.637

Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que se realizará 
no dia 27 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n. 1600, conjunto 12, CEP 04543-000, a fim de discutirem e deliberarem sobre: (a) a 
aprovação das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) a destinação dos resultados da Companhia apurados no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (c) a fixação da verba global de remuneração da Administração 
da Companhia; (d) a eleição e reeleição de Conselheiros da Companhia; e (e) a alteração dos jornal de grande circulação 
para as publicações da Companhia. São Paulo, 14 de agosto de 2018. Ricardo Perego Costa - Presidente do Conselho de 
Administração.

Limeiratec Tecnologia S/A
CNPJ nº 07.929.157/0001-45 e NIRE 35300329830

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 06/04/2018. Horário: 14:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos, nº 960, 19º andar/parte, CEP 01418-100, Cerqueira César, nesta Capital. Pre-
sença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova
por suas assinaturas, lançadas no Livro de Presença. Com as declarações exigidas por
lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. Antranik
Kissajikian, Diretor Presidente da empresa, que convidou a mim, André Kissajikian,
para Secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de
Convocação deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no Parágrafo
Quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em discussão
e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final, sido deliberado
pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas às abstenções
legais, o seguinte: Deliberações: - 1) - Foi aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo
em 31/12/2017, documentos esses publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal
Empresas & Negócios, nas edições do dia 29 de março de 2018, sendo dispensado o
aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§4º) do artigo 133, da Lei
6.404/76. 2) - Foram reeleitos, por unanimidade, os membros da Diretoria com mandato
até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2021. a)- Diretor Presidente: Sr.
Antranik Kissajikian (RG nº 1.531.799-7- SSP/SP e CPF/MF nº 002.081.678-20); b) -
Diretor Superintendente: Sr. André Kissajikian (RG nº 9.945.144-X SSP-SP e CPF/MF
nº 075.542.968-09), ambos brasileiros, casados, empresários, residentes e domicilia-
dos nesta Capital, onde têm escritório na Alameda Santos, nº 960 - 19º andar, Cerqueira
César, 01418-100, permanecendo os diretores ora reeleitos na posse de seus respec-
tivos cargos. Tendo em vista o que dispõe o §1º do artigo 147 da Lei 6.404/76, os
Diretores ora reeleitos declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previs-
tos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividade mercan-
til; c) - Ficam vagos, para posterior deliberação, os cargos de diretores sem designação
especial; d) - Fica mantida a remuneração mensal da Diretoria. Nada mais havendo a ser
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como nin-
guém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida
e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por
encerrada a Assembleia. São Paulo, 06 de abril de 2018. Antranik Kissajikian - Presi-
dente da Mesa. André Kissajikian - Secretário. Acionistas: Comercial e Empreendi-
mentos Brasil S/A, por seu Diretor Superintendente, Antranik Kissajikian; Vanda
Kissajikian Mordjikian; Suely Kissajikian da Silveira e Companhia Rural Agropecuária
São Sebastião, por seu Diretor Presidente, Antranik Kissajikian. A presente é cópia
fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa. André
Kissajikian - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 254.170/18-3, em
28/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

MSJM-Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ Nº. 07.848.846/0001-25 e NIRE Nº 35300338332

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 23/04/2018. Horário: 15:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos, nº 960, 19º andar/parte, CEP 01418-100, Cerqueira César, nesta Capital do
Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital
Social, conforme se comprova por suas assinaturas, lançadas no Livro de Presença.
Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos
Estatutos, o Sr. Milton da Silva, Diretor Presidente da empresa, que convidou a mim,
Joir de Moraes, para Secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente
que o Edital de Convocação deixou de ser publicado de conformidade com o disposto
no Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 124, da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados
em discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final,
sido deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas às
abstenções legais, o seguinte: Deliberações: a) - Foi aprovado o Relatório da Diretoria,
o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, documentos esses devidamente publica-
dos no Diário Oficial Empresarial na edição do dia 14 de abril de 2018 e no Jornal
Empresas & Negócios, na edição do dia 14/16 de abril de 2018, sendo dispensado o
aviso aos acionistas, face ao que trata o Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 133, da Lei
6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001; b) - Foi decidido que a destinação
do resultado apurado no exercício social de 2017, ficará a critério da diretoria; c) -
Foram eleitos, por unanimidade, os membros da Diretoria com mandato até a realização
da Assembleia Geral Ordinária de 2021. (i) - Diretora Presidente: Sra. Vanda
Kissajikian Mordjikian, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identi-
dade RG nº 9.945.142-6-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 075.542.798-07, residen-
te e domiciliada nesta Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial, na
Alameda Santos, nº 960, 19º andar, CEP 01418-100; (ii) Diretora Superintendente: Sra.
Suely Kissajikian da Silveira, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de
identidade RG nº 9.945.143-8-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 075.542.768-83,
residente e domiciliada nesta Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial
na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, CEP 01418-100. Tendo em vista o que dispõe o
§1º do artigo 147 da Lei 6.404/76, as Diretoras ora eleitas declaram que não estão
incursas em nenhum dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam
impedi-las de exercer atividade mercantil; (iii) - Ficam vagos, para posterior deliberação
os cargos de diretores sem designação especial; (iv) - Fica mantida a remuneração
mensal da Diretoria. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem
dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o
Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da
presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada
pelos acionistas representando a totalidade do capital social, dando o Sr. Presidente
por encerrada a Assembleia. São Paulo, 23 de abril de 2018. Milton da Silva - Presi-
dente da Mesa. Joir de Moraes - Secretário. Acionistas: André Kissajikian; Companhia
Iniciadora Predial, representada por seu Diretor Superintendente, Antranik
Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian; Suely Kissajikian da Silveira. A presente
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Milton da Silva - Presidente da Mesa.
Joir de Moraes - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 316.323/18-4,
em 05/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

SR Prime Administradora Ltda.
CNPJ 11.194.295/0001-09 - NIRE 35230533306-9

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 15 de Outubro de 2017
Data, Hora e Local: 15/10/17, 10h, na sede social da SR Prime Administradora Ltda. em SP/SP, Rua Tabapuã, nº 821, Conjunto 102, Itaim Bibi. 
Presença e Convocação: Presentes os sócios representando a totalidade do capital social. Composição da Mesa: Presidência, Simone Renzo 
Milanes, Karina Renzo Milanes, secretária. Deliberações: (a) aprovar a redução do capital social da empresa de R$ 1.685.857,00 para  
R$ 500.000,00, para adequação financeira da empresa por estar excessivo em relação ao objeto da sociedade, dispensa-se as prestações ainda 
devidas, diminuindo-se proporcionalmente o valor nominal das quotas mediante o cancelamento de 1.185.857 quotas, representativas do capital 
social da Sociedade, com valor nominal de R$1,00 cada uma, todas de titularidade da sócia Simone Renzo Milanes, passando o capital social da 
Sociedade de R$ 1.685.857,00 para R$ 500.000,00, dividido em 500.000 quotas, com valor nominal de R$1,00 cada uma; (b) consignar que as 
deliberações aprovadas no item “a” acima somente torna-se-ão eficazes após o decurso do prazo de 90 dias para a oposição dos credores 
quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do artigo 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que não haja oposição 
de qualquer credor; ou caso haja oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; 
(c) autorizar os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos 
sócios da Sociedade. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 15/10/17. Simone Renzo Milanes - Presidente e Sócia; Karina Renzo Milanes - 
Secretária e Sócia. 

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004513-
31.2014.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc.  FAZ 
SABER a(o) THALIS PAPAGHEORGIOU, RG 473288977, CPF 397.869.188-43, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, alegando em 
síntese: o recebimento de R$ 9.225,01 (Jun/2014), oriundos de Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes relativo a mensalidades não pagas no ano de 2012. Estando o 
réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que o tornará isento das custas e honorários 
advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando 
advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 02 de agosto de 2018. 

1ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008703-74.2017. 
8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI Pinheiros, Estado de São 
Paulo, Dr(a). PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) F. DOS 
SANTOS DUARTE AUTOMÓVEIS ME (nome fantasia Auto Luxus), CNPJ. 26.615.190/0001-45, na 
pessoa de seu represente legal, que MAURICIO ZWECKER, CPF. 119.683.698-13 lhe ajuizou uma 
Ação de Procedimento Comum objetivando seja a mesma julgada procedente, declarando a 
rescisão do Contrato do Instrumento Particular de Compra e Venda e Outras Avenças, firmado entre 
as partes em 01/02/2017, com a reintegração imediata ao Autor, do veículo BMW 320i, placas EQT-
0772, ano/mod 2011,cor preta, chassi WBAPG5101BF057309, e ainda a condenação da ré ao 
pagamento de indenização pelos danos causados, custas processuais, honorários advocatícios e 
demais cominações legais. Estando a ré em local incerto e não sabido, foi deferida 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. São Paulo, aos 05 de junho de 2018. 

10ª Vara Cível da CAPITAL/SP - EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL 
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados SAINT GERMAIN FIOS E 
CABOS LTDA (CNPJ. 12.557.292/0001-47); NILSON PAES AMORIN (CPF. 872.515.238-68), bem como 
seu cônjuge MARIA DE FATIMA LOPES AMORIM (CPF. 949.724.008-20) e demais interessados, 
expedido na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1005804-49.2016.8.26.0008, em trâmite na 10ª 
Vara Cível do Foro Central da Capital, requerida por GERSON NOBUYUKI AOKI (CPF. 779.447.208-34); 
MARIA APARECIDA MINAKO AGUENA AOKI (CPF. 008.424.578-60); DANILO HIROYUKI AOKI (CPF. 
358.618.398-40) e ELZA MATSUE AGUENA (CPF. 933.494.408-00). O Dr. Alexandre Bucci, Juiz de 
Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que levará a leilão os 
bens abaixo descritos, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES 
(www.zukerman.com.br), em condições que segue:  
1. IMÓVEL: 'Um terreno sem benfeitorias, de forma retangular com área total de 2.000m², correspondente 

aos lotes 16 e 17 da quadra Antonio Castro Alves, bairro Caiçara, do loteamento 'Jardim Estância 
Brasil – 4ª Gleba, perímetro urbano desta cidade (Atibaia), formando um só todo medindo 40x50m, com 
frente para a avenida Brasil, confrontando nos fundos com os lotes 29 e 30 lado direito visto da avenida 
com o terreno designado por lote 15 do lado esquerdo com o lote 18'. Inscrição Cadastral: 
11.047.009.00.0017694. Matrícula nº 3.838 do CRI de Atibaia. BENFEITORIA: Conforme Av.1 
(12/11/1981) foi feita a edificação de um prédio residencial, que recebeu o nº 900 da Avenida Brasil. 
Área edificada de 307,43m². Conf. Laudo de Avaliação: A casa principal está em construção em fase 
final de acabamento totalizando 80% finalizada, área construída de 600 m² toda avarandada e 
distribuídos em 4 suítes, sala de almoço, sala de jantar, sala de visitas, sala de lareira, biblioteca, 
escritório, ampla cozinha, dispensa, lavanderia e na parte inferior da casa tem uma área de lazer com 
sauna, vestiário, sala de repouso e 3 banheiros. A casa do caseiro tem aproximadamente 33m². A 
piscina tem aproximadamente 35m². Espaço gourmet com aproximadamente 33m² equipados com 
churrasqueira, forno de pizza, fogão a lenha com forno, pia dupla e ilha de granito. ÔNUS: Consta da 
referida matricula conforme Av.12 (24/10/2016) – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO requerida 
por Gerson Noboyuki Aoki e Outros, perante a 10ª Vara Cível da Capital/SP, processo nº 1005804-
49.2016.8.26.0008, cujo valor da causa é de R$ 49.953,67. Av.13 (14/05/2018) – INDISPONIBILIDADE 
em cumprimento ao oficio protocolado em 25/04/2018, expedido pelo Juízo de Direito da Vara do 
Trabalho de Itatiba-SP, processo nº 00122375520155150145 é feita esta averbação para constar que 
foi decretada a INDISPONIBILIDADE dos bens do proprietário NILSON PAES AMORIM (CPF. 
872.515.238-68)  

2. AVALIAÇÃO: R$ 1.200.000,00 (MARÇO/2018 Conf. Laudo fls. 247/295).  
3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 
4. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 31/08/2018, às 11h15min, e termina e em 04/09/2018, 

às 11h15min, e; 2ª Praça começa em 04/09/2018, às 11h16min, e termina e em 24/09/2018, às 
11h15min. 

5. CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior que 
a avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação 
(2ª Praça). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de 
arrematação parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, nos termos do Art. 22, 
parágrafo único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 25% do valor da 
proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, 
prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, 
Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC). 

6. PAGAMENTO - Os preços dos bens arrematados deverão ser depositados através de guia de depósito 
judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, 
respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização da praça. Em até 5 horas após o 
encerramento da praça, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 
884, IV do CPC).  

7. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no 
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 
01 (um) dia útil a contar do encerramento da praça na conta do Leiloeiro Oficial: Fabio Zukerman 
CPF 215.753.238-26, Banco Itaú, Agência 3756, C/C 24235-4 (Art. 884, Par. Único do CPC e Art. 
24, Par. Único do Decreto nº 21.981/32).  

8. DO CANCELAMENTO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso a praça seja cancelada 
após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da 
dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte 
requerida ou àquele que der causa ao cancelamento. 

9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e 
impostos até a data da praça serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato 
pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). O bem será alienado no 
estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores 
e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se 
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão 
na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 
2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. 
Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a 
aplicação das medidas legais cabíveis. 

10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando  
a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, 
Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e e-mail: contato@zukerman.com.br.  Para 
participar acesse www.zukerman.com.br. 

Ficam os executados SAINT GERMAIN FIOS E CABOS LTDA; NILSON PAES AMORIN, bem como seu 
cônjuge MARIA DE FATIMA LOPES AMORIM e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 
08/08/2017. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 08 de agosto de 2018. 
 

 
 
 (11) 2388-8283 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

Nenufares Participações Sociedade Anônima - CNPJ/MF. nº 00.399.015/0001-74 - NIRE 353.0037922-5 - Ata da Assembleia Geral 
Ordinária, em 20/04/2018 - Data, Hora e Local:- 20/04/2018, às 11h, na sede social, na avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 104-B, 
nesta Capital. Convocação: edital encaminhado nos endereços das acionistas, com a antecedência legal. Presença: a unanimidade das 
acionistas, portanto representando 100% do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna.- Forma da Ata:- a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma 
sumária do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76. Deliberações: as acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedi-
dos, deliberaram:- EM 1.- aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31/12/2017, publicados no 
DOESP e no Jornal Empresas & Negócios do dia 10/04/18, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontra-
vam à disposição.- 2.- eleger para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 2021:- Diretor-
-Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, RG 1.903.877-X-SSP/SP. e do CPF 004.905.128-87, 
residente e domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta Capital; Diretor-Superintendente: Roberto Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, 
casado, industrial, RG 2.924.914-4-SSP/SP. e do CPF 060.465.508-82, residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto Penteado, 84, nes-
ta Capital; e Diretor-Gerente: Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado, industrial, RG 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF 091.320.908-
20, residente e domiciliado na praça Renzo Pagliari 167, nesta Capital; Ficam vagas as demais; e, 3.- fixar em R$ 0,00 o valor global dos 
honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a 
tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembléia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 20/04/2018. (aa.) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Acionistas:- Companhia Mascote de 
Empreendimentos, por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e União Industrial e mercantil Brasileira 
S.A., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 20/04/2018. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 276.418/18-9 em 08/06/2018.

MAGENTA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº. 07.620.083/0001-60 - NIRE 35.300.350.464

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária  em 27/04/2018.
Data, Hora e Local: Realizada no dia 27/04/18, às 9hs, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar,
Alto de Pinheiros, São Paulo-SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: José Luiz Depieri,
Secretário: Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista. Deliberações aprovadas por unanimidade: O Relatório da
Administração, às Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social da
Companhia encerrado em 31/12/17 foram devidamente publicados no DOESP e no Diário Comercial, em suas respectivas
edições de 15/03/17, respeitando-se a antecedência legal e de conformidade com o artigo 133, §4º da Lei das S.A.
Analisada a matéria, concluíram os Acionistas, por unanimidade, pela aprovação integral e sem ressalvas do Relatório da
Administração, das Demonstrações Financeiras da Companhia e do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao
exercício social encerrado em 31/12/17. 2. Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/17.
Os acionistas aprovam a proposta da Administração da Companhia para destinação do lucro líquido ajustado do exercício,
no montante seja destinada como segue: a) Para absorção de prejuízos acumulados reapresentados; b) Para constitui-
ção de 5% de reserva legal; c) para pagamento de dividendos mínimos obrigatórios, sendo certo que o valor já foi pago
em 2017 à título de adiantamento desses dividendos, e que o valor restante será pago ao longo de 2018, de acordo
com a disponibilidade de caixa da Companhia; d) Para reserva de lucros não distribuídos. 3. Proposta para fixação do
limite de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2018. Analisada a matéria, os Srs
Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovaram a proposta para fixação do limite máximo de
remuneração dos administradores para o exercício social de 2018, ficando o Conselho de Administração autorizado a
proceder à divisão de valores. 4. Eleição dos membros do Conselho de Administração e seus suplentes. De forma
unânime, os acionistas neste ato reelegem os membros do Conselho de Administração da Companhia e seus suplentes:
1) José Luiz Depieri, RG nº. 9.784.395-7 (SSP/SP) e CPF/MF nº. 054.984.728-62, e seus Suplentes Reeleitos:
Carlos Eduardo Depieri, RG nº. 9.784.396-9 (SSP/SP), CPF/MF nº. 084.651.598-90, e Celso Henrique Café e Alves
Júnior, RG nº. 13.260.134-5 (SSP/SP), CPF/MF nº. 136.756.368-35. 2) Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista,
RG nº. 16.720.530-4 (SSP/SP) e CPF/MF nº. 141.947.048-51, e seus Suplentes: Rodolpho Panzenboeck Dellape
Baptista, RG nº. 18.190.132-8 (SSP/SP) e CPF/MF nº. 165.827.008-80, e Luiz Fernando Baptista Ramos, RG nº
21.573.444-0, CPF/MF nº 263.433.658-6 9. 3) Luiz Carlos Vaini, RG nº 3.146.370 (SSP/SP), CPF/MF nº. 039.358.688-
04, e seus Suplentes Reeleitos: Alexandre Gottlieb Lindenbojm, RG nº. 16.315.359-0 (SSP/SP) e CPF/MF
nº. 164.226.798-82, e Jonas de Campos Siaulys, RG nº. 9.190.480-8 (SSP/SP) CPF/MF nº. 093.989.978-78. O
Conselheiro titular reeleito José Luiz Depieri, neste ato, renuncia à sua remuneração mensal, em favor de seu suplente
Celso Henrique Café e Alves Júnior. Os membros do Conselho de Administração e seus suplentes ora reeleitos tomarão
posse mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia e expres-
samente declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia. Encerramento:
Formalidade legais registrada na JUCESP sob o nº  359.449/18-9 em 02/08/18. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária 
Aos 30/03/2018, às 9:30 horas. Local: Na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Emmanuel Pelege; 
Secretário: Sr. Marcelo Luis Santilli. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral Ordinária, por unanimidade de votos e sem quaisquer
ressalvas, (a) aprovou as contas dos administradores refletidas no Relatório da Administração; (b) aprovou as Demonstrações Financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017; (c) aprovou a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia relativo 
ao exercício social encerrado em 31/12/2017, o qual totalizou R$ 60.030.134,59: (c.1) 5% desse valor, ou seja, R$ 3.001.506,73, 
serão destinados à reserva legal da Companhia, segundo o artigo 193 da LSA; (c.2) R$ 201.248,70 serão mantidos em reserva de lucros; e 
(c.3) o respectivo saldo, no valor de R$ 56.827.379,16, será distribuído aos acionistas a título de dividendos, a serem pagos até o dia 
31/05/2018; (d) fixou, para os integrantes do Conselho de Administração da Companhia, a remuneração anual global no valor de 
R$ 440.000,00, a ser distribuída entre eles por decisão do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (e) fixou, para os
integrantes da Diretoria Executiva da Companhia, a remuneração anual global no valor de R$ 1.265.000,00, além dos encargos sociais
previstos na legislação brasileira, a ser distribuída entre eles por decisão do Diretor Presidente da Companhia; (f) aprovou a não instalação do
Conselho Fiscal da Companhia no exercício social corrente; (g) aprovou a indicação do Sr. Alessandro Deodato, RNE nº G418232-0, 
CPF sob o nº 240.241.338-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, para que venha a ocupar o cargo de membro efetivo do
Conselho de Administração da Companhia, no qual só tomará posse após a aprovação do Ministério do Trabalho; (h) consignou, com base no
artigo 150, § 4º, da LSA e no artigo 7º, § 8º, do Estatuto Social da Companhia, que os mandatos dos atuais integrantes do Conselho  
de Administração se estenderão até a investidura dos seus sucessores; e (i) aprovou a publicação desta Ata de Assembleia Geral Ordinária
na forma de extrato. Encerramento: Nada mais. Emmanuel Pelege - Presidente; Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 267.524/18-3
em 07/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. n° 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Aos 30/03/2018, às 14:30 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Sr. Emmanuel Pelege, Presidente da Mesa;  
e Sr. Marcelo Luis Santilli, Secretário. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem qualquer 
objeção, (a) aprovou a indicação do Sr. Alessandro Deodato, RNE n° G418232-0, CPF sob o n° 240.241.338-70, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo/SP, para que esse venha a ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, no qual somente tomará posse após 
aprovação do Ministério do Trabalho; e (b) consignou, com base no artigo 150, § 4º, da Lei n° 6.404/76, e no artigo 12, caput, do Estatuto 
Social da Companhia, que os mandatos dos atuais integrantes da Diretoria Executiva da Companhia se estenderão até a investidura dos seus 
sucessores. Encerramento: Nada mais. Emmanuel Pelege - Presidente. Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 267.525/18-7 em
07/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif Capitalização S.A.
C.N.P.J. nº 11.467.788/0001-67 - N.I.R.E.: 35.300.375.858

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 30/11/2017, às 10:00 horas, no edifício da sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Francisco Javier 
Valenzuela Cornejo; Secretário: Sr. Marcelo Luis Santilli. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de
votos e sem quaisquer ressalvas, (a) aprovou a alteração do endereço da sede social da Companhia, de modo que essa passe a localizar-se
na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição,
Condomínio São Paulo Corporte Towers, CEP 04543-907; (b) aprovou, dada a deliberação acerca da alteração do endereço da sede social 
da Companhia, a nova redação do artigo 2º do Estatuto Social, a qual passa a ser a seguinte: “Artigo 2º: A Sociedade tem sede e foro na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte,  
Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporte Towers, CEP 04543-907, podendo, por decisão do Conselho de Administração, abrir
ou fechar filiais, subsidiárias, agências ou quaisquer outros estabelecimentos em todo o território nacional ou no exterior, respeitadas as 
disposições legais aplicáveis.”; (c) aprovou a destituição do Sr. Olivier Antoine Calandreau, portador do Passaporte emitido pela República 
Francesa nº 11DD33154, CPF sob o nº 236.835.298-81, residente e domiciliado na República do Chile, na Cidade de Santiago, do cargo de 
membro titular do Conselho de Administração da Companhia; (d) elegeu, em substituição ao conselheiro ora destituído, o Sr. Baptiste Paul 
Bernard Touchard, portador do Passaporte emitido pela República Francesa nº 14AF22359, em processo de obtenção de sua inscrição no 
CPF, residente e domiciliado na República do Chile, na Cidade de Santiago, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração 
da Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2018, coincidindo, assim, com o término dos mandatos dos demais integrantes do
Conselho de Administração da Companhia; e (e) deliberou pela publicação desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária na forma de extrato.
Formalizada tal declaração, o Sr. Baptiste Paul Bernard Touchard tomou posse no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da 
Companhia, conforme o anexo Termo de Posse. Encerramento: Nada mais. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente da Mesa 
(representado por seu procurador Emmanuel Pelege); Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 227.741/18-3 em 17/05/2018. 
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif Capitalização S/A
C.N.P.J. nº 11.467.788/0001-67 - N.I.R.E.: 35.300.375.858

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Aos 30/11/2017, às 15:00 horas. Na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo,
Presidente da Mesa; e Sr. Marcelo Luis Santilli, Secretário. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade 
de votos e sem qualquer objeção, (a) aprovou a destituição do Sr. Adriano Carlos Vieira Romano, RG nº 20.108.120 SSP/SP, CPF sob o 
nº 132.505.848-35, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, do cargo estatutário de Diretor Presidente da Companhia,
agradecendo-o pelos excelentes serviços prestados à Companhia; (b) aprovou a destituição do Sr. Emmanuel Pelege, RNE nº V307816-J, 
CPF sob o nº 227.256.918-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, do cargo estatutário de Diretor Técnico da Companhia; 
(c) aprovou a destituição do Sr. Ricardo da Cruz Barreto, RG nº 11.406.338-2 SSP/SP, CPF sob o nº 134.827.478-65, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo/SP, do cargo estatutário de Diretor sem designação específica da Companhia; (d) elegeu o Sr. Emmanuel Pelege, 
acima qualificado, para o cargo estatutário de Diretor Presidente da Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2018; (e) elegeu 
o Sr. Ricardo da Cruz Barreto, acima qualificado, para o cargo estatutário de Diretor Técnico da Companhia, com mandato que estender-se-á 
até 30/03/2018; (f) consignou que, em decorrência das deliberações acima, a Diretoria da Companhia fica assim composta: (f.1) Sr. Emmanuel
Pelege, ocupando o cargo de Diretor Presidente; e (f.2) Sr. Ricardo da Cruz Barreto, ocupando o cargo de Diretor Técnico, sendo que os 
respectivos mandatos estender-se-ão até 30/03/2018; (g) indicou o Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Presidente da Companhia, (g.1) como o
responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3/03/1998 (alterada pela Lei nº 12.683, de 9/07/2012), na Circular SUSEP  
nº 445, de 2/07/2012 e nas demais regulamentações complementares aplicáveis; (g.2) como responsável, nos termos da Circular SUSEP nº
249, de 20/02/2004, pelos controles internos; e (g.3) como responsável, nos termos da Circular SUSEP nº 344, de 21/07/2007, pelos controles
internos específicos para a prevenção contra fraudes; e (h) indicou o Sr. Ricardo da Cruz Barreto, Diretor Técnico da Companhia, (h.1) como
responsável técnico, nos termos da Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015, e do artigo 1º, inciso II, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003;
(h.2) como responsável administrativo-financeiro, conforme previsto no artigo 1º, inciso III, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (h.3) como 
responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e auditoria independente 
previstos na regulamentação em vigor, conforme o disposto na Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015; e (h.4) como responsável pelas
relações com a Susep, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003. Por fim, foi aprovada a publicação da presente
Ata em formato de extrato. Encerramento: Nada mais. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo procurador 
Emmanuel Pelege); Marcelo Luis Santilli - Secretário; JUCESP nº 227.742/18-7 em 17/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif Capitalização S.A.
C.N.P.J. n° 11.467.788/0001-67 - N.I.R.E.: 35.300.375.858

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Aos 30/03/2018, às 10:30 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Emmanuel Pelege; Secretário: 
Sr. Marcelo Luis Santilli. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral Ordinária, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, 
(a) aprovou as contas dos administradores refletidas no Relatório da Administração; (b) aprovou as Demonstrações Financeiras da Companhia
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017; (c) aprovou a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício 
social encerrado em 31/12/2017, o qual totalizou R$ 41.857,71: (c.1) 5% desse valor, ou seja, R$ 2.092,89, serão destinados à reserva legal 
da Companhia, segundo o artigo 193 da LSA; e (c.2) o respectivo saldo, no valor de R$ 39.764,82, será mantido em reserva de lucros para a
absorção de prejuízos acumulados, não sendo, portanto, distribuídos dividendos aos acionistas; (d) fixou para os administradores da
Companhia a remuneração anual global no valor de R$ 100.000,00; (e) aprovou a não instalação do Conselho Fiscal da Companhia no exercício
social corrente; (f) aprovou a indicação do Sr. Alessandro Deodato, RNE nº G418232-0, CPF sob o nº 240.241.338-70, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo/SP, para que venha a ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, no qual só
tomará posse após a aprovação do Ministério do Trabalho; (g) consignou, com base no artigo 150, § 4º, da LSA e no artigo 7º, § 8º, do Estatuto 
Social da Companhia, que os mandatos dos atuais integrantes do Conselho de Administração se estenderão até a investidura dos seus 
sucessores; e (h) aprovou a publicação desta Ata de Assembleia Geral Ordinária na forma de extrato. Encerramento: Nada mais. Emmanuel 
Pelege - Presidente; Marcelo Luis Santilli -  Secretário. JUCESP nº 266.867/18-2 em 06/06/2018.  Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif Capitalização S.A.
C.N.P.J. nº 11.467.788/0001-67 - N.I.R.E.: 35.300.375.858

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Aos 30/03/2018, às 15:30 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Sr. Emmanuel Pelege, Presidente da Mesa; 
e Sr. Marcelo Luis Santilli, Secretário. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem 
qualquer objeção, (a) aprovou a indicação do Sr. Alessandro Deodato, RNE nº G418232-0, CPF sob o nº 240.241.338-70, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, para que esse venha a ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, no qual somente 
tomará posse após aprovação do Ministério do Trabalho; e (b) consignou, com base no artigo 150, § 4º, da Lei nº 6.404/76, e no artigo 
12, caput, do Estatuto Social da Companhia, que os mandatos dos atuais integrantes da Diretoria Executiva da Companhia se estenderão
até a investidura dos seus sucessores. Encerramento: Nada mais. Emmanuel Pelege - Presidente; Marcelo Luis Santilli - Secretário.
JUCESP nº 266.868/18-6 em 06/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.P.J. nº 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Aos 30/03/2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Emmanuel Pelege; 
Secretário: Sr. Marcelo Luis Santilli. Resumo das Deliberações: Assembleia Geral Ordinária, por unanimidade de votos e sem
quaisquer ressalvas, (a) aprovou as contas dos administradores refletidas no Relatório da Administração; (b) aprovou as
Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017; (c) aprovou a seguinte 
destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2017, o qual totalizou R$ 22.637.055,41:
(c.1) 5% desse valor, ou seja, R$ 1.131.852,77, será destinado à reserva legal da Companhia, segundo o artigo 193 da LSA; 
(c.2) R$ 65.540,11 serão mantidos em reserva de lucros; e (c.3) o respectivo saldo, no valor de R$ 21.439.662,53, será distribuído
aos acionistas a título de dividendos a serem pagos até o dia 31/05/2018; (d) fixou, para os integrantes do Conselho de Administração 
da Companhia, a remuneração anual global no valor de R$ 500.000,00, a ser distribuída entre eles por decisão do Presidente do
Conselho de Administração da Companhia; (e) fixou, para os integrantes da Diretoria Executiva da Companhia, a remuneração
anual global no valor de R$ 500.000,00, além dos encargos sociais previstos na legislação brasileira, a ser distribuída entre eles por 
decisão do Diretor Presidente da Companhia; (f) aprovou a não instalação do Conselho Fiscal da Companhia no exercício social
corrente; (g) aprovou a indicação do Sr. Alessandro Deodato, RNE n° G418232-0, CPF sob o n° 240.241.338-70, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, para que venha a ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da
Companhia, no qual só tomará posse após a aprovação do Ministério do Trabalho; (h) consignou, com base no artigo 150, § 4o, da 
LSA e no artigo 7o, § 8o, do Estatuto Social da Companhia, que os mandatos dos atuais integrantes do Conselho de Administração 
se estenderão até a investidura dos seus sucessores; e (i) aprovou a publicação desta Ata de Assembleia Geral Ordinária na forma 
de extrato. Encerramento: Nada mais. Emmanuel Pelege - Presidente; Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 219.897/18-9 
em 07/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.P.J. n° 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Aos 30/03/2018, às 15:00 horas. Local: Na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Sr. Emmanuel Pelege, Presidente 
da Mesa; e Sr. Marcelo Luis Santilli, Secretário. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos 
e sem qualquer objeção, (a) aprovou a indicação do Sr. Alessandro Deodato, RNE n° G418232-0, CPF sob o n° 240.241.338-70,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, para que esse venha a ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, no qual 
somente tomará posse após aprovação do Ministério do Trabalho; e (b) consignou, com base no artigo 150, § 4º, da Lei n° 6.404/76, e 
no artigo 12, caput, do Estatuto Social da Companhia, que os mandatos dos atuais integrantes da Diretoria Executiva da Companhia se 
estenderão até a investidura dos seus sucessores. Encerramento: Nada mais. Emmanuel Pelege - Presidente; Marcelo Luis Santilli - 
Secretário. JUCESP nº 219.898/18-2 em 07/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves -  Secretária Geral.
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Especial

Dentre os rituais e símbolos 
culturalizados pelo poder público 
com pouca consideração sobre suas 
origens, estão a capoeira, o samba e 
a festa do Senhor do Bonfi m

Ivanir Ferreira/Jornal da USP

O poder público brasileiro participa de um processo 
de culturalização de símbolos e rituais religiosos 
de origem africana, sem dar a devida valorização às 

pessoas que os trouxeram e os produzem no País. O assunto 
foi uma das abordagens de uma pesquisa de antropologia, 
feita na Faculdade de Filosofi a, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH) da USP e na Ecole de Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (EHESS- Paris).

Rosenilton da Silva de Oliveira, antropólogo e autor 
da pesquisa, cita como exemplos o samba e a capoeira 
que, na década de 30, foram reconhecidos e valorizados 
como música e esporte nacional, mas, por muito tempo, 
sambistas e capoeiristas sofreram discriminação e eram 
punidos perante a lei. Sobre as manifestações religiosas, 
outro exemplo mais recente foi a concessão do título de 
Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil aos festejos da 
Lavagem do Senhor do Bonfi m, cortejo afro-religioso que 
acontece em Salvador, na Bahia, desde 1745. 

Na cerimônia, fi eis saem da Igreja de Nossa Senhora 
da Conceição da Praia, no centro da cidade, e vão até a 
Colina Sagrada do Bonfi m, a 
oito quilômetros de distância. 
Durante este ritual, as escadas 
e o átrio da igreja são lavados 
com água perfumada por 
mães-de-santo vestidas com 
trajes típicos de baiana.

Uma das versões da origem 
desta festa consta do mito de 
Oxalá (Deus) que, ao visitar 
o reino de Xangô (o rei), é 
confundido com um ladrão de 
cavalos e preso injustamente 
por sete anos. Depois de 
muitas intempéries no reino 
devido ao mal-entendido, 
Xangô, consternado diante de 
tamanho equívoco, dá ordem 
aos seus súditos para que 
fossem, vestidos de branco 
e em silêncio, buscar água 
para lavar Oxalufã (o Senhor 
do Bonfi m).

Neste caso, lembra o 
pesquisador, que embora a 
festa do Senhor do Bonfi m 
guarde estreita ligação com 
o contexto afro-religioso brasileiro, em 2014, o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), ao 
inscrever o evento como patrimônio cultural imaterial do 
Brasil, o faz no escopo eminentemente de “festas religiosas 
católicas”. “Os aspectos religiosos africanos, mesmo 
reconhecidos, foram descritos como sendo ‘representativas 
de certa brasilidade’”, afi rma o antropólogo.

Presença de rituais e símbolos afros na celebração de uma missa na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, 
Aparecida, SP, 2017.

Rosenilton S. de Oliveira

Manifestações afros são incorporadas 
à cultura sem valorização dos negros

Rosenilton S. de Oliveira

Confi rmando essa tese sobre o apagamento das origens 
afro-religiosas do evento, no dia em que foi ofi cializada 
a entrega do título, em 2013, receberam agraciamentos 
o governador do Estado da Bahia, o prefeito municipal, 

o arcebispo de Salvador 
e o juiz da Irmandade do 
Nosso Senhor do Bonfi m e 
Nossa Senhora da Guia, mas 
nenhuma personalidade afro-
religiosa foi lembrada.

A pesquisa também buscou 
compreender, para além 
das ações dos religiosos 
de matrizes africanas, a 
participação de lideranças 
católicas e evangélicas na 
promoção de políticas públicas 
voltadas para a população 
negra no Brasil. O pesquisador 
partiu do princípio de que no 
campo religioso os símbolos da 
herança africana no Brasil são 
articulados de modos distintos 
devido às diferenças teológicas 
que orientam as ações políticas 
e sociais dos fi éis.

De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), 64% 
da população professa o 
catolicismo. Desses, 51% 
se autodeclaram pretos ou 

pardos. Entre os evangélicos, que somam 22% dos brasileiros, 
54% são negros. As religiões de matrizes africanas continuam 
possuindo o maior número de fi éis: cerca de 70% dos adeptos.

Na Igreja Católica, desde a década de 1970, foram os 
agentes de pastoral negros e, posteriormente, a Pastoral 
Afro-brasileira, que se incumbiram das ações de combate ao 

racismo e da adoção de políticas e de respeito à diversidade 
racial e religiosa. Concomitantemente, surgiram as 
primeiras experiências de incorporação de elementos das 
religiões afro-brasileiros às celebrações católicas, afi rma 
o pesquisador. 

Por meio desses grupos, instrumentos como atabaques, 
indumentárias, tecidos coloridos, túnicas, danças e músicas 
que dialogam com o universo cultural e religioso afro foram 
introduzidos às liturgias das missas, batizados e casamentos. 
Os santos de origem africana e de pele negra também 
passaram a ter mais destaque da devoção dos fi éis, como 
foi o caso de São Benedito, de Santa Efi gênia e de Nossa 
Senhora Aparecida.

Por sua vez, no contexto evangélico, “vimos surgir, no fi nal 
do século 20, o Movimento Negro Evangélico”, reunindo 
fi éis de várias denominações evangélicas, sobretudo aquelas 
classifi cadas como “igrejas de missão” pelo IBGE, como 
batistas e metodistas. Diferentes dos católicos, os negros dessa 
matriz religiosa recorrem à literatura bíblica para encontrar 
personagens negros para destacá-los em suas liturgias. 

Vale ressaltar que, no caso dessas igrejas, as ações voltadas 
para a população negra são sobretudo em combate ao racismo 
e em defesa dos direitos humanos. Apesar dessas inciativas, se 
observa que as neopentecostais ainda são hoje consideradas 
como um dos maiores expoentes de intolerância contra as 
religiões afro-brasileiras. O contexto religioso brasileiro é 
complexo e multifacetado, afi rma o antropólogo. 

Embora a pesquisa tenha verifi cado que existe dentro 
dos movimentos negros localizados nas igrejas evangélicas 
e católicas divergências sobre os signifi cados atribuídos à 
identidade negra e o modo de lidar com os símbolos das 
heranças africanas no Brasil, paralelamente, houve, neste 
mesmo período, ações dialógicas que caminharam no 
combate ao racismo e na promoção do diálogo inter-religioso, 
do ecumenismo e dos direitos humanos, como o Núcleo de 
Diálogo Candomblé-Católico-Umbanda e algumas ações 
do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic). 

Na década de 30, o samba e a capoeira foram 
reconhecidos como música e esporte nacional, mas 

os sambistas e os capoeiristas por muito tempo 
sofreram discriminação e eram punidos perante a lei, 

relata Rosenilton S. de Oliveira, autor da pesquisa.

Kae Amo
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Como superar o pânico 
da transformação digital?

Com um plano de ação 

prático, com poucas 

interrupções e baixo 

risco, é possível começar 

uma jornada de sucesso

Como começar a digitali-
zar as operações? Essa é 
uma pergunta que mui-

tos gestores se fazem, mas para 
a qual não encontram respos-
tas simples. Minhas proposta 
é:  desdobre a estratégia etapas 
claras. Defi na e comunique um 
plano de ação factível, escolha 
um processo de negócio onde 
se possa mensurar o risco o 
proteja de interrupções.  Assim 
é possível começar, sem pâni-
co, uma jornada de sucesso na 
transformação digital. 

Fábricas inteligentes, digita-
lização de processos e internet 
das coisas (IoT) são temas 
quentes em setores estraté-
gicos da indústria. Segundo 
o estudo “Diagnóstico da au-
tomação no Brasil”, realizado 
pela GS1, associação brasileira 
referência em automação para 
a Indústria, em parceria com 
a GFK Brasil, as fábricas têm 
em média 5 linhas de produ-
ção, sendo que 65% delas são 
automatizadas, ou seja, os 
processos são realizados por 
equipamentos ou máquinas 
sem intervenção humana. 
Essas tecnologias disruptivas 
geram entusiasmo, mas a com-
plexidade pode assustar.

Com uma estratégia gradual, 
as empresas podem recorrer a 
aplicações de ponta, soluções 
híbridas e implementação 
em fases, possibilitando mais 
confi ança, além de aproveitar 
dos benefícios das novas tec-
nologias como modernização 
de equipamentos e processos. 
Uma estratégia passo a passo 
também fornece o tempo 
necessário para estabelecer a 
segurança de dados e garantir 
a conformidade com padrões 
modernos, como o GDPR, 
padrão de proteção de dados 
na Europa.

E depois de adotar um mé-
todo, qual é o próximo passo? 
Quando a empresa entra na 
fase de aceitação, é hora de 
defi nir os objetivos do investi-
mento e a tática para alcançá-
-los. Um plano bem defi nido 
deve ser estabelecido com 
etapas mensuráveis e o foco 
deve ser um projeto que seja 
acessível e econômico.

Alguns exemplos de metas 
viáveis:
 • Evite tempo de paralisação 

de operações não progra-
madas e que os ativos do 
chão de fábrica continuem 
a operar;

 • Otimize o gerenciamento 
de estoque com menos 
falhas;

 • Atenda a demanda de 
clientes por produtos al-
tamente personalizados;

 • Melhore a satisfação do 
cliente e aumente a fi de-
lização da marca;

 • Acelere a corrida para o 
mercado de novos produ-
tos.

“Lucros duplicados" e "au-
mento de vendas" não fazem 
parte dessa relação porque 

exigem um plano específi co e 
especializado para alcançá-los.

Investimento

Se a organização não estiver 
pronta para fazer um grande 
investimento TI, pode começar 
com uma implementação de 
Cloud com um modelo de as-
sinatura, para evitar custos. O 
benefício da nuvem permite a 
proteção dos dados críticos dos 
clientes, que podem começar 
a se mover na direção certa.

Outra sugestão é usar os 
ganhos gerados no primeiro 
estágio para atingir os objetivos 
de investir na segunda etapa. 
Na maioria das organizações, 
há oportunidades para avanços 
rápidos, que geralmente ne-
cessitam de inovação. Algumas 
soluções que geram economia 
no curto prazo:
 • Ferramentas de business 

intelligence para rastrea-
mento de resultados em 
tempo real;

 • Soluções de CRM para o 
gerenciamento do relacio-
namento com os clientes;

 • Programação, planeja-
mento e monitoramento 
da planta;

 • Gestão de serviços, moni-
toramento de garantias e 
acordos;

 • Gerenciamento de in-
ventário para melhorar a 
precisão.

Competitividade e 

prioridades

Priorize o cliente, analisar 
suas necessidades e forneça 
as soluções adequadas. Por 
exemplo, se ele espera uma 
remessa com rastreabilidade 
do tipo Amazon, de dois dias, 
as empresas devem adotar 
um software de ponta para 
a cadeia de suprimentos que 
conecta digitalmente peças e 
produtos. Por ter visibilidade 
de toda a cadeia logística, as 
organizações não apenas têm 
mais controle do produto, mas 
também fornecem melhores 
dados aos clientes, o que lhes 
permitem acompanhar o pro-
gresso em tempo real. Além de 
mais visibilidade, mobilidade, é 
importante priorizar, também, 
interfaces atraentes e fáceis 
de usar. E tudo isso é possível 
com uma boa solução moderna 
de ERP.

Para clientes que buscam 
personalização especializada, 
as empresas podem aproveitar 
os dados existentes aplicando 
análises inteligentes e inteli-
gência artifi cial para determi-
nar e prever as necessidades 
individuais dos clientes. Essas 
ferramentas digitais têm a 
capacidade de coletar informa-
ções relevantes e ter os dados 
necessários, como padrões 
de compra e infl uências de 
mercado potenciais ou baixas.

É um momento de dinamis-
mo no setor de manufatura. 
A multiplicidade de oportuni-
dades e opções tecnológicas é 
enorme. Com uma visão prag-
mática, as empresas podem 
superar as barreiras comuns, 
defi nir metas realistas e desco-
brir ideias inovadoras para agir.

(*) É manager director, Infor Brasil.

Alessandra Martins (*)

News@TI
Nova edição do TechTalks no Fórum 
E-commerce Brasil

@A Braspag, empresa do grupo Cielo e líder em soluções para e-
-commerce na América Latina, apresenta nova edição do TechTalks 

– série de palestras com foco em tecnologia e inovação que visa promover 
e ampliar o conhecimento sobre as tendências neste setor. O encontro 
acontece nos dias 15 e 16 de agosto durante a 9ª edição do Fórum E-
-commerce Brasil – maior evento de e-commerce da América Latina. 
Dentre os temas abordados no TechTalks estão: inovação disruptiva, 
block chain, risco, conciliação fi nanceira, split de pagamento, novos pays 
etc (http://eventos.ecommercebrasil.com.br/forum/).

Soluções para análise de segurança de 
aplicativos móveis e de cartões com chip

@Verifi cação da segurança de cartões com chip ou tarjas, sejam de 
débito ou crédito: voltado a organizações do ecossistema de paga-

mentos, o Ratel é uma solução que permite a emissores, processadores, 
autorizadores, entre outros entes do setor fi nanceiro, executar um 
processo completo de teste para verifi car se realmente oferece, nas tran-
sações que executa, segurança contra as principais fraudes eletrônicas. 
Automação customizada de testes de segurança no desenvolvimento de 
aplicativos móveis: a fusão das equipes de desenvolvimento, segurança 
e operações – o chamado DevSecOps – vem sendo apontada como a 
saída mais efi caz para que uma aplicação alcance de forma mais rápida 
os requisitos de segurança esperados contra ameaças cibernéticas.

Advertência: 

Algumas das terminologias 
deste artigo podem ser con-
sideradas desagradáveis para 
alguns leitores, mas a intenção 
é educar em uma questão im-
portante, não causar ofensa. 
Se você achar que pode se 
ofender com a terminologia 
discutida neste artigo, por 
favor, pare de ler agora.

Engenharia Social: 

e-Whoring e Sextortion

O mundo em que vivemos 
hoje é interessante, e os veto-
res de ameaças estão sempre 
se expandindo e se tornando 
mais complicados e perigosos. 
Sextortion e e-Whoring provavelmente não surgem como um 
problema potencial para a segurança de uma empresa, mas isso 
não poderia estar mais longe da verdade.

O que é e-Whoring?

E-Whoring é fi ngir ser alguém que você não é usando várias 
imagens obscenas (provavelmente roubadas através de campa-
nhas de roubo de dados) para persuadir o alvo a comprar algo, 
ingressar em um serviço ou trocar fotos.

O que é Sextortion?

Sextortion é chantagear alguém e ameaçar distribuir material 
privado ou sensível, caso não seja fornecido algo em troca.

Como essas duas ferramentas estão conectadas?

Normalmente, a maioria dos agentes de ameaças se aproveita 
de pacotes de imagens (fotografi as/vídeos indecentes) para 
iniciar sua campanha de e-Whoring. Esses pacotes de imagens 
geralmente são o subproduto de outra campanha de roubo 
de dados na qual o agente invadiu a biblioteca de fotos de um 
celular ou o computador de alguém para obtê-los.

A partir daí, o ator de ame-
aças tem algumas escolhas 
a fazer. A primeira é manter 
essas imagens como “reféns”. 
A segunda, aproximar-se 
de pessoas aleatórias pelas 
várias mídias sociais para 
persuadi-las a entrar em um 
serviço pago para ver mais. A 
terceira, usar essas imagens 
para enganar outra pessoa e 
fazê-la mandar suas próprias 
fotos privadas, para então 
chantageá-la também. A quar-
ta, todos os itens acima.

Isso parece afetar apenas 
uma ou duas pessoas, como 
isso poderia prejudicar minha 
empresa?

Dada a natureza muito segmentada desses métodos de en-
genharia social, os agentes de ameaça poderiam ter como alvo 
membros do alto escalão dentro de uma empresa, para então 
extorquir-lhes recursos da empresa (fundos, dados de funcio-
nários e propriedade intelectual).   

Como podemos proteger os funcionários e a empresa contra 
esse tipo de ataque?

Primeiro, converse com os funcionários e deixe-os saber que 
essas ações existem. Como (esperamos) já foi enviado e-mails 
para alertar sobre phishing, basta adicioná-las à lista de itens 
a serem discutidos.

Em segundo lugar, crie um plano. O plano deve centrar-se em 
ajudar os funcionários que são vítimas desse tipo de ataques 
e fornecer métodos para ajudá-los. Esse plano deve incluir as 
informações de contato da polícia de crimes cibernéticos.

Espere, não há algum produto que eu possa comprar para pro-
teger todo o mundo da minha empresa desse tipo de campanha?

Infelizmente não. Sua melhor e única opção aqui é o conhe-
cimento. Consciência é a chave para o sucesso.

(Fonte: Chris Stephen, engenheiro de vendas sênior na Cylance)

Sextortion, e-Whoring e Engenharia Social

Cezar Antonio Tegon (*)

Pela legislação, são consideradas pessoas com defi ciência as 
que apresentam perda ou irregularidade em sua estrutura, 
seja ela psicológica, fi siológica ou anatômica, que gere 

incapacidade ou difi culdade para o desempenho de atividades 
consideradas comuns. Dentro deste quadro, as empresas brasilei-
ras que possuem de 100 a 200 funcionários, devem contratar, no 
mínimo, 2% de pessoas neste perfi l. Acima de mil funcionários, 
o número sobe para 5%.

Segundo Cezar Antonio Tegon, presidente do Elancers Corpo-
rate e CEO do Vagas Online, no mercado há muitas chances para 
pessoas com defi ciências (PCDs), porém há difi culdades diversas 
para preenchê-las. “Apesar de termos esta lei há 22 anos, ainda 
há muitas empresas que não cumprem as cotas e recebem multas 
pesadas. Podemos dizer que há vários fatores para este cenário 
como falta de engajamento das empresas em contratar pessoas 
com defi ciência, preconceito de áreas e gestores que resistem à 
ideia de gerirem pessoas com defi ciência, problemas de acesso 
as vias públicas e transporte, difi culdade na adaptação destes 
profi ssionais na empresa e o principal motivo, a baixa qualifi cação 
dos PCDs”, explica.

O recrutador ainda ressalta que o número de contratações por 
empresas que não são obrigadas por lei é ainda menor. “A grande 
questão é que infelizmente as empresas enxergam este tema 
como um grande desafi o a ser vencido. Há necessidade de um 
trabalho bem mais profundo de desmistifi cação das defi ciências 
e um melhor entendimento de como lidar com estas pessoas 
adequadamente. Fomos criados para não comentar ou não nos 
aproximarmos de pessoas defi cientes, então essa “censura” di-
fi culta há anos o acesso da sociedade a informações sobre este 
público”, ressalta.

Existem diversos motivos para os pessoas com defi ciências 
encontrarem difi culdades no mercado de trabalho e, por isso, 
Cezar Tegon revela dicas importantes para reverter este quadro.

Qualifi cação: 61% dos defi cientes não possuem nem o ensino 
médio completo. Apenas 6,7% possuem curso superior. Este fato 
se dá por vários motivos sendo a acessibilidade um dos principais 
impeditivos do acesso dos defi cientes à qualifi cação.

Dicas para candidatos com 
necessidades específi cas 

conquistarem uma vaga de emprego
O assunto ainda é delicado quando se fala em vagas de emprego para pessoas com necessidades 
específi cas

Oportunidade: As pessoas só são contratadas por empresas 
que precisam desesperadamente cumprir a cota. Difi cilmente 
encontramos uma empresa que realmente está engajada com 
esta causa. As oportunidades também são mais frequentes para 
pessoas que tenham defi ciências leves que exijam pouca ou 
nenhuma adaptação da empresa para recebe-los. Portadores de 
defi ciência física, visual, auditiva e mesmo intelectual são pessoas 
que encontram poucas oportunidades de trabalho infelizmente.

Currículo: Como os defi cientes tem poucas oportunidades, 
difi cilmente terão um currículo e experiências anteriores signi-
fi cativas para concorrer no mercado de trabalho, somado ao fato 
da baixa qualifi cação.

Continuidade: Há várias questões aqui. A continuidade às 
vezes não ocorre por decisão do PCD em virtude das difi culdades 
de acesso ou de adaptação à empresa, podendo também partir da 
empresa que não consegue gerir adequadamente aquele recurso 
em sua estrutura.

Incentivo: Há várias ONGs e empresas privadas que são 
hoje grandes facilitadores da introdução e qualifi cação destes 
profi ssionais no mercado de trabalho. As empresas precisam 
conscientizar-se de sua responsabilidade e efetivamente con-
tratarem estes profi ssionais, implantarem uma cultura receptiva 
nas áreas, informando os colaboradores sobre como conviver 
adequadamente com estas pessoas. Não vamos esquecer que os 
PCDs são profi ssionais que têm suas aspirações, querem fazer 
um bom trabalho e obter reconhecimento. E neste ponto as 
oportunidades devem ser geradas na empresa com treinamento 
adequado, estímulo à integração com todas as áreas e criação de 
um ambiente receptivo e construtivo para esta iniciativa.

(*) É Graduado em Ciências Sociais, Administração de Empresas e Direito. É 
Fundador e CEO da Elancers, multinacional brasileira no segmento de sistema 

de gestão de recrutamento e seleção, Fundador e CEO do Vagas Online e Sócio 
Diretor da Consultants Group by Tegon.

Usuários brasileiros acessam o Twitter com regularidade para 
se informar sobre política

O Twitter conduziu uma enquete com seus 
usuários no Brasil em junho deste ano para 
entender o papel da plataforma como o lugar 
em que as pessoas vão para acompanhar o que 
está acontecendo na política. Os resultados 
indicam que quase 70% deles costumam aces-
sar o Twitter com alguma regularidade para se 
informar sobre política, sendo que 47% usam 
frequentemente e 22% de vez em quando - 
enquanto 13% usam um pouco. Apenas 18% 
dos usuários disseram não usar o Twitter para 

se informar sobre política.
Além disso, mais de 60% dos usuários do 

Twitter no Brasil acreditam que as ideias 
defendidas pelos candidatos à Presidência 
em seus perfi s ofi ciais na plataforma podem 
contribuir com a sua decisão sobre em quem 
votar. Entre os indecisos, este percentual é 
maior: 79% destes usuários consideram que as 
propostas que os candidatos compartilharem 
em seus perfi s ofi ciais no Twitter podem ajudar 
a defi nir a sua escolha.

Para os usuários brasileiros, a característica 
mais importante do Twitter para o acompanha-
mento das conversas sobre eleições é poder 
obter informações em tempo real (66% dos 
participantes da enquete indicaram esta opção). 
Em segundo lugar (53%) está a possibilidade de 
conhecer todos os pontos de vista e em terceiro 
(47%), o acesso a informações direto da fonte 
- nesta pergunta da enquete, os participantes 
poderiam assinalar todas as características que 
se aplicassem.
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 – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.
com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 14 de Agosto de 2018. Dia de São Maximiliano Maria Kolbe, 
Santa Atanásia, São Eberaldo, São Calisto de Todi, e Dia do Anjo Jeliel, 
cuja virtude é a paz. Dia da Unidade Humana, Dia do Protesto, 

Dia do Artista Plástico, Dia do Combate a Poluição e, no Recife 

é o Dia do Frevo. Hoje aniversaria o comediante, produtor, ator, 
escritor, dramaturgo, músico e compositor Steve Martin nascido em 
1945, a cantora e atriz Eliana Pittman que também faz 73 anos, o ex-
jogador de basquete Earvin Magic Johnson, nascido em 1959, o ator 
Jorge Pontual que completa 52 anos e o jogador de futebol Rincón, que 
nasceu em 1966.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é intelectual, trabalhador com boa 
capacidade de julgamento e criatividade, por isso tem garantido o sucesso 
e a prosperidade. Põe o trabalho em primeiro lugar porque precisa de 
estabilidade. Além disso, possui o poder da pacifi cação, que poderá ser 
exercido com discrição e sabedoria, sempre que houver alguma forma de 
confl ito. Possui um temperamento amoroso e emocional. Identifi cam-se 
facilmente com a natureza, o ar livre e os animais e sempre é cuidadoso 
com a própria aparência.

Dicionário dos sonhos
INUNDAÇÃO - Ver uma grande, abandono no amor. 
Ser vítima dela, doença grave. Afogar- se nela, traição. 
Salvar- se, tem amigo leal. Outras pessoas nela, terá 
difi culdades no amor. Perder bens, felicidade no jogo. 
Ver números da sorte: 16, 24, 32, 44 e 79.

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

Esta terça é o quarto dia da lunação. Arrumações, jogar coisas fora, ajudará a manter as emoções em ordem. 

Se for o caso, esta fase Lunar em Virgem é a indicada para encontrarmos coisas perdidas, se descobrir segredos 

e desvendar mistérios, também. Devem-se evitar as chamadas conversas difíceis com as pessoas em geral e, em 

especial, com a pessoa amada. O signo de Virgem onde está a Lua possui uma natureza bastante profunda que 

favorece trabalhos, tarefas ou estudos que necessitem concentração, pesquisa e investigação.
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As relações o farão viver bons mo-
mentos no amor, ou junto dos seus 
familiares, dos irmãos, pais e fi lhos.  
Aproveite para realizar melhorias 
no ambiente, assuntos ligados a 
fi nanças que aumentam o idealismo 
e dão metas mais elevadas na vida. 
52/852 – Vermelho.

Antes de negociar, faça uma revisão 
de suas condições materiais. Tente 
terminar agora tudo o que tenha 
sido iniciado, antes que o Sol entre 
em Virgem no dia 23. Use a boa ca-
pacidade de julgamento, mas evite 
achar que a sua opinião é a correta. 
25/525 – Branco.

Evite cometer extravagâncias, 
espere mais algumas horas para 
mudanças. O dia é bom para os 
trabalhos, os negócios, para a saúde, 
mas não para os assuntos sentimen-
tais.  Promova encontro com amigos. 
Irá encontrar boas soluções para o 
que vem limitando as realizações. 
89/789 – Amarelo.

As confusões podem ocorrer pela 
manhã, mas logo serão resolvidas, 
desde que se decida a isso mostran-
do empenho e dedicação. Resolva 
uma grande dificuldade naquilo 
que estiver realizando, impondo a 
sua vontade e sua capacidade de 
julgamento dos fatos que ocorreram. 
37/437 – Branco.

Arrumações, jogar coisas fora, 
ajudará a manter as emoções em 
ordem. A partir de agora com a Lua 
em Virgem está chamando a atenção 
para os detalhes a sua volta. Pode 
descobrir segredos e desvendar 
mistérios, também nesta terça-feira. 
32/532 – Amarelo.

Boa disposição leva a contatos mais 
intensos e relações mais abertas e 
sinceras. As novidades serão bem 
aceitas em seu ambiente depois do 
aniversário, mas não muda nada até 
lá. Prepare-se porque logo estará 
começando o seu novo ano astral. 
39/439 – Verde.

Melhora o reconhecimento através 
de novos empreendimentos profi s-
sionais que tenham sido iniciados. 
Use a mente de forma mais objetiva 
e prática e pense bem antes de agir 
para aumentar suas chances de ser 
feliz. Viagens e passeios devem ser 
programados. 22/422 – Violeta.

Neste meio de mês viverá situação 
nova e muito positiva no trabalho 
com algum benefício desejado há 
muito tempo. Atividade intensa 
e renovação de sua vida pessoal. 
O dia promete ser de facilidade 
para demonstrar expansividade e 
entusiasmo nos relacionamentos. 
28/528 – Azul.

Durante todo o dia as atividades 
ligadas à restauração, consertos, 
reformas e mudanças de toda a 
natureza, estarão benefi ciadas. De 
algo que não quer mais para alguém 
que vai usar. Logo os problemas terão 
soluções e tudo que for ruim fi cará 
para trás. 63/563 – Marrom.

Evite atritos devido ao desgaste que 
isto provoca junto de seus amigos. 
Há uma grande ânsia por liberdade 
e certa irritabilidade ao tratar com 
as pessoas na intimidade. Não pense 
muito para não passar uma chance. 
Mantenha o astral elevado e melhore 
a relação social. 03/303 – Branco.

É tempo de desenvolver ainda mais 
suas habilidades pessoais. Comece 
estudos e aprenda mais. Em breve 
poderá unir-se ou separar-se de al-
guém, decidindo relações. Momento 
feliz é vivido na intimidade se for um 
pouco mais ousado na realização 
daquilo que deseja. 36/436 – Verde.

Devem-se evitar as chamadas con-
versas difíceis com as pessoas em 
geral e, em especial, com a pessoa 
amada. Tracem novas e elevadas 
metas para serem realizadas depois 
do seu aniversário. Mudanças na vida 
social podem tumultuar a vida, não 
mude nada. 29/229 – Cinza.

Simpatias que funcionam
Para o marido ser carinhoso: Pegue uma folha 
de papel branco uma caneta vermelha e um sino 
pequeno. Desenhe na folha dos corações do mesmo 
tamanho, escreva seu nome e o do seu amado em 
cada um. Coloque os corações embaixo do sino e dê 
tantas badaladas conforme for a idade somada do 
casal. Em seguida reze um Pai Nosso.
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Cena da peça “A Minicostureira”.

Dois espetáculos 
teatrais prometem 
animar os próximos 
fi nais de semana da 
garotada

E crianças com até 12 
anos não pagam in-
gressos. Os mesmos 

devem ser retirados com 30 
minutos de antecedência. 
A montagem A Minicostu-
reira (entre os dias18/08 
e 09/09), que tem texto de 
Frann Ferraretto e direção 
de Cynthia Falabella,  fala 
de uma menina, em meio 
aos apetrechos de costura, 
que tem seu sonho transfor-
mado em pesadelo e precisa 
tomar uma difícil decisão. 
Com Antoniela Canto, Bruno 
Ribeiro, Frann Ferraretto e 
Mateus Monteiro. Nos dias 
18 e 19 de agosto, a Cia. Ar-
ticularte - grupo de teatro de 
bonecos - apresenta Menino 
Coragem. O enredo conta 

Em “O Homem Na Prancha” 
o bailarino Edson Beserra mer-
gulha num resgate ancestral 
inspirado pelo quadro Navio ne-
greiro, do pintor inglês William 
Turner, e no conto O Horla, do 
francês Guy de Maupassant. 
Em cenário fantasmagórico, 
Edson traz um pouco das carac-
terísticas das obras em que se 
baseou, fazendo uso também de 
uma busca biográfi ca. Além de 
estar em cena, Edson também 
assina a concepção e direção 
do espetáculo, que tem como 
assistente de direção Marcos 
Buiati. A confl uência dos mo-
vimentos da água e do vento, 
assim como da incidência de luz 
foram os motes dramatúrgicos 
para a construção do vocabulá-
rio coreográfi co do espetáculo. 
As pinceladas impressionistas 
de Turner aparecem em cena 
por meio dos movimentos 
diluídos da água e das nuvens 

Nota 
Quatro anos após o disco 

“Setevidas” (Deck/ 2014), Pitty 
começou 2018 anunciando que 
está em fase de produção de seu 
novo álbum. Enquanto os fãs 
aguardam esse lançamento, a 
cantora e compositora apresen-
ta hoje em todas as plataformas 
digitais a canção “Te Conecta”, 
primeiro single do novo disco, 
em breve também nas prin-
cipais rádios do Brasil. Com 
produção de Rafael Ramos, 
composta e cantada por Pitty, 
a música traz uma sonoridade 
diferente. Nela a cantora usou 
infl uências de vários gêneros 
que fazem parte da sua ba-
gagem. Assim, “Te Conecta” 
traz um ritmo mais próximo 
ao reggae e ao dub. O novo 
álbum de Pitty ainda não tem 
data prevista de lançamento. 
Enquanto fi naliza esse trabalho, 
ela está rodando o país com 
sua nova turnê, “Matriz”. Para 
ouvir, acesse: (https://Pitty.lnk.
to/TeConectaSinglePR).

Cena do espetáculo “Guardado em Silêncio”.

A Cia. teatral paulistana Alvo apresentaráo espetáculo 
“Guardado em Silêncio” nas periferias de São Paulo. O 
drama, que propõe o diálogo sobre a epístola de Romanos, 
a mais sistemática e profunda de todas as epístolas do 
Novo Testamento, escrita pelo apóstolo Paulo no século 
I com a mensagem de Jesus às igrejas de Roma, seguirá 
em turnê pelas Fábricas de Cultura da cidade.Tendo 
como ponto de partida os escritos de Paulo, Guardado 
em Silêncio retrata as memórias de um soldado alemão 
que presencia sua amiga de infância judia ser levada pelo 
regime nazista durante a “noite dos cristais quebrados”, 
marco do Holocausto em 1939.

Serviço: Fabricas de Culturas, R. Augustin Luberti, 300,  Sapopemba. Quinta 
(16) às 10h. R. Albuquerque de Almeida, 360, Jaçanã. Sexta (24) às 1h e às 20h. 
R. Pedra Dourada, 65, Curuçá. Quinta (13/09) às 10h. Av. General Penha Brasil, 
2508, Brasilândia. Quinta (20) às 15h e às 20h. Entrada franca.
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garoto e sua irmã que cruzam 
uma floresta escura e um mar 
de criaturas marinhas, até 

chegarem a uma nova terra. 
Com Surley Valério, Renato 
Bego, Gabriela Zenaro, Flávio 
Borzi.

Serviço: Sesc Belenzinho,  R. Padre Ade-
lino, 1000, tel. 2076-9700. A minicostureira, 
sábados e domingos às 12h. Ingresso: R$ 20. 
Menino Coragem, Sábado (18) e domingo 
(19)  às 17h. Entrada franca.
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SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn. 

Encontrando o Fluxo. 

Esteja no fl uxo. 

Você esteve trabalhando arduamente para viver uma vida de integridade, 
perseverança e dedicação, e as recompensas estão se manifestando, então 
continue e lembre-se de fazer o seu melhor enquanto aprende a simplicidade 
e a facilidade de ser um co-criador com o seu próprio Espírito, tornando 
as coisas muito mais fáceis. Procure pessoas felizes. Procure situações e 
comunidades que se apóiem e se divirta enquanto estiver fazendo isso. 
Envolva-se com pensamento positivo, pessoas e instituições voltadas para 
a positividade e você descobrirá que algo maior do que você mesmo o está 
guiando para melhores experiências e um caminho que é percorrido por 
aqueles com um coração agradecido e senso de comunidade.

Pensamento para hoje: Como um co-criador com o Espírito, o seu 
melhor se torna mais fácil e a sua capacidade de liberar a energia mental 
e seguir o fl uxo do que existe se torna mais fácil. Por que não escolher 
o caminho mais fácil? Ambos levam onde você quer ir? E assim é. Você 
é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br
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“O Homem Na Prancha”

provocados pela ação do vento. 
As inquietações da personagem 
central do conto de Guy se de-
senvolvem com a sensação de 
uma presença não-física que o 
perturba, presença esta que é 
percebida pela queda de tem-
peratura provocada pelo vento. 

No palco, Edson se inspira 
nesse vento para também apre-
sentar uma construção do seu 
vocabulário de movimentos.

Serviço: Complexo Cultural Funarte SP, 
Al. Nothmann, 1058, Campos Elíseos. Sexta 
(17) e sábado (18) às 19h e domingo (19) às 
18h. Ingresso: R$ 20.

Bailarino Edson Beserra.



A indústria da 

aviação na América 

Latina tem crescido 

exponencialmente nos 

últimos anos

Segundo a Associação 
Brasileira das Empresas 
Aéreas (Abear), estima-

se que 3,5 milhões de passa-
gens aéreas são compradas a 
cada mês. A demanda por voos 
na América Latina aumentou 
7,2% em fevereiro de 2018 
em relação ao mesmo período 
de 2017, de  acordo com a 
Associação Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA).

Este aumento no volume de 
passageiros, especifi camente 
no Brasil, tem proporciona-
do inovações no setor e as 
companhias aéreas procuram 
oferecer maior agilidade e 
conveniência aos viajantes. 
Atualmente, as iniciativas 
incluem Wi-Fi nos voos, che-
ck-in online utilizando selfi es, 
e aplicativos para informar aos 
passageiros sobre o número 
do portão de embarque e a 
programação do voo. 

Além disso, os programas de 
fi delidade têm sido essenciais 
como forma de oferecer con-
forto e tarifas promocionais. 
No ano passado, a receita das 
empresas que disponibilizam 
esse tipo de programa cresceu 
9%, em relação a 2016, che-
gando a 6 bilhões de reais. 
Além da inovação estar na 
lista de prioridades, garantir 
direitos básicos também é 
importante. 

Os consumidores preferem 
usar dispositivos móveis para 
comprar passagens aéreas e 
reservar hotéis, porque eles 
são fáceis, rápidos e práticos 
e podem ser acessados de 
qualquer lugar. Os passageiros 
usam cada vez mais o estilo 
“faça você mesmo” quando 
reservam viagens. Muitos de-
les preferem reservar e pagar 
bilhetes diretamente, evitando 
terceiros.

De acordo com um relatório 
recente da Phocuswright, 

cerca de 50% das reservas de 
viagens são feitas online no 
Brasil4, portanto, garantir que 
a experiência de reserva online 
seja perfeita, reduzirá inevita-
velmente que os clientes façam 
sua programação de outra 
forma. As companhias aéreas 
devem estar preparadas para 
melhorar a experiência de 
reservas online, no sentido de 
vender mais passagens e de 
maneira rápida, segura e com 
diversas moedas. 

Otimizar o pagamento nesta 
experiência é algo vital e, pro-
porcionar variadas opções de 
pagamento aos consumidores, 
a fi m de atingir suas demandas, 
também é uma consideração 
importante. Um exemplo de 
uma empresa que avançou 
na região da América Latina 
é a Viva Aerobus, a principal 
companhia aérea de baixo 
custo do México. 

A empresa tinha planos 
agressivos de expansão e 
precisava otimizar seu sistema 
de pagamento para alcançar 
mais consumidores em todo 
o mundo. Ao investir em 
soluções sofi sticadas de pre-
venção a fraude e métodos de 
pagamento transfronteiriços, 
a empresa aumentou a taxa 
de aceitação de transações 
em mais de 40% no primeiro 
mês de implementação e, 
consequentemente, expandiu 
o volume de vendas para rotas 
internacionais.

Em um mundo moderno 
e inovador, os comerciantes 
precisam investir em plata-
formas on-line abrangentes 
com proteção contra fraudes 
e gerenciamento efetivo para 
reduzir custos, garantindo 
receitas mais altas. Platafor-
mas de alta qualidade são 
importantes, bem como planos 
brilhantes para enfrentar um 
mercado on-line crescente e 
cheio de oportunidades. 

Esteja preparado para esta 
nova jornada no setor de com-
panhias aéreas.

 
(*) - É Gerente Geral da Worldpay 

para América Latina. 

Sistemas de pagamento 
inovadores impulsionam 

aviação na A. Latina
Juan D’Antiochia (*)
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 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUIZ FELIPE DA SILVA LEÃO, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
suporte, nascido em Francisco Morato, SP, no dia (21/11/1989), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lauro Antonio Leão e de Bernadete Ribeiro da Silva. 
A pretendente: KARINA VALÉRIO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão monitora 
de qualidade, nascida nesta Capital, SP, no dia (10/02/1992), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Vicente Januario da Silva e de Judite Maria 
Valério da Silva.

O pretendente: DIEGO DA SILVA PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (17/10/1986), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Luiz Pinheiro e de Maria Helena Alves da Silva Pinheiro. 
A pretendente: PATRICIA ALVES VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão conferente, 
nascida nesta Capital, São Paulo, SP, no dia (20/01/1983), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcina Aparecida Alves Vieira.

O pretendente: JOAB NASCIMENTO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
em eletrônica, nascido em Vitória, ES, no dia (25/06/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Deoclecio Barbosa e de Marilene 
Nascimento Barbosa. A pretendente: ANA LUIZA MARQUES RIBEIRO, estado civil 
solteira, profi ssão analista de recursos humanos, nascida no Rio de Janeiro, RJ, 
no dia (01/06/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Claudia Marques Ribeiro.

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

Empresas & Negócios

O pretendente: DIEGO DE OLIVEIRA CIANGOLI, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (11/09/1986), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Paulo Ciangoli e de Ana Maria de Oliveira Ciangoli. A pretendente: PARMA-
LAT LAURA LUIZA APARECIDA ANDRADE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Jundiaí, SP, no dia (22/10/1993), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Roberto Carlos Medeiros Oliveira e de Solange de Araujo Andrade.

O pretendente: MICHEL GOMES DO AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de depósito, nascido em Osasco, SP, no dia (19/06/1979), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Audalio Alves do Amaral e de Maria Aparecida Gomes da 
Rocha Amaral. A pretendente: LUCIANA COSTA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão 
nutricionista, nascida em Timóteo, MG, no dia (07/08/1985), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elio Lúcio Barbosa e de Maria das Graças Costa Barbosa.

O pretendente: WÉRICK ROGÉRIO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (24/04/1995), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Rogério dos Santos e de Iraci Pereira da Silva Santos. A pretendente: 
GRAZIELLA SOARES DE OLIVEIRA FREITAS, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (30/03/1993), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Admilson de Oliveira Freitas e de Neusa Soares de Oliveira Freitas.

O pretendente: FILIPE GOMES DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão pastor, 
nascido em Jaboatão dos Guararapes, PE, no dia (31/03/1995), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edeildo Gomes de Lima e de Luciana Gomes de 
Lima. A pretendente: PATRÍCIA PEREIRA PIRES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em Cajamar, SP, no dia (23/01/1995), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco da Costa Pires e de Rosalina Jesus Pereira.

O pretendente: DIONATHAN VERESCIMO, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (16/09/1994), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Verescimo Marques e de Renália de Sousa. A pretendente: LAIS TATIANE DIAS, 
estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida nesta Capital, SP, no dia (08/07/1994), resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Dias e de Luciene Cruz Dias.

O pretendente: MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante, nascido nesta Capital, SP, no dia (27/05/1997), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Adenice de Oliveira. A pretendente: ANGÉLICA 
OLIVEIRA COSTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Perus, 
SP, no dia (04/03/1981), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Eduardo Lauriano Costa e de Fátima Cruz de Oliveira Costa.

O pretendente: RENE FERREIRA DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido em Salvador, BA, no dia (06/01/1966), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Pimentel do Nascimento e de Neusa Ferreira 
do Nascimento. A pretendente: SIMONE DA SILVA SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Salvador, BA, no dia (31/07/1968), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmundo Nery dos Santos e de 
Aline da Silva Santos.

O pretendente: ALENALDO VENTURA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Itagi, BA, no dia (02/10/1977), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Teixeira Santos e de Eutides Ventura Santos. A pretendente: ZILMA 
EVANGELISTA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão servente de limpeza, nascida 
em Itagi, BA, no dia (04/07/1974), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Nestor Evangelista Ribeiro e de Genice Pereira da Silva.

O pretendente: STEVAM FERNANDO BERBEM DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Osasco, SP, no dia (30/12/1997), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silas Xavier da Silva e de Luciana Aparecida Berbem 
da Silva. A pretendente: DAIANE ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
agente de arrecadação, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia (02/08/1997), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens de Oliveira e de 
Cassia da Silva Alves Oliveira.
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2ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001376-85.2018. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CELINA HELENA 
DESTEFANI TOLEDO (CPF 569.428.508-53), que AMC - Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe 
uma ação monitória que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença , 
condenando-a ao pagamento de R$ 49.248,30 (atualizado até 31/12/2017). Estando a executada em 
lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de 
honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do 
art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir 
após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. N. NADA MAIS. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0004373- 22.2010.8.26.0100 - 76/10./O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LETÍCIA FRAGA 
BENITEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Raul de Carvalho, Dulce Vaz de Carvalho, Azor de 
Toledo Barros, LyGia Souza e Silva de Toledo Barros, Sonia Regina Petrarco, Juliana Gomes de 
Carvalho, Jose Reinaldo Pisani, Priscila Cardoso Rocha, Rafael Leite Rocha, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Sueli da 
Silva Milanésio e Ciro Milanésio ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado na Rua, Nem de Barros, 115. Tremembé, São Paulo - SP, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Moeda turca acumula desvalorização de 41%.

A investigação terá como 
alvo perfi s que, segundo 
o secretário de impren-

sa do Ministério do Tesouro 
e Finanças turco, Ali Berber, 
estariam propagando notícias 
falsas como a de que o Estado 
interviria para converter moeda 
estrangeira depositada em con-
tas bancárias para liras, além 
de fi xar a taxa de câmbio para 
dólares, o que seria contra um 
dos pilares do mercado livre.

A lira chegou a ter desvalo-
rização de 9% com relação ao 
dólar, antes de o governo lançar 
um plano econômico para con-
ter a desvalorização da moeda 
do país. Na última sexta-feira 
(10), a lira chegou a cair 16%, o 
que causou quedas em diversas 
bolsas de valores pelo mundo. O 
Banco Central turco anunciou 
a injeção de US$ 6 bilhões no 
sistema fi nanceiro do país para 
garantir a liquidez dos bancos 

Governo turco vai investigar 
346 contas em redes sociais
O Ministério do Interior turco anunciou ontem (13) que vai instaurar inquérito para investigar 346 
contas em redes sociais que, segundo as autoridades, “publicaram conteúdos que provocaram a crise 
cambial no país”

EP
A US$ 6 bilhões e US$ 3 bilhões 

em liquidez equivalente ao 
ouro” escreveu a entidade em 
seu site ofi cial. 

O ministro das Finanças tur-
co, Berat Albayrak, denunciou 
um suposto “ataque à moeda 
turca” em entrevista ao jornal 
local Hurriyet, em que afi rmou 
que o plano vai fortalecer a 
independência da política mo-
netária do país. 

A crise cambial foi agravada 
pela decisão do presidente 
norte-americano, Donald 
Trump, de aumentar as ta-
rifas sobre a importação do 
alumínio, que será taxado 
em 20%, e do aço, que pagará 
50% para entrar no território 
norte-americano. Outro fator 
que infl uencia na tensão entre 
os dois países é a prisão de 
um pastor norte-americano na 
Turquia, acusado de espiona-
gem e terrorismo (Ag. EFE).

e conter a desvalorização da 
moeda local. 

Em um comunicado, a en-
tidade disse que reduzirá os 
limites de reservas permitidas 
aos bancos para retirar liras 
do mercado, dar liquidez ao 

sistema fi nanceiro e estabilizar 
o valor da moeda. As medidas 
implantadas pelo plano durarão 
por 100 dias. “Com a revisão, 
serão injetados no sistema fi -
nanceiro aproximadamente 10 
bilhões de liras, o equivalente a 

Uma pesquisa divulgada pela Federa-
ção das Câmaras de Dirigentes Lojistas 
do Estado de São Paulo mostra que 90% 
dos varejistas acreditam que as fi las para 
atender o consumidor atrapalham as 
vendas do negócio.

Mesmo que seja um grande teste com 
a paciência do cliente, 66% dos comer-
ciantes acham que as fi las podem atrair 
consumidores para entrar na loja, entre-
tanto, o mesmo levantamento também 
mostra que 78% dos lojistas veem as fi las 
como motivo de desistência de compra, 
principalmente na hora do pagamento. 
Ou seja, a fi la no caixa não é bem vista.

O presidente da Federação, Mauricio 
Stainoff, explica que as fi las podem atra-
palhar os negócios. “Ver muitas pessoas 
nas lojas no primeiro momento pode 
parecer positivo, que o estabelecimento 
é de qualidade ou que tem promoções 
interessantes, porém, a experiência lá 
dentro pode não ser a mesma. Sem contar 
que muitas vezes pode parecer falta de 
organização” explica.  

Outros itens também foram levantados 

Para 90% dos varejistas fi las 
prejudicam vendas

para saber o que mais interfere na decisão 
de compra. Questionados sobre quais 
elementos mais chamam a atenção dos 
consumidores, 70% dos lojistas disseram 
que é a disposição do produto, 26% deles 
acreditam que é a iluminação e 4% as 
cores utilizadas.

Stainoff conta que é necessário saber 
equilibrar. “Todos os elementos do esta-
belecimento infl uenciam na compra do 

consumidor. O ambiente é organizado? As 
fi las são grandes, porém andam rápido? O 
número de atendentes dá conta da deman-
da? O cliente observa todos os detalhes, 
além do atendimento de qualidade. Uma 
boa experiência vai determinar se ele irá 
voltar ou não”, explica. A pesquisa foi 
realizada com as Câmara de Dirigentes 
Lojistas do estado de São Paulo na última 
semana de julho (AI/FCDLESP).
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Gilda Goldemberg (*)

Mulher tem certa difi culdade de entender as diferenças entre dis-
criminação, preconceito e estigma social porque é capaz de observar 
e se for o caso, vivenciar tudo junto, só por ser mulher.

No mercado de trabalho não é diferente. Elas sofrem preconceito 
porque mostram fragilidade e insegurança ou força e assertividade. 
São estigmatizadas porque têm TPM, fi cam grávidas, são muito velhas 
ou muito novas, discretas ou extravagantes e a lista segue... É fato: 
mulheres ganham menos, ocupam poucas cadeiras nas diretorias, 
conselhos e etc. 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) de 2015, o rendimento médio dos brasileiros era de R$ 
1.808, mas a média masculina era mais alta (R$ 2.012) e a feminina 
mais baixa (R$ 1.522). Em reportagem realizada pelo jornal O Globo 
em fevereiro de 2018, com base nos bancos de dados do governo, 
dentre os 425 dirigentes da administração federal, apenas 36 são 
mulheres. E um estudo conduzido pelo Insper, junto com a consultoria 
Talenses, apontou que somente 8% de 339 empresas pesquisadas 
são presididas por mulheres. 

Os dados não mudam quando olhamos para fora do país. No 
ranking das 500 maiores empresas dos EUA, realizado pela revista 
Forbes, em 2017 havia apenas 11 mulheres ocupando o primeiro 
cargo na linha de comando. Outro dado: o estudo “Women in the 
workplace 2017”, realizado com 222 empresas pela consultoria 
McKinsey&Company, indicou que as mulheres são encontradas em 
48% dos cargos de entrada, mas ocupam apenas 21% dos cargos 
de presidente.

Diante disso, elas precisam trabalhar e estudar mais horas, rele-
var os assédios e renunciar a vida privada. Sim, homens também 
são discriminados, sofrem com preconceitos e estigmas. Claro que 

Igualdade já!

trabalham, estudam mais horas e renunciam a vida privada quando 
necessário.

A igualdade a que me refi ro não é ideológica. Defi nitivamente não 
somos todos iguais e isso é muito bom! No entanto, na carreira pro-
fi ssional, quando resolvem empreender ou conquistar uma posição 
executiva, elas partem no segundo “pelotão”, enquanto eles ganham 
na “largada”. Mas, se a competência independe de gênero, porque 
é que as mulheres saem atrás?

Ok, muitos direitos e reconhecimento já foram conquistados, mas 
há ainda espaço para crescer e as mulheres ainda precisam de apoio 
para encontrar uma posição no “pelotão” que todos e todas um dia, 
no futuro, ocuparão igualmente, se tudo evoluir.

É por isso que estamos assistindo à proliferação de campanhas e 
grupos de apoio, com ações que estimulam mulheres a reconhecerem 
suas qualidades e desenvolverem seu potencial, criando uma rede 
de ajuda para enfrentar as armadilhas que estigmas e preconceitos 
impõem na trajetória profi ssional delas. Igualdade já!

(*) É Diretora de Associados da ICF Capítulo Regional RJ
e membro do Grupo Nikaia.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: FÁBIO JOSÉ DOS ANJOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 01/03/1983, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Antonio dos Anjos e de Vilma Maria de Lima; A pretendente: 
MAGNÉLIA LUCIANE SANTANA, nacionalidade brasileira, divorciada, manicure, nascida 
em João Monlevade - MG, aos 03/11/1987, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Raymundo Avelino Santana e de Maura Lopes Santana.

O pretendente: RENATO DOS SANTOS PANDO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
engenheiro elétrico, nascido em São Paulo - SP, aos 25/06/1983, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francesco Pando e de Georgina Maria 
dos Santos; A pretendente: SUÉLEN GUZATTO, nacionalidade brasileira, solteira, 
consultora de investimentos, nascida em São Bento do Sul - SC, aos 16/05/1987, resi-
dente e domiciliada, em Jaraguá do Sul - SC, fi lha de Olir José Guzatto e de Lourdes 
Cardozo Leal Guzatto.

O pretendente: EDUARDO DOS REIS CARDOSO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 29/10/1980, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Samuel Antonio Cardoso e de Durvalina dos Reis Car-
doso; A pretendente: IVONETE SILVA SOUZA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
cabeleireira, nascida em Jequié - BA, aos 15/09/1973, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Durval Silva e de Analia Silva Souza.

O pretendente: GERALDO AURÉLIO DAMASCENO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em Ouro Branco - MG, aos 20/10/1967, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Augusto Damasceno e de Maria Aparecida Da-
masceno; A pretendente: JAQUELINE SOARES POLICATE, nacionalidade brasileira, 
divorciada, recepcionista, nascida em Cabo - PE, aos 24/03/1969, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adelaide Soares Policate.

O pretendente: EDSON MACIEL DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, soldador, 
nascido em Taboão da Serra - SP, aos 20/09/1969, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Izalto José da Silva e de Irani dos Santos Silva; A pretendente: 
LUCIANA APARECIDA VALENTIM, nacionalidade brasileira, solteira, depiladora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 13/06/1971, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Benedito Valentim e de Almira Caetana Valentim.

O pretendente: BRUNO ALEX DOS SANTOS ROCHA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar de jardinagem, nascido em Várzea da Palma - MG, aos 28/02/1996, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antônio Luiz da Rocha e 
de Luiza Maura dos Santos; A pretendente: HUMBERTA GUEDES CUNHA, naciona-
lidade brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em Uibaí - BA, aos 09/10/1998, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Estevam José da Cunha 
e de Evanete Gonçalves Guedes.

O pretendente: MAURICIO SANTOS DE JESUS CONCEIÇÃO, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 25/04/1996, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ulisses de Jesus Conceição e de 
Ana Lucia Santos; A pretendente: STEPHANIE BERNARDO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, balconista, nascida em São Paulo - SP, aos 18/09/1997, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Xavier da Silva e de 
Regiane Bernardo da Silva.

O pretendente: FELIPE PORTELA DE ASSIS MENDES, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, comprador, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 30/08/1983, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando de Assis Mendes e de Lidiana 
Portela de Souza Mendes; A pretendente: CARLA MAZZA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, gerente comercial, nascida em Rio de Janeiro - RJ, aos 13/07/1979, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Mazza.

O pretendente: ANDRÉ SANTANA ROCHA JÚNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 03/02/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de André Santana Rocha e de Albinair Oscar da Silva; A pretendente: 
KAROLINE RAMOS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar adminis-
trativo, nascida em São Paulo - SP, aos 28/02/1996, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Norberto Nunes dos Santos e de Valdenice Ramos dos Santos.

O pretendente: AQUIRIO VIEIRA DE ARAUJO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
operador de empilhadeira, nascido em São Paulo - SP, aos 09/12/1977, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Pinheiro de Araujo e de Maria de 
Lourdes Vieira de Araujo; A pretendente: BEATRIZ SAMPAIO PEREIRA, nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 22/04/1977, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Sampaio Pereira e de 
Maria Salete Sampaio Pereira.

O pretendente: JORGE LUIS ALVES, nacionalidade brasileiro, viúvo, aposentado, 
nascido em São Paulo - SP, aos 29/09/1954, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Luzia Custódia; A pretendente: MARIA RIDNA DE ALMEIDA, na-
cionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em Iracema - CE, aos 
01/10/1971, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Miguel 
Sobrinho e de Elizete Clementino de Almeida.

O pretendente: MARCOS BISPO DE JESUS, nacionalidade brasileiro, divorciado, pintor 
de construção civil, nascido em Salvador - BA, aos 14/09/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ismael Bispo da Silva e de Maria Roquelina de Jesus; 
A pretendente: ANDRÉIA DAS DÔRES, nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de 
embalagem, nascida em Belo Horizonte - MG, aos 21/08/1976, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Cirino das Dôres e de Maria Luiza das Dôres.

O pretendente: EFRAIM PEREIRA MARTINS, nacionalidade brasileiro, solteiro, profes-
sor, nascido em São Paulo - SP, aos 26/08/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Luiz Martins e de Florisbela Pereira Martins; A pretendente: 
NATALIA FERREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, especialista em 
atendimento, nascida em São Paulo - SP, aos 12/04/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Ferreira dos Santos e de Ione Rosa dos Santos.

O pretendente: ARIVALDO CARDOSO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, açougueiro, nascido em Santa Cruz da Vitória - BA, aos 27/10/1977, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Cardoso dos Santos e de Maria 
Cardoso  dos Santos; A pretendente: SUELI ARAUJO NASCIMENTO, nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 13/09/1971, re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roque Lima do Nascimento 
e de Antonia Araujo do Nascimento.

O pretendente: ANDERSON FELIX DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de suprimentos, nascido em São Paulo - SP, aos 19/10/1977, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubens Felix da Silva e de Sara  
Ferreira da Silva; A pretendente: ROSEMEIRE SIQUEIRA DE BARROS, nacionali-
dade brasileira, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 13/10/1977, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Luiz de Barros e 
de Natalina Siqueira de Barros.

O pretendente: MIGUEL TEIXEIRA DE MATOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, ta-
peceiro, nascido em Distrito Caxitoré, Município Itapagé - CE, aos 12/02/1965, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Zeca de Matos e de Francisca 
Teixeira de Matos; A pretendente: MARIA APARECIDA TEIXEIRA, nacionalidade bra-
sileira, solteira, cozinheira, nascida em Lagoa do Ouro - PE, aos 09/09/1981, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria José Teixeira.

O pretendente: DOUGLAS SOUZA MAGALHÃES, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
colorista, nascido em São Paulo - SP, aos 21/07/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valter Gomes Magalhães e de Edna de Souza Santos 
Magalhães; A pretendente: RENATA PEDRO DE CASTRO, nacionalidade brasileira, 
divorciada, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 04/06/1987, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Donizeti Pedro de Castro e de Hermanda 
Nunes Miranda de Castro.

O pretendente: DANIEL DE ARAUJO JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, moto-
rista, nascido em São Paulo - SP, aos 11/02/1981, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Daniel de Araujo e de Maria Aparecida Leandro de Araujo; A 
pretendente: ELISABETE DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, con-
troladora de tráfego, nascida em São Paulo - SP, aos 24/05/1986, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo José da Silva e de Celina dos Santos Silva.

O pretendente: JOÃO PAULO PIMENTEL DE OLIVEIRA nacionalidade brasileiro, 
solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 11/02/1977, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Bolivar Marinho de Oliveira e de Maria Senhora 
Ferreira Pimentel; A pretendente: ELISANGELA CRISTINA CARVALHO DE CAMPOS, 
nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 09/11/1979, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilton João de Campos e 
de Maria da Gloria de Carvalho Lima.

O pretendente: FRANCISCO EVANILSO NUNES DO NASCIMENTO, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em Icó - CE, aos 23/08/1984, re-
sidente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Nunes do Nascimento 
e de Antonia Alexandre do Nascimento; A pretendente: JOSIANE GOMES DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, solteira, analista de atendimento, nascida em São Paulo - SP, 
aos 12/04/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edemilson 
Gomes da Silva e de Leni Maria da Silva.

O pretendente: MARCUS AURELIO DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, técnico em informática, nascido em São Paulo - SP, aos 24/01/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Nicolau da Silva e de Suely 
Enes dos Santos Silva; A pretendente: DAYANA VIEIRA GOMES, nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente comercial, nascida em São Paulo - SP, aos 24/06/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elias Gomes e de Silvana 
Aparecida Vieira.

O pretendente: DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, copeiro, nascido em Olindina - BA, aos 23/10/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Pascoal dos Santos e de Maria Delza 
Rodrigues dos Santos; A pretendente: ADRIANA ALVES VIANA, nacionalidade bra-
sileira, divorciada, de serviços domésticos, nascida em Saloá - PE, aos 02/02/1981, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Pereira Viana e 
de Aldenora Alves Viana.

O pretendente: ANDERSON PEREIRA DOS ANJOS, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 06/06/1991, residente e domiciliado e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adalvino Alves dos Anjos e de Maria 
das Graças Pereira; A pretendente: BRUNA SANTOS DE SOUZA, nacionalidade brasi-
leira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em Agua de Meninos - AL, aos 04/12/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos de Souza 
e de Belonise Santos de Souza.

O pretendente: RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, operador 
de telemarketing, nascido em São Paulo - SP, aos 16/01/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Virando de Oliveira e de Dalva Terezinha 
Dias; A pretendente: RAQUEL HELOISA NOGUEIRA, nacionalidade brasileira, sol-
teira, analista de prevenção, nascida em São Paulo - SP, aos 28/05/1989, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos Antonio Nogueira e de 
Maria das Dores Nogueira.

A pretendente: GISELE BARBOSA, nacionalidade brasileira, solteira, musicista, nascida 
em São Paulo - SP, aos 04/02/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Elisabeth Barbosa; A pretendente:JULIANA ALVES DE SOUSA, nacionalidade 
brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 16/12/1995, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose de Ribamar Firmino 
de Sousa e de Rita Alves da Silva.

O pretendente: LUIZ CARLOS DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 22/02/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Florenço dos Santos e de Vera Lucia Veridiano; A pretendente: 
EDNA CAMILO GOMES, nacionalidade brasileira, solteira, microempreendedora, nascida 
em Areia - PB, aos 19/09/1968, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Camilo Gomes e de Francisca Ricardo Camilo Gomes.

O pretendente: RILDISSON COSTA PORTELA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em Sobral - CE, aos 09/03/1986, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eloi Nere Portela e de Rosa Maria da 
Costa Portela; A pretendente: JOYCE MARTINS DA COSTA, nacionalidade brasi-
leira, solteira, nutricionista, nascida em São Paulo - SP, aos 08/09/1988, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Luiz da Costa e de 
Raimunda Nonata Martins da Costa.

O pretendente: JOSE HENRIQUE PESSOA VIANA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 21/02/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aildo Alves Viana e de Adelia Pes-
soa Tigre; A pretendente: STEPHANY MARTINS DO NASCIMENTO, nacionalidade 
brasileira, solteira, atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 29/01/1993, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcio Macedo do Nascimento e de 
Cristiane Maria Martins.

O pretendente: DOUGLAS RODRIGUES CORREIA DA SILVA, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, garçom, nascido em São Paulo - SP, aos 21/09/1994, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Correia da Silva e de 
Dionila Lina Rodrigues; A pretendente: MARIA NUBIA BOMFIM DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Caculé - BA, aos 20/08/1989, 
residente e domiciliada, em Jacaraci - BA, fi lha de Custódio Soares dos Santos e de 
Caciana Bomfi m Pereira dos Santos.

O pretendente: GIVALDO TEIXEIRA DE MÉLO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vigilante, nascido em Viçosa - AL, aos 21/04/1969, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Teixeira de Mélo e de Divanete Maria de Mélo; A 
pretendente: ANA CRISTINA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de serviços gerais, nascida em Palmeira dos Índios - AL, aos 15/11/1974, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Luciano dos Santos e de 
Luciana Maria dos Santos.

O pretendente: RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, vendedor, nascido em Curitiba - PR, aos 03/08/1994, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Enedino Alves de Oliveira e de 
Wilma Fernandes da Silva Oliveira; A pretendente: DENIZE SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 17/01/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Isaac Antonio da Silva e de 
Maria das Dores da Silva.

O pretendente: NEWTON SÉRGIO DE MIRANDA SÁ, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 16/08/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivo Rodrigues de Sá e de Ana Luiza de Miranda 
Sá; A pretendente: JESSICA BORGES RAMOLLA, nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 22/07/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Ramolla e de Edicleia Borges.

O pretendente: JOEMIR DA SILVA DE JESUS, nacionalidade brasileira, solteiro, 
manobrista, nascido em Ipecaetá - BA, aos 28/10/1968, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge de Jesus e de Otavia Jesus da Silva; A pretendente: 
CLAUDIANA PEREIRA BRITO, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Castro Alves - BA, aos 11/02/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Carlito Pereira de Brito e de Margarida Pereira Brito.

O pretendente: RAFAEL EZIDIO DE PAULA, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista 
de técnologia da informação, nascido em São Paulo - SP, aos 26/12/1985, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Aparecido de Paula e de Maria 
Aparecida Caetano Ezidio de Paula; A pretendente: THAIS DA SILVA TOLEDO PEN-
TEADO, nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de telemarketing, nascida em São 
Paulo - SP, aos 26/12/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Celso Toledo Penteado e de Marina da Silva Toledo Penteado.

O pretendente: LEANDRO SENA DE ARAUJO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
instalador de som, nascido em São Paulo - SP, aos 14/11/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Assis Gualberto de Araujo e de Maria 
de Lourdes Sena de Araujo; A pretendente: GLAUCIANE CONCEIÇÃO FONSECA, 
nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 29/11/1981, 
residente e domiciliada São Paulo - SP, fi lha de Cesar Antonio Lira da Fonseca e de 
Hilda Maria da Conceição.

O pretendente: ROBSON DOMINGOS BARBOSA DE LIMA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 13/08/1987, residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Veridiano Barbosa de Lima e de Vera Lucia 
Domingos; A pretendente: JÉSSICA SANTANA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de arrecadação, nascida em São Paulo - SP, aos 21/08/1992, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eutimo Lima de Souza e de Marlene 
da Paz Santana de Souza.

O pretendente: BRUNO ROMARIO FERNANDES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
manobrista, nascido em São Paulo - SP, aos 08/06/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Agostinho da Consolação Fernandes e de Maria Helena 
Fernandes; A pretendente: LAIS CAROLINE RODRIGUES MENEZES, nacionalidade 
brasileira, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 23/09/1996, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eval Oliveira de Menezes e de Luiza 
Xavier Rodrigues.

O pretendente: BARTHOLOMEU PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, manobrista, nascido em João Pessoa - PB, aos 18/05/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Risonho da Silva e de Maria 
José Pereira; A pretendente: ROSEMEIRE LOUREIRO NERY, nacionalidade bra-
sileira, divorciada, analista  fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, aos 21/11/1980, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Argolo Nery e 
de Ildete Loureiro Nery.

O pretendente: DANILO PORTO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, admi-
nistrador, nascido em São Paulo - SP, aos 19/03/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Porto da Silva Neto e de Eva Rosa Porto da 
Silva; A pretendente: PRISCILA GARCIA POZITO, nacionalidade brasileira, solteira, 
contadora, nascida em Analândia - SP, aos 14/02/1988, residente e domiciliada, em 
Analândia - SP, fi lha de Donizetti Aparecido Garcia Pozito e de Aparecida Ezildinha 
Garbuio Garcia Pozito.

O pretendente: REGINALDO ANTONIO FIDELES, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
pintor de construção civil, nascido em São Paulo - SP, aos 05/02/1979, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria da Paz Santos; A pretendente: LIDIA 
MARIA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciada, camareira, nascida em Nova 
Olímpia - PR, aos 14/02/1972, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Gonçalo Guilherme dos Santos e de Leonor Messias dos Santos.

O pretendente: LUIZ CLAUDIO FERREIRA MARQUES, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, segurança, nascido em São Fidélis - RJ, aos 22/03/1962, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Delza Ferreira Marques; A pretendente: MARIA 
CONCEIÇÃO SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, cuidadora, nascida em Ponto 
Novo - BA, aos 08/12/1963, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco José dos Santos e de Maria Rosa de Jesus.

O pretendente: ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, pastor, nascido em Floresta - PE, aos 04/09/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Afonso dos Santos e de Maria Lúcia 
Cordeiro da Costa Santos; A pretendente: CLEONICE SANTANA XAVIER, nacio-
nalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em Ibirataia - BA, aos 10/04/1991, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Angelito Xavier e de 
Eurides Santana.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: ANDRE DE JESUS DA SILVA, profi ssão: produtor audiovisual, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/08/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ubaldo Nunes da Silva e de Iracema Rosa 
Jesus da Silva. A pretendente: ROSEMEIRE ARAUJO RODRIGUES, profi ssão: radia-
lista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/01/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Lazaro de Oliveira Rodrigues e de 
Neusa Araujo. R$ 12,58

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

Empresas & Negócios

O pretendente: JOSÉ LUIZ ADEVE, nascido nesta Capital, Bom Retiro - SP, no dia 
27/09/1957, estado civil solteiro, profi ssão educador, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Adeve e de Philomena Grippo Laurino Adeve. 
A pretendente: REGINA CAMPOS GAGLIARDO, nascida nesta Capital,Cerqueira 
César - SP, no dia 22/05/1960, estado civil solteira, profi ssão educadora, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos Gagliardo e de Anna 
de Campos Gagliardo.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: EGBERTO RUIVO JÚNIOR, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 13/08/1971, residente 
e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Egberto Ruivo e de Belenita 
das Dores da Silva. A pretendente: ADÉLIA DA SILVA ALVES, profi ssão: técnica 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/08/1974, residente e domiciliada na Vila Rica, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido 
Alves e de Laurice da Silva Alves.

O pretendente: EDUARDO WILLIAN ROMERO DE FARIA, profi ssão: técnico protético, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 
23/05/1975, residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos 
de Faria e de Maria Romero de Faria. A pretendente: DENISE MARIA BENEDIKT, 
profi ssão: analista suporte de sistema, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 01/02/1976, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, 
fi lha de Leopoldo Adalberto Benedikt e de Naraci Maria Benedikt.

O pretendente: EDER CÁSSIO JUAMPAULO, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 
14/06/1988, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Devanir 
Carlos Juampaulo e de Claudineia da Silva Juampaulo. A pretendente: SAMILA PAULA 
OLIVEIRA ALMEIDA, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1992, residente e domiciliada na Vila Prudente, São 
Paulo, SP, fi lha de Sandro Mario Oliveira Almeida e de Elis Regina Paula Santos.

O pretendente: FELIPE DA SILVA ANTONIO, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1988, residente e domiciliado 
no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Antonio e de Maria Lucia 
Nery Silva Antonio. A pretendente: NATALIA DE MATOS SILVA, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1987, 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz da Silva e de 
Regina Valeria de Matos Silva.

O pretendente: EMERSON DOS SANTOS SANTOS, profi ssão: ajudante de motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 23/06/1997, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Gomes Santos e 
de Cremilda dos Santos. A pretendente: FRANCIELE DOS SANTOS XAVIER GOMES, 
profi ssão: atendente de restaurante, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, 
SP, data-nascimento: 11/06/1998, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Xavier Gomes e de Luciana Ferreira dos Santos.

O pretendente: DANILO BARANOWSKI SMIN, profi ssão: auxiliar de T.I., estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 07/04/1987, residente e 
domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Vicente Smin e de Irene 
Baranowski. A pretendente: MARISSA APARECIDA BRAZ DA COSTA, profi ssão: 
auxíliar comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, 
data-nascimento: 10/06/1992, residente e domiciliada na Vila Mendes, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Carlos Braz da Costa e de Maria de Lourdes Braz da Costa.

O pretendente: PAULO CESAR DE FREITAS, profi ssão: prensista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Duque de Caxias, RJ, data-nascimento: 18/01/1960, 
residente e domiciliado no Sapopemba, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Aleixandre de 
Freitas e de Petronilha Maria de Freitas. A pretendente: MARIA RAIMUNDA, profi ssão: 
diarista, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Pedro do Suaçuí, MG, data-
nascimento: 27/09/1964, residente e domiciliada no Sapopemba, São Paulo, SP, fi lha 
de Raimundo Cardoso Dias e de Geralda Gonçalves Ferreira.

O pretendente: FERNANDO BARBOSA DE CAMARGO, profi ssão: garçon, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Consolação, SP, data-nascimento: 31/12/1991, 
residente e domiciliado na Vila Prudente São Paulo, SP, fi lho de Augustinho de Camargo 
e de Terezinha Barbosa de Camargo. A pretendente: MARINA SAYURI ISHIDA, 
profi ssão: designer de moda, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/04/1994, residente e domiciliada na Vila Prudente São Paulo, SP, 
fi lha de Nelson Haruo Ishida e de Eliana Hitomi Okochi Ishida.

O pretendente: TIAGO LEDA SANTANA, profi ssão: garçom, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Grajaú, MA, data-nascimento: 04/03/1993, residente e domiciliado 
à na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Adão de Sousa Santana e de Maria 
Goreth Santana Leda. A pretendente: TAMIRES QUEIROZ MARQUES, profi ssão: 
gerente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-
nascimento: 17/06/1992, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Marluy Almeida Marques e de Inalucia Santana Queiroz.

O pretendente: PAULO ROBERTO ZULIN, profi ssão: analista de exportação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 21/05/1981, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Nercio Zulin e de 
Oraci Luciano Zulin. A pretendente: JULIANA ANDRADE DE OLIVEIRA, profi ssão: 
advogada, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-
nascimento: 17/09/1983, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Nelson Benedicto Rocha de Oliveira e de Roseli Andrade de Oliveira.

O pretendente: FRANCISCO ZETINHO DA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Acopiara, CE, data-nascimento: 26/07/1985, residente e 
domiciliado na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lho de Bento da Silva Oliveira e de Damiana 
Deuzanete da Silva. A pretendente: APARECIDA RUIZ, profi ssão: cuidadora de idosos, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1978, 
residente e domiciliada na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Ruiz e de Lidia Ruiz.

O pretendente: ANDRÉ ABRÃO MINOZZI, profi ssão: desenvolvedor de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 
24/05/1990, residente e domiciliado em Sorocaba, SP, fi lho de Gilberto Minozzi e de 
Amira Marques Abrão Minozzi. A pretendente: MARISSOL TANURE LIMA, profi ssão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em Curvelo, MG, data-nascimento: 
11/12/1992, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Fernando 
dos Santos Lima e de Simone Maria Vieira Tanure Lima.

O pretendente: AURÉLIO JOSÉ GRIGONIS, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 23/06/1972, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de José Grigonis e de 
Catarina Iracema Burin Grigonis. A pretendente: ANDREZA PEREZ, profi ssão: 
comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 18/03/1976, residente e domiciliada no Jardim Avelino São Paulo, SP, fi lha 
de Carlos Perez Molina e de Nilza Arruda Perez.

O pretendente: PAULO VITOR ARDUINO JACOBUCCI, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1987, residente 
e domiciliado na Vila Prudente São Paulo, SP, fi lho de Vagner Jacobucci e de Sueli 
Arduino Jacobucci. A pretendente: ANA BEATRIZ ARAIS BALTRUK, profi ssão: 
consultora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, 
SP, data-nascimento: 31/05/1994, residente e domiciliada no Parque da Vila Prudente, 
São Paulo, SP, fi lha de Arnoldo Roberto Baltruk e de Benita Arais Baltruk.

O pretendente: LUCAS PRADO COLTRI, profi ssão: músico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Catanduva, SP, data-nascimento: 20/05/1985, residente e domiciliado 
na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Coltri e de Sueli Guimarães Prado Coltri. A 
pretendente: BRUNA MARIA GOMES LOPES, profi ssão: administradora de empresas, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
01/02/1986, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de João Antonio 
Gomes Lopes e de Soraya Kanaan Gomes Lopes.

O pretendente: ARISTIDES FERNANDES FILHO, profi ssão: engenheiro mêcanico, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-
nascimento: 21/02/1968, residente e domiciliado no Jardim Ângela, São Paulo, SP, 
fi lho de Aristides Fernandes e de Ernestina Fernandes. A pretendente: ELISANGELA 
DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Belenzinho, SP, data-nascimento: 06/11/1973, residente e domiciliada no Jardim 
Ângela, São Paulo, SP, fi lha de Lourdes da Silva.

O pretendente: JONAS MARQUES MARTINS, profi ssão: microempreendedor 
individual, estado civil: solteiro, naturalidade: em Imbituba, SC, data-nascimento: 
26/05/1992, residente e domiciliado na Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lho de José Martins 
e de Rosa Marques Martins. A pretendente: EDSON ROBERTO GALVAN KLEINE, 
profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, naturalidade: em Jaraguá do Sul, SC, data-
nascimento: 11/03/1968, residente e domiciliada na Vila Zelina, São Paulo, SP, fi lha de 
Osvaldo Kleine e de Nair Galvan Kleine.

O pretendente: TIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 30/07/1988, 
residente e domiciliado no Parque Pereira, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Barbosa 
de Oliveira e de Benedita Maria Bezerra de Oliveira. A pretendente: FRANCIELLE 
SOUZA DA SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em Mauá, 
SP, data-nascimento: 03/02/1997, residente e domiciliada em Santo André, SP, fi lha de 
Afonso Joaquim da Silva e de Maria Francisco de Souza da Silva.

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:

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