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BOLSAS
O Ibovespa: -1,94% Pontos: 
77.077,99 Máxima de +0,02% 
: 78.618 pontos Mínima de 
-2,26% : 76.829 pontos Volu-
me: 17,69 bilhões Variação em 
2018: 0,88% Variação no mês: 
-2,7% Dow Jones: -0,54% Pon-
tos: 25.162,41 Nasdaq: -1,23% 
Pontos: 7.774,12 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8973 Venda: R$ 3,8978 
Variação: +0,93% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,98 Venda: R$ 4,08 
Variação: +0,99% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,9128 Venda: R$ 
3,9134 Variação: +0,83% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8700 
Venda: R$ 4,0470 Variação: 
+0,92% - Dólar Futuro (setem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% 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$ 1.180,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,30% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 147,200 
Variação: -0,2%.

bro) Cotação: R$ 3,9040 Variação: 
+0,76% - Euro (às 17h31) Compra: 
US$ 1,1351  Venda: US$ 1,1351  
Variação: +0,06% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4210 Venda: R$ 
4,4230 Variação: +0,94% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3770 Ven-
da: R$ 4,6270 Variação: +0,74%.

Futuro: -1,51% Pontos: 77.275 
Máxima (pontos): 77.885 Míni-
ma (pontos): 76.835 . Global 40 
Cotação: 773,762 centavos de 
dólar Variação: +1,08%.

"Ainda não estamos 
habituados com o 
mundo.
Nascer é muito 
comprido".
Murilo Mendes (1901/1975)
Poeta brasileiro

armazenagem, circulação e 
distribuição de produtos). A 
comercialização com menos 
intermediários da roça aos 
supermercados, permitindo 
melhores ganhos tanto para 
o produtor, e preços mais 
baixos para o consumidor, é 
uma das metas (ABr).

Os supermercados brasi-
leiros desperdiçaram, 
no ano passado, o 

equivalente a R$ 3,9 bilhões 
em frutas, legumes e verduras 
e produtos das seções de pa-
daria, peixaria e açougue. Na 
comparação com 2016, houve 
queda de R$ 54.2 milhões. 
Os dados foram divulgados 
ontem (15) pela Associação 
Brasileira de Supermercados 
(Abras), na capital paulista. O 
levantamento, feito em parce-
ria com a Fundação Instituto 
de Administração (FIA/Pro-
var), considerou números de 
2.335 supermercados do país. 

Apenas em frutas, verdu-
ras e legumes, o desperdício 

 Supermercados brasileiros 
desperdiçam R$ 3,9 bilhões 
em alimentos por ano

atingiu R$ 1,8 bilhão no ano 
passado, aproximadamente R$ 
600 mil a mais do que em 2014. 
O superintendente da Abras, 
Márcio Milan, disse que sensi-
bilizar o setor supermercadista 
para o desperdício é mais 
importante do que considerar 
as perdas fi nanceiras. “Temos 
que discutir com todo o setor 
produtivo. Juntos somos capa-
zes de resolver isso”, afi rmou.

Na Ceagesp, empresa estatal 
de abastecimento que recebe 
produtos de 1,5 mil municípios 
brasileiros e de 14 países e 
comercializa de 10 a 12 mil to-
neladas diariamente, as perdas 
diárias são estimadas em 1,3%.

Segundo a chefe do Centro 

da Qualidade da Ceagesp, 
Anita Gutierrez, para evitar o 
desperdício, é importante que 
o alimento tenha qualidade no 
momento da colheita. “O tra-
tamento pós-colheita – passar 
cera – ajuda, mas não resolve. 
Para que se tenha um bom 
produto na gôndola, ele tem 
que ser produzido de maneira 
correta”.

Anita identifica, entre os 
principais problemas que levam 
os alimentos à podridão, danos 
mecânicos na colheita e na 
pós-colheita – no momento da 
embalagem e no manuseio. A 
perda de água e os machuca-
dos nos alimentos, além disso, 
levam à redução considerável 

Maior parte das perdas ocorre no processo de manuseio

e transporte dos alimentos.

de valor. Outro ponto levantado 
pela especialista é a diferença 
de temperatura a que o produto 
é submetido no período que 
abrange da colheita à embala-
gem e transporte até o destino 
final. Certos alimentos são 
transportados sob refrigeração 
e, quando chegam ao destino, 

levam choque de temperatura, 
o que acelera seu metabolismo 
e leva à perda de qualidade.

O diretor da Associação 
Brasileira de Agronegócio, 
Luiz Cornacchioni, também 
destacou que metade das per-
das do setor ocorre durante a 
logística (processo que envolve 

Presidente do Paraguai,

Mario Abdo Benítez.

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) quer au-
mentar a agenda bilateral de 
acordos com o novo governo 
do Paraguai sob o comando do 
presidente eleito Mario Abdo 
Benítez, empossado ontem 
(15). Para os empresários, é 
preciso avançar na desburocra-
tização e melhoria do ambiente 
de negócios. A disposição é 
negociar a dupla tributação, 
que reduzirá a carga tributária 
para operações relacionadas a 
investimentos e de comércio de 
serviços. Também aumentará a 
segurança jurídica e a competi-
tividade das operações de em-
presas paraguaias e brasileiras.

Os impactos positivos do 
eventual acordo alcançariam 
operações envolvendo paga-
mentos de serviços e royalties, 
os quais são fundamentais na 
agregação ao comércio bilateral 
de manufaturas. A medida vai 
contribuir para a facilitação 
tanto de negócios e investimen-
tos que estão em curso quanto 
futuros. No âmbito do Merco-
sul, o Brasil possui esse acordo 
somente com a Argentina.

“O Brasil é o principal par-
ceiro comercial do Paraguai e 
maior investidor no país. Com 
o novo governo, a indústria 
defende a continuidade na 
agenda de desburocratização e 

O ritmo de expansão do número de pontos de venda pode ser 

considerado frustrante.

O saldo entre aberturas e 
fechamentos de estabeleci-
mentos comerciais com vínculo 
empregatício voltou a crescer 
entre janeiro e junho, com um 
incremento de 2.252 pontos 
de venda. A informação foi 
divulgada ontem (15) pela 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), que prevê a 
abertura de 5,2 mil novas lojas 
até o fi nal do ano. O número de 
lojas abertas ainda pequeno, 
no primeiro semestre, na ava-
liação da entidade, se deve a 
incertezas do cenário político, 
que a instituição considera 
“um dos principais inibidores 
de investimentos”.

A previsão inicial da entidade 
era de que o setor abrisse neste 
ano 20,7 mil pontos de venda no 
varejo do país, mas a previsão foi 
reduzida devido ao atual cenário 
de lenta recuperação econômica 
e de cautela nos investimentos.
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Brasília - O ministro de Minas 
e Energia, Moreira Franco, de-
fendeu ontem (15), um preço 
justo para as contas de luz, por 
meio da redução dos subsídios 
pagos pelos consumidores. 
“Temos que encontrar outro 
modelo, em que as pessoas 
entendam a conta. Não dá 
para termos um volume alto 
de subsídios que sequer passa 
pelo orçamento. As pessoas 
não podem pagar pelo que não 
consomem, e sem saber disso”, 
afi rmou, na cerimônia de posse 
de novos diretores da  Aneel.

Ele avaliou que o setor 
elétrico precisa encontrar 
fontes de fi nanciamento para 
a geração eólica e fotovoltaica, 
semelhantes às que já existem 
para a geração hídrica. Hoje boa 
parte dos custos dessas fontes 
são cobertos pela Conta de 
Desenvolvimento Energético, 
rateada entre todos os con-
sumidores nas contas de luz. 
Em discurso de posse, o novo 
diretor-geral da Aneel, André 
Pepitone da Nóbrega, avaliou 
ser difícil regular o setor elétri-
co, que demanda investimentos 
em geração, transmissão e 
distribuição.

“Cabe ao regulador promo-
ver um ambiente estável, sem 
incertezas regulatórias, e que 
dê confi ança para que os inves-

Ministro de Minas e Energia, 

Moreira Franco.
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Brasília - Um dia depois de a 
2ª Turma do STF rejeitar uma 
denúncia apresentada pela 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica contra o senador Ciro 
Nogueira (PP-PI), no âmbito da 
Operação Lava Jato, o ministro 
Gilmar Mendes disse ontem 
(15), que a delação premiada 
é um instrumento suscetível 
a “infecções oportunistas” e 
que está sendo avaliada pelo 
colegiado com “o rigor que é 
necessário”.

A  2ª Turma rejeitou a denún-
cia contra Ciro Nogueira, acu-
sado de pedir propina no valor 
de R$ 2 milhões da UTC Enge-
nharia, com base em promessas 
de favorecer a empreiteira em 
obras de responsabilidade do 
Ministério das Cidades e do 
Estado do Piauí. No julgamen-
to, prevaleceu o entendimento 
de que não haveria elementos 
sufi cientes para abrir a ação 
penal contra o parlamentar 
- para os ministros Gilmar 
Mendes, Ricardo Lewandowski 
e Dias Toffoli, a acusação era 
embasada na palavra do delator 
Ricardo Pessoa, da UTC, e em 
documentos produzidos pelo 
próprio colaborador.

“Isto é um aprendizado. 

Ministro do STF,

Gilmar Mendes.
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Economista Persio Arida.

Patrimônio de Lula
São Paulo - O ex-presidente 

Lula declarou um patrimônio 
de R$ 7.987.921,57 no registro 
de sua candidatura à Presi-
dência da República. Entre os 
bens declarados pela legenda, 
o bem do petista com o maior 
valor é referente a um plano 
de previdência privada equi-
valente a R$ 6,3 milhões. Em 
junho, o ex-presidente informou 
ao Judiciário que os bens dele e da 
ex-primeira-dama Marisa Letícia 
somavam R$ 12,3 milhões. Na 
última eleição que concorreu, 
em 2006, Lula declarou ter R$ 
839.033,52 em bens. Naquele 
ano, o petista foi reeleito para o 
cargo de presidente da República.

O ex-prefeito Fernando Ha-
ddad, registrado como vice 
na chapa e possível substituto 
de Lula em caso de sua candi-
datura ser barrada, declarou 
um patrimônio no valor de R$ 
428,451 mil. Em 2016, quando 
tentou a reeleição para a Pre-
feitura de São Paulo, o valor 
informado havia sido maior, de 
R$ 451.938,07 (AE).
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Comércio de Armas
Em três meses, o Brasil fará 

parte ofi cialmente do grupo de 
países que ratifi caram o Tratado 
sobre o Comércio de Armas (TCA). 
O governo já fez, na sede da ONU, 
o depósito do instrumento de ratifi -
cação do tratado. Com isso, o Brasil 
reafi rma seu compromisso com o 
combate ao tráfi co ilícito de armas 
e com o tratamento equilibrado 
e legítimo do comércio do setor.

Número de pontos comerciais 
voltou a crescer no 1º semestre

Para a CNC, as paralisações 
do terceiro bimestre, a desva-
lorização do real, as pressões 
de custos impostas pelo ritmo 
mais acelerado de preços tam-
bém contribuíram para o fraco 
desempenho do mercado de 
trabalho.

Do total de 2.252 estabele-
cimentos abertos de janeiro a 
junho, os principais destaques 

são os segmentos de hiper e su-
permercados, que abriram 1.378 
novas unidades, seguidos por 
lojas de artigos de uso pessoal e 
doméstico, com mais 841 e pelo 
ramo de vestuário, com mais 782. 
Por outro lado, estabelecimen-
tos especializados em venda de 
materiais de construção foram 
os que mais fecharam as portas 
no semestre (-915) (ABr).

Gilmar: delação é suscetível 
a ‘infecções oportunistas’

Houve um entusiasmo até ju-
venil com a delação premiada. 
Delação premiada é um instru-
mento importante, não se pode 
prescindir, especialmente em 
determinados crimes, que você 
não tem testemunhas, provas. 
Agora também ela é muito sus-
cetível, vamos chamar assim, a 
infecções oportunistas. Delato-
res darem informações impre-
cisas, mentirem, construírem 
versões, e isso é da literatura, 
serem induzidas, tudo que já se 
verifi cou entre nós em um curto 
espaço de tempo”, comentou 
Gilmar Mendes (AE).

Contas de luz: 'preço 
com menos subsídios'

tidores coloquem seus recursos 
no Brasil, e não em outro país”, 
afi rmou ele, na cerimônia de 
posse no cargo. Pepitone dis-
se que a Aneel terá que lidar 
com inovações tecnológicas do 
setor, uma vez que as redes de 
distribuição de eletricidade po-
derão ser usadas também para 
o transporte de dados. 

Ele defendeu a manutenção 
da autonomia da agência, mas 
lembrou que cabe a Aneel 
executar as políticas determi-
nadas pelo Executivo e pelo 
Legislativo. Funcionário de 
carreira do órgão, Pepitone já 
cumpriu dois mandatos como 
diretor do colegiado e substitui 
agora o ex-diretor-geral Romeu 
Rufi no, que estava no comando 
da agência desde 2003 (AE).

Empresários: ampliar 
parcerias com o Paraguai

de melhoria de negócios, mas 
entende que é preciso avançar 
também em pautas pendentes. 
A principal delas é o da dupla 
tributação”, disse o diretor de 
Desenvolvimento Industrial da 
CNI, Carlos Abijaodi.

Segundo dados de 2017, a 
corrente de comércio entre 
Brasil e Paraguai foi em torno 
de US$ 3,78 bilhões. De janeiro 
a julho de 2018, a corrente de 
comércio chegou a US$ 2,2 bi-
lhões. Em relação às empresas 
brasileiras no Paraguai, o inves-
timento brasileiro acumulou 
estoque de US$ 815 milhões 
em 2017, sendo os principais 
setores alimentos e tabaco, 
construção civil e materiais de 
construção, serviços fi nancei-
ros, transportes e têxtil (ABr).

Rio - O economista Persio 
Arida, coordenador do progra-
ma econômico do candidato 
do PSDB à Presidência da 
República, Geraldo Alckmin, 
defendeu a simplifi cação da 
estrutura tributária no País 
para atrair investimentos e 
gerar competitividade.

“Temos uma arrecadação 
tributária muito alta, que 
não se traduz em serviços de 
qualidade para a população. E 
temos outro problema, apesar 
de arrecadação alta, temos 
défi cit elevado. Não vamos 
aumentar a carga tributaria 
para resolver o défi cit. Au-
mento de impostos resolve 
temporariamente o déficit, 
depois surgem novos gastos”, 
afi rmou Arida, ex-presidente 
do Banco Central e um dos 
criadores do Plano Real.

Em palestra para jovens e 
integrantes do PSDB, no Rio, 
o coordenador do programa 
econômico do PSDB disse 
que o plano de governo de 
Alckmin não prevê elevação 

Alckmin não aumentará tributos 
para resolver défi cit fi scal

de impostos, mas sim possíveis 
compensações. Ele lembrou 
que embora a carga tributária 
no País tenha crescido nos 
últimos anos, o défi cit só fez 
aumentar.

“O que temos que fazer, pelo 
contrário, é reduzir a carga 
tributária. Temos condições de 
fazer isso no momento? Gosta-
ria de dizer que sim. Mas não dá, 
por causa do défi cit elevado”, 
lamentou Arida (AE).
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Confusão e 
complexidade:

nosso atual futuro
“Se você não está 

confuso, você não sabe o 

que está acontecendo”, 

afi rmou o icônico Jack 

Welch

Tal sabedoria nos leva à 
realidade de que o mun-
do está em constante 

evolução e os humanos não 
abraçam a mudança, mas se 
adaptam a ela - muitas vezes 
com alguma difi culdade. Cul-
turas nunca são criadas nem 
destruídas. São transformadas. 
E se alguma coisa está nos im-
pactando hoje, é a velocidade 
em que esta transformação 
está acontecendo, acelerada 
pela tecnologia.

A tecnologia que hoje está 
em nossos smartphones co-
meçou no fi nal da década de 
1940. Os computadores, tão 
grandes quanto frigorífi cos, 
eram operados em laborató-
rios por pessoas de branco. 
Então, no início dos anos 1970, 
apareceu a primeira versão do 
que conhecemos hoje como 
a internet. Com o tempo, 
o hardware fi cou cada vez 
menor, o software tornou-se 
cada vez mais poderoso e os 
dispositivos foram conectados 
pela internet.

A tecnologia era compli-
cada: exigia conhecimentos 
específi cos, anos de estudo de 
engenharia e visava executar 
tarefas específi cas de modo 
automatizado. Por muito 
tempo, foi campo restrito aos 
tecnólogos.

Depois vieram três megaten-
dências tecnológicas: internet 
de alta velocidade, mobilidade 
e computação em nuvem – 
juntas, essas forças mudaram 
o nosso mundo. O software se 
libertou do hardware, a capaci-
dade de criar e consumir dados 
nunca esteve tão disponível 
e a maioria dos setores foi 
transformada completamente.

A tecnologia costumava ser 
complicada, depois simples, 
depois invisível e penetrante 
(a nuvem...). Começou a se 
tornar complexa: parte de um 
ecossistema maior que inclui 
economia, elementos geopo-
líticos, bilhões de indivíduos 
conectados e outros fatores 
difíceis de prever e controlar.

A complexidade está para 
fi car. Inovar é complexo: os 
problemas que estamos resol-
vendo são problemas de ecos-
sistema. Carros autônomos, 
por exemplo, devem andar nas 
ruas, lado a lado de motoristas 
humanos. 

Hoje, para colocar esse carro 
na estrada, você precisa que-
brar os silos organizacionais e 
reunir uma série de especialis-
tas e departamentos.

A tecnologia exige que 
mudemos como trabalhamos. 
O trabalho moderno em com-
paração ao antigo é análogo à 
comparação de uma orquestra 
clássica à improvisação de um 
grupo de jazz. Na música clás-
sica, o maestro dirige um grupo 
específico de instrumentos 
para tocar juntos ao longo da 
partitura. Há um começo, um 
fi m, todo mundo sabe como 
eles se encaixam.

Nas jam sessions de jazz, os 
músicos precisam confi ar uns 
nos outros, co-criar e avançar, 
muitas vezes descobrindo 
somente ao longo do cami-
nho para onde estão indo. A 
liderança é fl uida e as únicas 
regras são que os músicos 
estejam preparados, proativos 
e presentes. Requer coragem, 
empatia e fl exibilidade de to-
dos. Por estas razões, uma boa 
jam session é muito dinâmica 
e divertida de assistir: testam 
o que funciona, falham rápido, 
reagem ao humor do público 
em tempo real. Improvisam.

Orquestras são complicadas, 
jam sessions são complexas. 
Pensar em nosso local de tra-
balho como um fl uxo contínuo 
de jam sessions pode ser assus-
tador. A rebelião ao status quo, 
que já foi uma prerrogativa de 
startups, equipes criativas e 
“desajustados digitais”, está 
entrando agora nas salas de 
reunião.

Recentemente, o CEO de 
uma grande corporação me 
disse: “Nós costumávamos 
ser bem-sucedidos, lentos e 
arrogantes. A tecnologia nos 
obrigou a repensar não apenas 
o que fazemos, mas como fa-
zemos. Nos ensinou que, para 
continuarmos bem-sucedidos, 
precisamos ser humildes, 
rebeldes e rápidos. Costumá-
vamos punir o fracasso, agora 
sabemos que é parte natural 
do mapeamento de novos ter-
ritórios. Eu costumava orientar 
as gerações mais jovens, agora 
sou orientado por eles”.

É preciso coragem para ver 
o mundo dessa maneira, por-
que a confusão de que Jack 
Welch estava falando vem da 
nossa necessidade humana 
natural de prever, comandar 
e controlar. Isso funciona em 
ambientes complicados, mas 
quando você enfrenta a com-
plexidade, precisa confi ar em 
outras forças humanas: capaci-
dade de adaptação, resiliência 
para suportar a transformação, 
criatividade e sabedoria para 
escolher o futuro que estamos 
criando coletivamente.

 
(*) -  Italiano radicado no Brasil, 
possui graduação em Ciências 

Políticas e Jornalismo, e é
vice-presidente e diretor geral

da Adobe para a América Latina
(www.adobe.com/br/).

Federico Grosso (*)
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O IBGE realizará entre os dias 20 de agos-
to e 6 de setembro a primeira prova piloto 
do questionário temático do Censo 2020, 
com perguntas específi cas para indígenas, 
quilombolas e outros povos e comunidades 
tradicionais. A aplicação do questionário 
ocorrerá em 12 estados: Acre, Amapá, 
Rondônia, Maranhão, Ceará, Sergipe, Bahia, 
Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina.

Segundo nota divulgada pelo instituto, 
a iniciativa dá prosseguimento ao com-
promisso de fornecer informações cada 
vez melhores sobre povos e comunidades 
tradicionais, em conformidade com o 
Decreto nº 8.750 de 2016, que institui o 
Conselho Nacional dos Povos e Comunida-
des Tradicionais. Além do refi namento da 
identifi cação de povos indígenas, o Censo 

Primeiros testes de questionário temático 

começam a ser feitos.

O Governo alemão aprovou 
ontem (15) um projeto para 
introduzir no registro de nasci-
mento um terceiro sexo, além 
do masculino e feminino, sob 
a determinação de “outro” ou 
“diverso”. A medida segue à 
sentença do Tribunal Constitu-
cional de 2017 pela qual pedia à 
Administração a introdução de 
uma terceira opção no registro 
de nascimento e permitir com 
isso uma inscrição positiva 
àquelas pessoas que não per-
tencem ao sexo masculino e 
nem feminino.

Após a aprovação, o projeto 
deve ser rapidamente tramita-
do do Parlamento, indicou o 
porta-voz do Governo, Stefen 
Seibert, de maneira que para 

o começo de 2019 possa entrar 
em vigor. “É hora de moder-
nizar de uma vez a legislação 
vigente”, apontou a ministra 
de Justiça, a social-democrata 
Katarina Barley.

A mencionada sentença argu-
mentava que, de acordo com o 
direito constitucional à proteção 
da personalidade, as pessoas 
que não são nem homens e nem 
mulheres têm direito a inscrever 
sua identidade de gênero de 
forma “positiva” no registro de 
nascimento. A decisão é mais 
um passo para o reconhecimento 
dos direitos dos intersexuais na 
Alemanha. Estima-se que no 
país exista 80 mil intersexuais, 
algo menos de 1% da população 
(Agência EFE).

Em evento celebrado 
no estádio Nippon Bu-
dokan, em Tóquio, e 

diante de aproximadamente 6 
mil pessoas, o chefe do governo 
japonês disse que o Japão “ini-
ciou um caminho de respeito 
pela paz depois da guerra e 
ajudou a construir um mundo 
melhor”.

Abe pediu para que “não se 
repita a tragédia da guerra”, e 
afi rmou que seu país deve “olhar 
modestamente a história” para 
manter seu compromisso paci-
fi sta. “Vamos tentar resolver os 
problemas que geram confl itos, 
e faremos todo o possível para 
conseguir um mundo em que 
as pessoas possam viver com 
tranquilidade”, disse o líder 
conservador, afi rmando que 
este compromisso será seguido 
pelas novas gerações.

Abe, mais uma vez, evitou 
mencionar em seu discurso as 
agressões do Exército imperial 
japonês contra países vizinhos 
desde o início do Século XX, 
uma atitude criticada pela Chi-
na e Coreia do Sul, os que mais 
sofreram com o colonialismo 
japonês. Sinais de arrependi-
mento foram uma constante 
no evento desde 1994, quando 

O imperador Akihito, juntamente com a imperatriz, naquela que foi a sua última

participação no evento antes da abdicação.

A morte de três pessoas em 
um acidente provocado por 
um preso que usufruía da saí-
da temporária de Dia dos Pais, 
no último domingo em Bra-
sília, reacendeu a discussão 
sobre mudanças nas regras 
para os chamados “saidões”. 
A Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado analisa 
vários projetos que alteram os 
critérios e até mesmo acabam 
com a concessão do  benefício.

“A prática está mostrando 
que não funciona. Essas pes-
soas estão atrás das grades 
porque houve um processo, 
toda uma engrenagem judiciá-
ria foi manejada e chegou-se à 
conclusão de que não estavam 
aptas a conviver em socieda-
de. Aí vem esses modismos 
de querer soltar. Quem paga 
caro? A sociedade”, lamen-
tou o senador José Medeiros 
(Pode-MT), que classifi cou 
como uma tragédia o caso 
ocorrido em Brasília.

Medeiros é autor de um 
projeto que pretende acabar 
com a concessão automática 
de saídas temporárias para 
presos do regime semiaberto 
em datas comemorativas. O 

Parentes aguardam saída de presas no portão principal do 

Presídio Feminino de Brasília, conhecido como Colméia.
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Japão reafi rma seu 
pacifi smo no 73º aniversário 
do fi m da II Guerra Mundial

O Japão lembrou ontem (15) o 73º aniversário da sua rendição na II Guerra Mundial, evento que 
encerrou o confl ito, em cerimônia onde o primeiro-ministro Shinzo Abe e o imperador Akihito 
reafi rmaram o pacifi smo do país asiático

o primeiro-ministro Tomiichi 
Murayama expressou os remor-
sos do Japão pela sua conduta 
na Ásia, mas Abe evitou incluir 
tal menção em seus discursos 
desde sua chegada ao poder, 
em dezembro de 2012.

O imperador Akihito realizou 
sua última participação no 
evento, antes da sua abdicação, 
prevista para o fi nal do mês 
de abril de 2019. “Revendo o 
passado com profunda refl exão, 

desejo com afi nco que a guerra 
não se repita jamais”, disse 
Akihito, que também transfe-
riu seus pêsames “a todo povo 
japonês por todos aqueles que 
perderam a vida” durante os 
confrontos bélicos. “Nestes 73 
anos após o fi m da guerra, nosso 
país desfrutou da paz e prospe-
ridade graças aos constantes 
esforços do povo japonês. No 
entanto, ao lembrar aqueles 
tempos difíceis, não posso dei-

xar de me emocionar”, afi rmou 
o imperador, de 84 anos.

Os presentes na cerimônia, 
entre eles cerca de 5 mil fa-
miliares dos mortos durante 
a guerra, fi zeram um minuto 
de silêncio, ao meio-dia (hora 
local) pelos aproximadamente 
2,3 milhões de soldados e 800 
mil civis falecidos, incluindo 
as vítimas dos bombardeios 
atômicos. sobre Hiroshima e 
Nagasaki (Agência EFE).

Senadores querem mudar regras 
para saídas temporárias de presos

projeto estabelece a concessão 
individualizada e fundamenta-
da pelo juiz para cada preso. 
A intenção é evitar a saída  
de presos que não tenham o 
comportamento devidamente 
acompanhado. A Lei de Execu-
ção Penal autoriza até 35 dias 
de “saidão” durante o ano, com 
no máximo sete dias por saída.

Outro projeto, do senador 
Ciro Nogueira (PP-PI), é ainda 
mais rigoroso e extingue as 
saídas temporárias de presos 
ao revogar todos os artigos 

que tratam do tema na Lei de 
Execução Penal. O projeto é 
relatado pela senadora Ana 
Amélia (PP-RS). Para Ciro 
Nogueira, os saidões não 
cumprem o objetivo de con-
tribuir para a ressocialização 
dos presos e o resultado são 
casos como o registrado no 
domingo. “Nossa proposta 
é no sentido de rever essa 
legislação, ampliar o debate e 
acabar com essa sensação de 
impunidade causada pelos sai-
dões”, afi rmou. (Ag.Senado).

Governo alemão aprova 
terceiro sexo em

registro de nascimento Censo 2020 terá informações específi cas
sobre quilombolas

te controlado, e sua aplicação é restrita às 
áreas indígenas e quilombolas”, esclarece 
o órgão, ressaltando o fato de que o teste 
vai contar com orientação do Grupo de 
Trabalho de Povos e Comunidades Tra-
dicionais, integrado por servidores do 
próprio IBGE lotados no Rio de Janeiro, 
Roraima e Maranhão. O IBGE informou 
ainda que os preparativos do teste piloto 
vêm sendo feitos há alguns meses e envol-
veram diversas visitas a aldeias indígenas 
e comunidades quilombolas.

Durante o teste, também serão observa-
dos aspectos do entorno dos agrupamentos 
indígenas e as características geográfi cas 
das áreas visitadas. Essas informações 
serão consolidadas na base territorial do 
Censo 2020, que serve de orientação aos 
recenseadores (ABr).

2020 pretende incluir as comunidades 
quilombolas, através de uma questão de 
pertencimento específi ca, que será testada 
nesta prova piloto.

“Esse bloco de perguntas é espacialmen-

Explosão em 
faculdade
do Rio fere
3 pessoas

Uma explosão no laborató-
rio de metalurgia do Institu-
to Alberto Luiz Coimbra de 
Pós-Graduação e Pesquisa 
de Engenharia (Coppe) da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), na Ilha do 
Fundão, zona norte da capital 
fl uminense, ocorreu por volta 
das 10h de ontem (15) e feriu 
pelo menos três pessoas.

A estudante de doutorado 
em Metalurgia Isabela Rocha, 
que está grávida, teve 20% do 
corpo queimado e foi levada 
para o hospital universitário. 
Rosto, ombro e peito foram as 
regiões mais atingidas. Além 
dela, os técnicos Oswaldo 
Freire e Nelson Aguiar tiveram 
cortes na perna e pescoço, mas 
não correr risco de morrerem.

A explosão ocorreu no bloco 
F do instituto durante a ma-
nipulação de ácido nítrico no 
laboratório de polimento que 
existe no local, de acordo como 
o diretor administrativo da Co-
ppe, Ericksson Almendra, en-
trevistado pelo jornal “O Dia”. 
Ele ainda afi rmou que equipes 
do instituto já trabalham na 
investigação do caso (ANSA). 
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A - Olimpíada Digital
As escolas brasileiras vão disputar uma olimpíada de matemática dentro 
de uma plataforma de jogos digitais. O torneio é destinado a todos os 
alunos da educação infantil até o sexto ano, da rede pública e privada, 
com idades entre 5 e 11 anos. Acontece de 26 de setembro a 9 de ou-
tubro e é organizada pela empresa israelense Matifi c, especializada em 
gamifi cação para o ensino matemático, que abrirá gratuitamente a sua 
plataforma de jogos para o torneio. A ferramenta é utilizada atualmente 
por 260 escolas no Brasil, com cerca de 100 mil alunos. No mundo, atende 
cerca de 2,5 milhões de estudantes, de 40 países. Mais informações e 
inscrições no site: (https://www.matifi c.com/bra/pt-br/
matifi cgames/school).

B - Custos Industriais
A excelência na contabilidade de custos e gerencial é a base para melho-
rar os resultados da organização, segundo especialistas. O grupo IMAM, 
frente a esse desafi o, está realizando o curso ‘Custos Industriais’. Este 
treinamento apresenta os conceitos e técnicas de contabilidade de cus-
tos e custeio gerencial para aqueles que estão envolvidos com a Gestão 
de Custos Industriais, que envolvem: apuração, análise, comunicação, 
tomada de decisões, planejamento e controle de custos de manufatura, 
dentro de um enfoque atual e prático. O evento acontece nos próximos 
dias 21 e 22, na sede do IMAM, na Rua Loefgreen, 1057, Vila Mariana, 
das 08h00 às 18h00. Informações e inscrições (www.imam.com.br) ou 
tel. (11) 5575-1400.    

C - Robôs Industriais
Com o avanço da indústria 4.0, o uso de robôs é relacionado a uma “re-
ceita infalível” capaz de trazer benefícios importantes para empresas, 
como melhoraria da qualidade de produtos, aumento da produtividade e 
redução de custos. Porém, atingir esses ganhos não é uma tarefa simples: 
é necessário analisar o potencial que essas ferramentas podem trazer 
para a linha de produção. Para incentivar quem está dando os primei-
ros passos rumo a esse tipo de conhecimento, a Mitsubishi Electric vai 
promover na quarta-feira (22), às 9h30, um webinar que vai explicar 
alguns conceitos básicos sobre o uso de robôs dentro da indústria. O 
treinamento é gratuito e on-line. Para inscrições e mais informações, 
basta acessar o link: (https://bit.ly/2Oz6Haa).

D - Simulado do Enem 
O estudante interessado em vivenciar o que é a prova do Enem tem até 
sábado (18) para se inscrever gratuitamente no Simulado Aberto Enem 
Objetivo. Para participar, basta acessar o site (www.curso-objetivo.br) 
ou dirigir-se às unidades do Objetivo. O candidato vivencia o exame por 
meio de organização rígida e minuciosa, inscrição formal, identifi cação 
rigorosa, infl exibilidade dos horários, postura em sala, questões com o 
mesmo nível de difi culdade, redação e, como envolve um número de 
inscritos próximo do número de candidatos às provas reais, permite 
uma pré-avaliação da posição relativa do estudante. O simulado acon-
tece neste domingo (19), e no domingo seguinte (26), das 13h às 19h.

E - Combate à Corrupção 
Amanhã (17), a partir das 8h30, o Instituto Brasileiro de Direito e Ética 
Empresarial comemora seu aniversário de três anos com o evento ‘Ética e 
Combate à Corrupção: Onde estamos e para onde vamos?’, na Trevisan – Escola 
de Negócios (Rua Pe. José Antônio dos Santos, 1530 – Brooklin Novo). O 
evento conta com a presença do superintendente da Polícia Federal em São 
Paulo, Disney Rossetti, e do promotor de Justiça e presidente do ‘Instituto Não 
Aceito Corrupção’, Roberto Livianu. O evento é gratuito e aberto ao público, 
basta se inscrever no portal (https://www.trevisan.edu.br/subscribe/2/8/459).

F - Computação Científi ca 
Quer conhecer as pesquisas, tendências e inovações mais recentes 
relacionadas ao desenvolvimento de software e ainda participar de um 
dos maiores eventos de computação científi ca do mundo? Basta com-
parecer à 9ª edição do Congresso Brasileiro de Software (CBSoft), que 
acontece de 17 a 21 de setembro. Trata-se de um dos maiores eventos 
que promove e incentiva a troca de experiências entre profi ssionais da 
indústria e pesquisadores da academia. Realizado pela primeira vez na 
capital nacional da tecnologia, o evento será no Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos. Inscrição e mais 
informações (www.sbc.org.br/cbsoft2018). 

G - Acordos Formais
Ao contratar e oferecer serviços é imprescindível que as partes entrem 
em um acordo e o formalizem através de um contrato. No entanto, essa 

formalização pode gerar dúvidas, sobretudo quando se trata de um 
“modelo pronto”, sem que haja atenção para as especifi cidades de cada 
caso. Com o intuito de esclarecer e orientar a melhor forma de elaborar 
contratos de maneira personalizada e com a devida assessoria jurídica, o 
escritório Roncato Advogados convida para um evento gratuito a realizar-
-se na quinta-feira (23), às 9h30, que contará com a palestra de Adriana 
Barreto, advogada especialista em Direito Processual Civil, direcionada 
para administradores, controllers, diretores, gestores e supervisores. 
É necessário confi rmar presença pelo link: (http://bit.ly/workagosto).

H - Copos Descartáveis
A Suzano Papel e Celulose acaba de lançar o Bluecup, um papelcartão 
que tem como grande diferencial ser um produto desenvolvido no Brasil 
a partir de fontes renováveis. A novidade atenderá o mercado nacional de 
copos descartáveis, que atualmente é abastecido sobretudo por produtos 
de fontes não renováveis ou por papéis fabricados na Ásia, Europa e 
América do Norte. Sua produção resultará na oferta de um papelcartão 
específi co para a confecção de copos descartáveis. Suas características 
físicas são propícias para o crescimento do mercado gráfi co nacional 
em segmentos onde há maior foco em ações de marketing, sobretudo 
entre os end-users dos setores de fast foods e redes de café e sorvetes. 
Saibamais em: (http://www.suzano.com.br/).

I - Concessionárias e Lojistas
A startup brasileira AutoAvaliar, plataforma líder no Brasil em comer-
cialização de veículos seminovos entre concessionárias e lojistas, e a 
Zen Finance anunciam a criação da joint venture AutoPay, para atuar 
com linhas de crédito exclusivas para o repasse de automóveis entre 
varejistas no Brasil. A expectativa da nova empresa é fi nanciar uma 
média de 10 mil automóveis por mês no marketplace da AutoAvaliar, 
atualmente utilizado como canal de vendas de seminovos e usados por 
2,5 mil concessionárias e 30 mil lojistas. Com taxas de juros a partir de 
1,7% ao mês, o crédito é liberado de forma online, sem burocracia e 
não exige garantia do contratante. Basta apenas o estabelecimento ser 
cadastrado. Saiba mais em (www.autoavaliar.com.br).

J - Matchmaking para Startups
A Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo promove nos dias 27 e 28 
setembro seu 6º Congresso Brasil-Alemanha de Inovação. O evento 
reúne tomadores de decisão de grandes empresas, stakeholders e ato-
res do ecossistema de inovação do Brasil e da Alemanha para discutir 
as principais tendências e oportunidades no campo da inovação e de 
novas tecnologias. Os painéis e palestras contam com a participação de 
CEOs, Vice-Presidentes e Diretores de grandes empresas e instituições 
brasileiras e alemãs. Os participantes terão a chance de conferir uma 
exposição interativa sobre Digitalização e Tecnologias Disruptivas. Mais 
informações e inscrições: (http://www.inobrasilalemanha.com.br/).

A - Olimpíada Digital
As escolas brasileiras vão disputar uma olimpíada de matemática dentro 

D - Simulado do Enem 
O estudante interessado em vivenciar o que é a prova do Enem tem até 

Finalmente foi 

sancionada a lei geral 

de proteção de dados no 

Brasil

Esta é a primeira lei bra-
sileira que se assemelha 
aos padrões de leis 

internacionais, bem próximo 
ao que já foi implementado 
anos antes nos Estados Unidos 
e, recentemente, na Europa. 
Para as empresas, as principais 
mudanças são referentes a 
coleta e uso de dados pessoais 
e também a segurança desses 
dados. 

Com a nova lei, as empresas 
só poderão coletar e usar os 
dados pessoais com o consen-
timento do titular, que também 
poderá pedir a revogação do 
consentimento de uso de infor-
mações a qualquer momento 
e até exigir que os seus dados 
sejam totalmente apagados da 
base de dados. 

Com isso, serão impactadas 
todas as empresas que coletam 
qualquer tipo de dados pes-
soais. E por dado pessoal en-
tende-se qualquer informação 
que permita a identifi cação de 
um indivíduo como: nome, so-
brenome, endereço, telefone, 
e-mail, número de documento, 
número de cartão de crédito, 
informações bancárias, dados 
médicos, etc. 

A lei engloba também os da-
dos de localização, endereços 
de IP e também testemunhos 
de conexão, os chamados 
cookies, ferramentas que ar-
mazenam informações sobre 
o que um indivíduo faz na 
internet. Ou seja, qualquer 
empresa que tenha um site 
que use cookies para armaze-
nar informações de usuários 
também terá que cumprir a lei. 

Outra grande mudança é 
que a empresa passa a ser 
responsável pela segurança 
de todos os dados que coleta, 
transmite, processa e armaze-
na. A empresa terá que provar, 
por meio de relatórios, que tem 
uma estrutura de segurança 

preparada para assegurar a 
proteção dos dados, onde quer 
que eles estejam armazenados. 

Caso a empresa seja vítima 
de algum incidente de segu-
rança, como um vazamento 
de dados, seja acidental ou 
criminoso, ela será obrigada 
a notifi car todos os clientes e 
poderá receber sanções como 
multas de até 2% do fatura-
mento ou até R$ 50 milhões 
por infração.

A principal difi culdade para 
as empresas no cumprimento 
da nova lei será o tempo para 
adaptação, que é bastante 
curto. O prazo é de apenas 
18 meses para as empresas 
se adaptarem. No entanto, o 
processo para criar uma es-
trutura de segurança capaz de 
proteger os dados contra vaza-
mentos é bastante complexo. 
Um projeto de classifi cação de 
dados, por exemplo, demora 
cerca de 12 meses para ser 
implementado. 

A nova lei irá trazer um gran-
de avanço na segurança corpo-
rativa e isso é muito positivo, 
tanto para as empresas como 
para os consumidores. Mas o 
processo é mais complexo do 
que aparenta. Para atender às 
exigências de segurança da lei 
não basta comprar e instalar 
novas soluções e esperar que 
elas resolvam tudo sozinhas. 
Para a segurança ser efi caz 
ela depende de tecnologia, 
mas também de pessoas e 
processos. 

É fundamental que todos os 
passos sejam adotados, desde 
conscientização do usuário, 
estabelecimentos de processos 
e um programa compreensivo 
de classificação de dados, 
complementados por tecno-
logias como DLP (Data Loss 
Prevention) e CASB (Cloud 
Access Security Broker), que 
protejam o dado onde quer 
que ele esteja, no datacenter, 
no endpoint, na rede, no dis-
positivo móvel ou na nuvem.  

 
(*) - É diretor geral da McAfee no 

Brasil.

Jeferson Propheta (*)

Índice de Atividade Econômica apresentou queda de 0,99% no 

segundo trimestre deste ano.

A economia caiu no segundo 
trimestre deste ano. O Índice 
de Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br) des-
sazonalizado (ajustado para o 
período) apresentou queda de 
0,99% no segundo trimestre, 
comparado com o período de 
janeiro a março deste ano. A 
contração ocorreu no período 
da greve dos caminhoneiros, 
iniciada no fi m de maio e 
encerrada no início de junho.

A greve impactou a econo-
mia, gerando uma crise de 
desabastecimento no país. Em 
junho, o ministro da Fazenda, 
Eduardo Guardia, afi rmou que 
impacto da paralisação na eco-
nomia seria de R$ 15 bilhões, 
equivalentes a 0,2% do PIB. No 
primeiro trimestre, de acordo 
com dados atualizados pelo BC, 
houve crescimento de 0,2%, na 
comparação com o período de 
outubro a dezembro de 2017.

De acordo com o Indicador Serasa 
Experian da Demanda do Consumidor 
por Crédito, a quantidade de pessoas que 
buscou crédito avançou 3,7% em julho 
em relação a junho. Na comparação com 
julho do ano passado, a alta foi de 4,6%. No 
acumulado do ano, cresceu 10,1% perante 

os primeiros sete meses do ano passado. 
Depois dos impactos adversos causados 

pela paralização dos caminhoneiros, o 
consumidor voltou a buscar crédito em 
julho, porém em um ritmo menor do 
que se verifi cou ao longo de quase todo 
o primeiro semestre, revertendo apenas 

parcialmente o recuo de 7,0% de junho/18.
O crescimento da demanda ocorreu 

em todas as classes de renda. 
Para os que ganham até R$ 500, foi de 

3,6%. Para os consumidores com renda 
mensal entre R$ 500 e R$ 1.000, foi de 4,0%. 
Para a renda mensal entre R$ 1.000 e R$ 

2.000, foi de 3,7%. Já os consumidores com 
renda mensal entre R$ 2.000 e R$ 5.000, 
foi de 3,4%. Para os que ganham entre R$ 
5.000 e R$ 10.000 por mês, o avanço foi de 
3,3% e, por fi m, para a renda mensal maior 
que R$ 10.000, o crescimento na procura 
por crédito foi de 2,9% (Serasa Experian).

A tímida melhora do cenário econômico ainda não se traduziu em melhora efetiva

no dia a dia do empresariado.

É o que mostra o Indicador 
de Confi ança da Micro 
e Pequena Empresa 

calculado pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil). 

No último mês de julho, o 
indicador que acompanha a 
confi ança desses empresários 
ficou em 48,9 pontos, um 
pouco acima do observado em 
junho (46,4 pontos). Apesar do 
crescimento, o dado alcançado 
no mês é o segundo mais baixo 
desde agosto de 2017, quando 
se encontrava em 47,4 pontos. 
A escala do indicador varia de 
zero a 100, sendo que resulta-
dos acima de 50 pontos refl etem 
confi ança e, abaixo dos 50 pon-
tos, refl etem desconfi ança com 
os negócios e com a economia.

Na avaliação do presidente 
da CNDL, José Cesar da Costa, 
a tímida melhora do cenário 
econômico, com infl ação sob 
controle e manutenção dos ju-

Eletrobras estipula 
em R$ 3,1 bi valor 
mínimo para leilão

A diretoria executiva da Eletro-
bras aprovou os preços mínimos 
de venda de suas participações em 
Sociedades de Propósito Específi co 
(SPEs) de geração eólica e linhas 
de transmissão. Os valores mínimos 
totalizam R$ 3,1 bilhões, conforme 
comunicado ao mercado divulgado 
pela companhia. O leilão está pre-
visto para 27 de setembro na B3, 
a bolsa de valores de São Paulo. 
Serão alienadas 71 participações 
societárias em SPEs, reunidas em 
18 lotes.

O preço mínimo mais elevado é o 
da Santa Vitória do Palmar Holding, 
lote A, no valor de R$ 635,6 milhões. 
A Eletrobras tem 78% desse em-
preendimento, dedicado à geração 
eólica. De acordo com a estatal, os 
preços estão referenciados à data-
-base de 31 de dezembro de 2017 e 
incluem os custos de transação. A 
SPE é uma sociedade empresarial, 
com as mesmas características do 
consórcio, que é formada para a 
execução de um determinado em-
preendimento, podendo inclusive 
ter seu prazo de existência deter-
minado. Normalmente é utilizada 
para isolar o risco fi nanceiro de 
uma atividade.

O capital social da SPE pode 
ser constituído pelos sócios com 
dinheiro, bens móveis e imóveis 
e, ainda, com direitos, desde que 
estes tenham valor econômico. 
Uma vez formado o capital, as 
contribuições dos sócios passam a 
compor o patrimônio da sociedade. 
A Eletrobras também anunciou 
lucro líquido de R$ 2,8 bilhões no 
segundo trimestre deste ano (ABr).
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Confi ança da pequena empresa 
cresce, mas segue em baixo patamar
As recentes revisões de crescimento da economia para baixo e a percepção de piora no ambiente de 
negócios, têm afetado o humor dos empresários de menor porte que atuam no comércio e no ramo de 
serviços

ros em baixo patamar, ainda não 
se traduziu em melhora efetiva 
no dia a dia do empresariado. 
“A recuperação econômica 
segue lenta e vem frustrando 
as expectativas de que pode-
ria esboçar uma reação mais 
rápida neste segundo semestre. 

Além disso, o grau de incerteza 
no campo eleitoral impacta a 
confi ança e a disposição dos 
empresários de menor porte em 
realizar investimentos”.

“Os dados mostram que o 
micro e pequeno empresário 
brasileiro mantém boas pers-

pectivas mesmo diante de um 
cenário adverso. Acreditam 
que uma gestão efi ciente de 
seu próprio negócio pode ajudá-
-los a enfrentar as difi culdades 
impostas pela crise”, explica o 
presidente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro Junior (CNDL/SPC).

Atividade econômica recua 
0,99% no segundo trimestre

De janeiro a junho, houve 
crescimento de 0,89% (sem 
ajustes), na comparação com o 
primeiro semestre de 2017. Em 
12 meses, a expansão chegou 
a 1,3%. Em junho, o IBC-Br 
registrou crescimento de 3,29% 
na comparação com maio (dado 
dessazonalizado). Na compara-
ção com o mesmo mês de 2017, 
o crescimento fi cou em 1,82%.

O IBC-Br é uma forma de 

avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda o 
BC a tomar decisões sobre a taxa 
básica de juros, a Selic. O índice 
incorpora informações sobre 
o nível de atividade dos três 
setores da economia: indústria, 
comércio e serviços e agrope-
cuária, além do volume de im-
postos. No entanto, o indicador 
ofi cial sobre o desempenho da 
economia é o PIB (ABr).

Aumentou a demanda do consumidor por crédito
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Precisamos
da boa coesão

Há que se pensar no que 

realmente é importante 

para a sociedade e qual 

alvo deve ser perseguido

Como se observa nas 
estruturas globais, a 
prioridade atual está em 

aumentar a produção, reduzir 
os custos e elevar ganhos e 
controle. As consequências 
vão se tornando visíveis sobre 
as novas gerações: emburre-
cimento, foco estreito, lenti-
dão para pensar, decadência 
espiritual e moral, aumento 
do consumo de drogas como 
meio de aguentar a forma de 
vida insípida, sem metas e com 
poucas esperanças. 

A solução seria inverter a 
prioridade, colocando-se em 
primeiro lugar o desenvolvi-
mento integral do ser humano 
com dignidade, e, em função 
disso, construir o restante. 
Com certeza, surgiria expec-
tativa de contínua melhora 
das condições gerais de vida 
e aprimoramento.

O aumento da produção 
em uma região tem a ver com 
a competição globalizada. 
Quando uma região aumenta a 
produção, reduzindo o preço, 
acarreta um encalhe na pro-
dução de outra. No passado 
distante, a prioridade era a 
melhora das condições de vida, 
o que se refl etia nas ciências 
que se mantinham mais pró-
ximas da natureza. Hoje se 
abstraíram do ser humano. 

Enquanto o Ocidente aca-
lentava a sensação de estar 
no comando global da econo-
mia, fi nanças e cultura, a Ásia 
buscava encontrar o caminho 
da melhora. No entanto, a 
prioridade pode ter sido a de 
acumular dólares através do 
comércio de seus produtos 
de menor preço no mercado 
mundial. De fato, os gover-
nantes não têm colocado como 
prioridade a otimização das 
condições de vida para toda a 
população. 

Teóricos dizem que o desen-
volvimento acelerado da China 
se deve à aplicação da teoria 
das vantagens comparativas 
no comércio do mercado livre 
global, mas, na prática, na 
economia globalizada ocor-
rem muitas transformações 
que afetam a formulação feita 
em 1817 por David Ricardo, 
economista e político britânico 
(1772/1823). 

Se um país direciona sua 
atividade econômica para 
commodities agropecuárias e 

minerais, transferindo a pro-
dução industrial para outras 
regiões, vai acabar faltando 
empregos em suas cidades, 
pois só com serviços não há 
sustentação das atividades 
que vão perdendo dinamismo. 

Agora o mundo enfrenta a 
guerra comercial e cambial, e 
o embate entre os que querem 
globalizar o poder, e os que 
estão se opondo à globalização. 
Se não for encontrado um 
acordo e ajustamento, daqui 
para frente poderemos ter um 
futuro bem conturbado. No 
Brasil, a situação anda péssima 
já faz tempo. 

Depois que estouraram as 
bolhas na bolsa e no setor 
imobiliário, que acarretou na 
crise fi nanceira de 2008, hou-
ve o grande ataque ao erário 
nacional e evidenciaram-se 
os caminhos errados na eco-
nomia.  A valorização cambial 
novamente perdeu a sustenta-
ção artifi cial. Estamos diante 
do embate eleitoral buscando 
candidatos que possam cuidar 
seriamente dos interesses do 
país e da população.

Em química, coesão é a 
atração intermolecular entre 
moléculas do mesmo tipo. Já 
a fragmentação é a divisão, é 
a ação de fragmentar, de que-
brar, de reduzir a fragmentos, 
a pequenos pedaços. Os seres 
humanos deveriam estar coe-
sos na busca da melhora nas 
condições de vida e no aprimo-
ramento da espécie, mas aca-
baram caindo nas armadilhas 
habilmente preparadas para 
fragmentar os naturais anseios 
do espírito com a vaidade e ma-
nia de grandeza, fragilizando a 
força entusiasmadora a ponto 
de terem grande difi culdade 
para a compreensão mútua.

Quando o homem deixou o 
espírito adormecer, colocou o 
sentimentalismo em primeiro 
plano. Em seu ser, a visão do 
infi nito, do alfa e do ômega, e 
o reconhecimento do doador 
da vida, o Criador e suas leis 
cósmicas, se foi apagando. 
Com o sono do espírito, tudo foi 
rebaixando; o sentimentalismo 
decaiu no materialismo onde 
não há amor, consideração e 
respeito pelo próximo. 

A paz e o progresso estão 
seriamente comprometidos.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

parte do Conselho de Administração 
do Prodigy Berrini Grand Hotel, é 

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

(bicdutra@library.com.br); Twitter: @
bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Militares são presos 
por suposto atentado 
contra Maduro

O procurador-geral da Ve-
nezuela, Tarek William Saab, 
revelou que um general e um 
coronel do Exército do país 
foram presos acusados de terem 
participado do suposto atentado 
fracassado contra o presidente 
Nicolás Maduro. Segundo Saab, 
com a prisão dos dois militares, 
subiu para 14 o número de 
detidos pelo ataque contra o 
chefe de Estado venezuelano, 
mas as autoridades falam em 
34 envolvidos, no total.

O general da Guarda Nacional 
Bolivariana (GNB), Alejandro 
Pérez Gámez, e o coronel Pedro 
Zambrano foram levados aos 
tribunais e deverão responder 
pelo crime de “homicídio inten-
cional qualifi cado em grau de 
frustração na pessoa do pre-
sidente”. Além dos militares, 
o deputado de oposição Juan 
Requesens, preso na quarta-
-feira (8), o sargento Juan 
Monasterios e outras quatro 
pessoas foram enquadradas 
pelo mesmo crimes.

Saab ainda afi rmou que “vá-
rios” dos acusados estão em 
outros países, como o deputado 
Julio Borges, que é tido como o 
mentor do suposto atentado e 
vive atualmente na Colômbia. 
Já outros estão morando nos 
Estados Unidos. A Venezuela 
enfrenta uma grave crise fi nan-
ceira e política, prejudicada por 
um hiperinfl ação e por escassez 
de alimentos(ANSA).

O deputado Nilson Leitão 
(PSDB-MT) apresentou pro-
jeto que distingue a pesca 
amadora da esportiva, esta-
belecendo critérios para cada 
uma delas. A proposta do 
líder tucano altera a Política 
Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável da Aquicultura e 
da Pesca estabelecendo crité-
rios para a diferenciação entre 
as modalidades de pesca. Pelo 
projeto, o pescador amador 
não precisará devolver o peixe 
ao rio. O tipo de pesca poderá 
ser defi nido de acordo com sua 
motivação. 

“No caso da pesca esportiva, 
a motivação pode ser tanto 
o lazer típico do espírito do 
desporto quanto a prática do 
esporte em si. Já na pesca 
amadora, a motivação deverá 
ser o lazer”, explica Nilson.  A 
fi nalidade também será consi-
derada. “A pesca esportiva tem 
por fi nalidade a prática do ato 
desportivo, devendo obrigato-
riamente o pescado ser devol-
vido a seu habitat. Já na pesca 
amadora, o pescado não precisa 
ser devolvido, mas a pesca não 
pode ter, em nenhuma hipó-
tese, fi nalidade econômica ou 
comercial”, justifi ca o líder do 
PSDB na Câmara.

O deputado afirma que, 
dessa forma, fi ca permitida 

Deputado Nilson Leitão (PSDB-MT).

Segundo ele, as opiniões 
divergentes serão ouvidas 
em busca do enriqueci-

mento da nação e do país, assim 
como haverá abertura para a 
diversidade e a proposição de 
ideias distintas. “Dou boas-
-vindas ao dissenso, porque o 
dissenso nos enriquecerá como 
nação. Vamos abrir as portas 
para o valor de cada ideia, para 
a diversidade de pensamentos 
de cada setor e encontros, 
pontos comuns que unirão para 
avançarmos”.

No discurso, Abdo ressaltou 
que uma democracia madura 
reúne opiniões divergentes, 
instituições fortes, autono-
mia entre os poderes, sem 
intromissões e uma “Justiça 
valente”. “Vamos construir uma 
Justiça independente para que 
se acabe com a impunidade”. 
“Prometemos um Paraguai para 
as pessoas. Um Paraguai onde o 
cidadão seja o principal motor 
de transformação carregada 
de amor à pátria e ao próxi-

Posse do novo presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez.

O senador Rudson Leite (PV-
-RR) quer proibir o comércio 
indiscriminado de animais de 
estimação em locais públicos 
e fora de lojas autorizadas para 
este fi m. Para isso, apresentou 
o projeto que leva a crime 
ambiental para quem vender 
animais de estimação na rua ou 
em locais públicos, sujeitando-
-os a condições insalubres. 
Segundo o senador, a venda 
na rua ocorre quase sempre 
com os animais expostos em 
porta-malas de carros e outros 
locais indevidos, como caixas, 
sem preocupação alguma com 
a saúde ou o bem-estar deles, 
e é preciso impedir a prática.

Quem insistir no método de 
venda pode ser enquadrado por 
maus-tratos a animais e conde-
nado a detenção de três meses 
a um ano, mais pagamento de 
multa. Se o animal morre, a 
pena é aumentada de um sexto 
a um terço. “O ser humano deve 
conviver harmoniosamente com 
os animais, que merecem a nossa 
total dedicação e respeito. Como 
os animais não possuem meios 

Quem insistir no método de venda pode ser enquadrado por 

maus-tratos a animais.

A contratação de serviços 
de natureza continuada, como 
licitação de transporte público, 
poderá ser possibilitada por 
mais de 12 meses quando hou-
ver justifi cativa por efi ciência e 
economia. É o que prevê o pro-
jeto que aguarda designação de 
relator na Comissão de Consti-
tuição e Justiça. O projeto altera 
a Lei de Licitações, ao permitir 
que licitações de serviços de 
natureza continuada sejam 
estendidas para mais de um ano 
“se, justifi cadamente, o prazo 
inicial mais longo proporcionar 
vantagens à Administração Pú-
blica, considerados os aspectos 
relacionados à economia, efi ci-
ência e efi cácia”.

Com a justifi cação de que o 
projeto contribuirá para uma 
melhor gestão dos recursos 
públicos e possibilitará uma 
prestação de serviços mais 

efi caz à população, o autor, 
senador Dalírio Beber (PSDB-
-SC), explica que já existe esse 
entendimento na Orientação 
Normativa 38/2011 da AGU e 
no Acórdão 3.320/2013 do TCU. 
Mas falta a mudança na legis-
lação, para trazer segurança 
jurídica aos gestores públicos.

“O projeto mantém a regra 
geral de prazo inicial dos con-
tratos por doze meses. Todavia, 
prevê a possibilidade desse 
prazo ser mais longo, desde 
que, justifi cadamente, houver 
vantagens para a Administra-
ção, considerados os aspectos 
relacionados à economia, efi ci-
ência e efi cácia”, ressalta Beber. 
Como o projeto é terminativo, 
caso aprovado, segue direto 
para a Câmara. Se sancionada, 
a lei entra em vigor na data da 
publicação no Diário Ofi cial da 
União (Ag.Senado).

O projeto “possibilitará uma prestação de serviços

mais efi caz à população”.

Registro e 
comercialização de 
cosméticos orgânicos

A Comissão de Seguridade Social 
e Família da Câmara aprovou pro-
posta que cria regras para o registro 
e a comercialização de cosméticos 
orgânicos. O texto é um substitutivo 
da deputada Laura Carneiro (DEM-
-RJ) que unifi ca dois projetos: um da 
senadora Marta Suplicy (MDB-SP) 
e outro do deputado Carlos Bezerra 
(MDB-MT). Pelo texto, caberá a 
ia Anvisa credenciar entidades 
responsáveis por dar o selo ofi cial a 
esses produtos. Sem esse carimbo, 
o item não pode ser comercializado.

O projeto estabelece como orgâ-
nico o cosmético produzido com mí-
nimos de matéria-prima orgânica ou 
oriunda de agricultura sustentável, 
livre de produtos geneticamente 
modifi cados e sem ter sido testado 
em animais. Hoje os cosméticos 
orgânicos não são reconhecidos 
ofi cialmente como tal. Isso porque 
a Anvisa não regulamentou o tema, 
ao contrário do que fez o Ministério 
da Agricultura, desde 2011, com o 
setor de alimentos.

Com a ausência de entidades 
certifi cadoras ofi cias, as empresas 
de cosméticos orgânicos têm re-
corrido a entidades privadas para 
classifi car seus produtos. Segundo 
Carneiro, os projetos ajudam a 
proteger os consumidores e têm 
conteúdo de preocupação com a 
saúde individual e coletiva e com o 
meio-ambiente. “Ambos os projetos 
se complementam e merecem ser 
aprovados”, afi rmou. A proposta 
tramita em caráter conclusivo e ain-
da será analisada pelas comissões 
de Meio Ambiente; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).
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Renato Araújo/Ag.Brasília

Novo presidente do Paraguai 
promete combater a impunidade
Ao tomar posse ontem (15), o novo presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, ratifi cou o 
compromisso de combater a impunidade com base em uma Justiça independente

mo e às ideias. Um Paraguai 
que seja mais inclusivo, com 
reconciliação das instituição 
e da gestão do governo com o 
povo. Teremos a oportunidade 
e a obrigação de recuperar essa 
confi ança das pessoas”.

O ministro das Relações 
Exteriores, Aloysio Nunes 

Ferreira, assinou um acordo 
com autoridades paraguaias 
para a construção de uma ponte 
sobre o Rio Apa. A medida vai 
permitir a integração rodoviá-
ria entre o município de Porto 
Murtinho (MS) e o distrito de 
San Lázaro (Paraguai). Com a 
construção, será possível unir 

o Centro-Oeste brasileiro e o 
porto fl uvial de Concepción. 
Para dar início às obras, foi 
criada uma comissão mista 
entre brasileiros e paraguaios.  
A data de início e a conclusão 
do projeto, assim como custo 
total, ainda será defi nido pela 
comissão (ABr).

Projeto de lei na Câmara 
disciplina pesca esportiva

tanto a prática da pesca des-
portiva licenciada pelos órgãos 
competentes (com o pescado 
sendo devolvido, sempre, ao 
local em que foi pescado), 
quanto a prática de pescas 
sem fi nalidade econômica em 
família, por exemplo. Na sua 
avaliação, essa diferenciação 
é importante para que haja 
norma específi ca autorizan-
do os órgãos competentes a 
emitirem licenças e autori-
zações, bem como praticar 
atos administrativos diversos 
relacionados à pesca esportiva 
e amadora sem insegurança 
jurídica

Segundo o parlamentar, 
a sustentabilidade da pesca 

esportiva vai além da soltura 
do pescado vivo, e compre-
ende desde a escolha dos 
equipamentos de pesca até 
as técnicas e procedimentos 
adequados para minimizar 
os efeitos nocivos da captura 
dos peixes, com o objetivo de 
aumentar a sobrevivência dos 
exemplares capturados. Ele 
cita o exemplo do estado do 
Amazonas, onde a atividade 
de pesca esportiva movimenta 
cerca de R$ 70 milhões ao 
ano, sendo cerca de R$ 10 
milhões apenas no município 
de Barcelos, onde a pesca do 
tucunaré açu atrai pescadores 
esportivos de todo mundo 
(psdbnacamara).

Proposta proíbe venda de animais 
de estimação nas ruas

de se defender, a única maneira 
de lhes evitar maus-tratos é re-
crutar o empenho da sociedade 
e do Poder Público”, defendeu 
o parlamentar.

Rudson se inspirou numa 
decisão do juiz Carlos Frederico 
Maroja de Medeiros, da Vara 
de Meio Ambiente do DF, que 
proibiu a venda de animais nas 
ruas da capital. Sua decisão diz 
respeito a uma ação popular ini-

ciada por uma moradora da cida-
de que buscou impedir a venda 
de animais no estacionamento 
da Feira dos Importados. Para 
o juiz, é ilegal o “escandaloso 
comércio ilícito” em via pública, 
tornando vulnerável o espaço 
que tem o uso desvirtuado pela 
ocupação e comercialização 
irregular, e ferindo a seguran-
ça sanitária dos animais e dos 
cidadãos (Ag.Senado).

Serviços continuados 
poderão ultrapassar 
período de um ano



Bem em frente aos dois 

prédios da alta cúpula da 

Google, há uma escultura 

de uns 2 metros de 

altura, sobre a qual paira 

uma lenda advinda dos 

dois fundadores

“Vocês estão vendo o 
esqueleto deste di-
nossauro? Pois bem, 

ele foi grandalhão, um dos mais 
ferozes do planeta e o dominava. 
E o que aconteceu? Desapare-
ceu!” A mensagem é óbvia: não 
basta ser grande, temido e líder. 
É preciso se adaptar às mudan-
ças, ser um darwinista.

Durante oito dias, integrei 
uma missão ofi cial ao Vale do Si-
lício, na qual visitamos nove em-
presas, incluindo a Universidade 
de Stanford, na companhia de 
32 gestores educacionais, bem 
mais jovens do que eu. Entrar 
nesse ambiente altamente tec-
nológico foi um intenso desafi o 
pessoal, pois toda minha forma-
ção acadêmica foi estritamente 
analógica (réguas de cálculo, 
tábuas logarítmicas e trigono-
métricas, estojo para desenhar 
a nanquim), por isso é elevado 
meu esforço, atualmente, para 
acompanhar os jovens digitais 
num ambiente corporativo.

San José é a “capital” dessa 
região formada por cerca de 
20 pequenos municípios. No 
início do século passado, era 
inóspita e rural. E, diante des-
se ecossistema extremamente 
digital e inovador de hoje, ine-
vitavelmente se questiona: que 
fatores levaram essa extensão 
de terra a se tornar uma meca 
da tecnologia? 

Certamente, os mais fortes 
foram os incentivos fi scais dos 
municípios e uma Stanford 
acolhedora de projetos das 
pequenas indústrias, a partir da 
década de 1930, para o desenvol-
vimento e produção de circuitos 
integrados e transistores, impul-
sionadas pelas extraordinárias 
demandas desses eletrônicos 
pelo exército e pela marinha 
norte americana, Nasa e grandes 
indústrias.

Nas várias palestras e reu-
niões das quais participamos, 
entre os temas mais recor-
rentes estavam a inteligência 
artificial (AI) e o Machine 
Learning(aprendizado das má-
quinas). Na sede da Google, foi 
sinalizado o que causaria frisson 
em todo o mundo na semana 
seguinte: conversas gravadas de 
um robô com humanos. Trata-
-se do assistente digital Google 
Duplex – em linguagem técnica, 
denominado chat bot (robô de 
conversação).

Inicialmente, o robô ligou para 
uma cabelereira e estabeleceu 
um diálogo completo para o 
agendamento de um horário. Em 
outro momento, telefonou para 
um gerente de restaurante para 

reservar uma mesa. Em ambos 
os casos, o interessante é que, 
diante de obstáculos – como 
a indisponibilidade de horário 
ou limitações de lugares –, o 
robozinho propôs alternativas, 
inclusive simulando hesitações 
em linguagem próprias de hu-
manos, como “hum...”, “hãn...” 
e “deixa eu ver”. 

Surpreendentemente, nem a 
cabelereira nem o gerente do 
restaurante suspeitaram que 
do outro lado da linha hou-
vesse uma máquina. A bem da 
verdade, estamos no limiar do 
Teste de Turing sobre a inteli-
gência artifi cial – quando uma 
máquina conversa a distância 
com um humano, sem que este 
perceba. Alan Turing (1920-
1954), matemático inglês, foi 
criador do primeiro modelo de 
um computador e se notabilizou 
por decodifi car o Enigma, enge-
nhosa máquina criptografada 
com códigos secretos nazistas.

A big data foi outro tema re-
corrente nas palestras. Evgeny 
Morozov, um bielorrusso de 
apenas 34 anos, professor de 
Stanford, publicou vários livros e 
artigos sobre o tema e é efusivo 
em referência à mineração de 
dados: “Do mesmo modo que 
no século XX a economia foi 
dominada pelo petróleo, o século 
XXI será movido pelo big data”.

Todavia, naquela atmosfera 
em que se respiram bits e bytes, 
há quase paradoxalmente uma 
manifesta cultura de ênfase aos 
valores humanos, socioemocio-
nais e éticos. Os avanços tecno-
lógicos são imprescindíveis, mas 
só se justifi cam se estiverem a 
serviço do bem-estar do ser 
humano – dizem eles. Os que lá 
trabalham querem deixar um le-
gado para as próximas gerações. 

Obviamente, não podemos 
posar de ingênuos diante dos 
discursos – entre falar e praticar 
há no meio um mar, ensina a 
sabedoria popular. Entretanto, 
o Vale do Silício, além de ser 
a região mais rica e de menor 
índice de criminalidade dos 
EUA, é também onde os pro-
fi ssionais são mais felizes para 
trabalhar, segundo pesquisas. 
Apresentam-se como pessoas 
satisfeitas e de bem com a vida. 
Talvez, quanto mais tecnológica 
é uma comunidade, mais clama 
por afetividade.

Ao leitor atento, resta uma 
indagação, uma vez que o título 
desse artigo faz referência a 
dois dinossauros, porém o texto 
só menciona um (o esqueleto 
em frente a Google). Diante de 
tudo o que vi, ouvi e vivenciei 
na imersão no Vale do Silício, a 
resposta para mim é ao mesmo 
tempo trivial e assustadora. 

Além do esqueleto em frente 
ao prédio, o outro dinossauro 
era eu.

(*) - É coordenador na Universidade 
Positivo, foi professor da UFPR, 

PUCPR e vice-presidente da ACP.

Dois dinossauros no 
Vale do Silício

Jacir J. Venturi (*)
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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, 16 de agosto de 2018. Ricardo Perego Costa - Presidente do Conselho de 
Administração.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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CONTRATAR FORA DA SEDE DA EMPRESA
Empresa contratou funcionários no Regime Home-Office, porém alguns 
não residem na mesma Cidade/Estado da sede da empresa, como 
proceder em relação as convenções coletivas? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR REPRESENTANTE COMERCIAL
Empresa pretende contratar representante comercial dos produtos, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NÃO INGRESSOU NO E-SOCIAL
Empresa teria que ingressar no E-social, em janeiro desse ano, porém 
não entrou, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO
Funcionário retornando de afastamento por acidente de trabalho, 
solicitou a alteração da função de auxiliar para a vaga de porteiro, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATO INDIVIDUAL DE SAÚDE
Empresas não tem plano de saúde e autorizou a funcionária a contra-
tar plano pessoal, mediante apresentação de comprovantes, para o 
reembolsando do valor do contrato do seguro saúde diretamente na 
conta corrente da funcionária, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CESSÃO DE MÃO DE OBRA
Empresas optantes pela CPRB ficam obrigadas a apresentar uma 
declaração aos clientes, como proceder, qual a base legal? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

MULTA SOBRE FÉRIAS VENCIDAS
Como deve ser aplicada a multa sobre férias vencidas, há multa 
no caso de atuação do MTPS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. CNPJ 60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 - Ata da Assembléia Geral Ordinária em 
20/04/2018 - Data, Hora e Local: 20/04/2018, às 09h, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 124, nesta Capital. Convo-
cação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 15, 16 e 17/03/2018. Presença: acionistas representando 
mais de 2/3 do capital social com direito a voto. 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: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da 
administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.17, publicados no DOESP e no jornal Empresas & Negócios do dia 
11/04/2018, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas 
nos mesmos jornais, nos dias 15, 16 e 17/03/2018; e, 2. 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 sr. Presidente declarou encerrada a assem-
bleia, 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:- Helofredo Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto 
Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., por Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; Begônias Participações Ltda, por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., 
pp. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; Embalagens Americana Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e 
Rogério Giorgi Pagliari; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; 
Nenúfares Participações Sociedade Anônima, por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Industrial 
Mercantil Brasileira S.A., Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; e, Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., por 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 20/04/2018. Guilherme Azeve-
do Soares Giorgi - Presidente; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP 245.753/18-7 em 23/05/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO. FORO
REGIONAL II – SANTO AMARO. 5ª VARA CIVEL. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1059593-49.2014.8.26.0002. PROCESSO nº 1059593-49.2014.8.26.0002 EDITAL DE
CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. Excelentíssimo (a) Senhor(a) Doutor(a) Eurico
Leonel Peixoto Filho, Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível -Foro Regional II Santo Amaro, - Comarca de
São Paulo,do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital
virem ou dele tiver conhecimento e possa interessar notadamente, CICERO DOS SANTOS VIEIRA
FILHO CPF nº 000136.204.758-90 que neste juízo de direito da 5ª Vara Cível - Foro Regional II Santo
Amaro, Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo e respectivo cartório foi proposta pelo ITAU
UNIBANCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 60.701.190/0001-04
com sede estabelecida na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal ,Piso
Itaúsa, na cidade e comarca de São Paulo/SP., CEP.: 04.344-030, a AÇÃO DE COBRANÇA em face
de CICERO DOS SANTOS VIEIRA FILHO , para cobrança de dívida não adimplida no valor
atualizado de R$ 79.385,83 (setenta e nove mil trezentos e oitenta e cinco mil e oitenta e três
centavos). E, estando eles em lugar incerto e não sabido foi determinada a citação por edital. Para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, e, em especial CICERO DOS
SANTOS VIEIRA FILHO CPF nº 274.466.928-80 fica determinada a citação por edital, podendo o
requerido, apresentar contestação, sob pena da aplicação dos efeitos da revelia, contado o prazo após
o decurso de 20 (vinte) dias. Sendo certo que, não havendo resposta será nomeado curador especial
para apresentação de contestação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de 2018.         (16 e 17)

O advogado, Dr. Luiz Au-
gusto Filizzola D’Urso, 
que é Presidente da 

Comissão Nacional de Estudos 
dos Cibercrimes da Associa-
ção Brasileira dos Advogados 
Criminalistas (ABRACRIM), 
ensina os 5 passos para utilizar 
as redes sociais de maneira sau-
dável na vida pessoal e também 
profi ssional: 
1) Evite postar fotos be-

bendo em festas e bares 

ou com roupas de banho 
- Não cabe a ninguém julgar 
as fotos postadas por você, 
todavia, muitas empresas 
verifi cam as fotos posta-
das na internet, antes de 
contratá-lo. Seus eventuais 
clientes e chefes também 
podem consultar suas re-
des. Portanto, escolha com 
atenção a foto que será 
postada.

2) Não escreva nas redes 

por impulso - Ao expor 
uma opinião nas redes 
sociais, você perde total-
mente o controle sobre 
esta postagem, que pode 

Cantora italiana Laura Pausini.

Cinco passos para utilizar as 
redes sociais de maneira saudável
As redes sociais, mesmo sendo utilizadas para lazer e descontração, devem ser tratadas com seriedade, 
pois podem auxiliar e interferir na atuação profi ssional do internauta

também, por exemplo, pela 
divulgação de uma Fake 
News.

4) Evite debates e discus-

sões desnecessárias - O 
debate, especialmente o 
político, é cada vez mais 
comum na internet. Refl ita 
se vale a pena entrar nesse 
debate pelas redes socias 
com quem quer que seja, 
pois tudo que for dito será 
acompanhado por mui-
tos, com as mais variadas 
opiniões. Por vezes, estas 
discussões não acabam 
bem, e criam inimizades 
e antipatias. Lembre-se 
que, o texto escrito, pode 
ser interpretado de várias 
formas.

5) Publique assuntos re-

lacionados a seu campo 

de atuação - Utilize as 
redes sociais para ampliar 
seus contatos com colegas 
e, também, publique infor-
mações, notícias e opiniões 
relacionadas a sua atuação 
profi ssional que possam ser 
úteis a alguém.

chegar a ter milhões de 
compartilhamentos. Devi-
do a isto, calcule o risco e 
sempre pense bastante o 
quê e como irá escrever, 
avaliando a necessidade 
real deste post.

3) Cuidado ao comparti-

lhar ou curtir um conteú-

do - Atualmente, a Justiça 
condena quem curte ou 

compartilha um conteúdo 
indevido na internet. Isto 
ocorre, pois os Tribunais 
passaram a entender que, 
o conteúdo compartilhado 
ou curtido, faz parte de 
sua opinião. Portanto, só 
compartilhe ou curta o que 
você concorda, lembrando 
que poderá ser responsa-
bilizado por tal iniciativa e 
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LUMAPLASTIC COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI, torna público que recebeu da Secretaria
Municipal de Planejamento e Meio Ambiente de Embú das Artes a Licença de Operação nº 01/2018,
válida até 13/08/2019, para fabricação de tubos de PVA à Estrada São Marcos, 679, Embú das Artes/SP.

Saint-Gobain Vidros S.A.
CNPJ/MF nº 60.853.942/0001-44 - NIRE 35.300.031.211

Ata da 167ª Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 12/07/2018
Data, Hora e Local: No dia 12/07/2018, às 10 hs, na sede da Saint-Gobain Vidros S.A. (“Companhia”), lo-
calizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Santa Marina, nº 482, 3º andar, Água Branca, CEP 05036-
903. Convocação e Quorum: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no artigo 124, §4°, da
Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em razão da presença de acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme evidenciado no Livro de Presença de
Acionistas arquivado na sede da Companhia. Mesa: Marlene Ayako Miwa - Presidente; Alexandre
Cristiano Caruso - Secretário. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre a indicação do Sr. Quintin Tes-
ta Dominguez, abaixo qualificado, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia. Deliberações: Deti-
damente discutido o assunto, foi aprovada, por unanimidade a indicação do Sr. Quintin Testa Dominguez,
mexicano, engenheiro mecânico, casado, portador do passaporte n° G05347672, emitido em 01.08.2010,
com escritório na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Santa Marina, nº 482, 3º andar, Água Branca, CEP
05036-903, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia. A efetiva nomeação e posse do Sr. Quintin
Testa Dominguez, acima qualificado, está condicionada à concessão de seu visto de permanência no
Brasil pela Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego - CGIG/MTE. Encer-
ramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela qui-
sesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a
assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada
por todos os presentes e assinada. Assinaturas: Mesa: Marlene Ayako Miwa - Presidente; Alexandre
Cristiano Caruso - Secretário; Acionistas presentes: Saint-Gobain Vetri S.p.A. - pp. Aleixo Raia Falci;
Obale SAS - pp. Aleixo Raia Falci. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São
Paulo, 12/07/2018. Mesa: Marlene Ayako Miwa - Presidente; Alexandre Cristiano Caruso - Secretário. Aci-
onistas: Verallia Italia S.p.A. - pp. Aleixo Raia Falci; Obale SAS - pp. Aleixo Raia Falci. JUCESP: Certifico
o Registro sob o nº 368.888/18-6 em sessão de 02/08/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

A cantora italiana Laura Pausini traz a 
sua turnê mundial do novo álbum “Fatti 
Sentire” para o Brasil, começando com 
um show em São Paulo, na próxima 
segunda-feira (20). Lançado em março 
pela Warner Music, trata-se do 13º disco da 
carreira da artista, com canções inéditas 
em italiano, inglês, espanhol.

Considerada a cantora italiana mais 
popular e mais premiada, Pausini abre 
sua turnê no Brasil no Citibank Hall, na 
capital paulista, com apresentação dupla 
(20/08 e 21/08), passando também por 
Brasília (23/08), Olinda (25/08) e Curitiba 
(27/08). A prévia da turnê mundial foi 
realizada no Circo Máximo, em Roma, 
em julho, quando Pausini se tornou a 1ª 
mulher a se apresentar no estádio. Então, 
ofi cialmente, para comemorar os seus 25 
anos de carreira, celebrou a estreia da tour 

Laura Pausini traz turnê mundial para Brasil
no dia 26 de julho, em Miami.

O concerto promete sucessos antigos, 
como “La solitudine”, assim como as can-
ções novas, “Non è detto” e “E.STA.A.TE”, 
em um medley emocionante que acompa-
nha um show de luzes e efeitos especiais.    
“Fatti sentire” tem 14 faixas, entre as 
quais estão “No river is wilder”, cantada 
em inglês, “Nuevo”, escrita em espanhol 
e dedicada à cidade norte-americana de 
Miami, e “Francesca (Piccola Aliena)”, 
composta para a sua sobrinha de três 
anos, que faleceu recentemente por uma 
doença genética.

Além disso, em junho, Pausini cantou 
pela primeira vez em Cuba, sob convite 
do grupo Gente de Zona, com quem 
gravou “Nadie ha dicho” (Non è detto), 
alcançando 32 milhões de visualizações 
no YouTube (ANSA).
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Poderoso antioxidante, nos seres 
humanos, o zinco é componente de 
várias enzimas que participam do 
metabolismo energético, dos car-
boidratos, da síntese e degradação 
de proteínas. Também participa da 
formação de espermatozóides e 
mantém o pâncreas funcionando 
adequadamente.

Este micronutriente é um cons-
tituinte específi co da enzima ani-
drase carbônica, desempenhando 
importante papel na calcifi cação 
dos ossos. Também está envolvido 
com a pigmentação dos tecidos, a 
síntese proteica e com o metabo-
lismo da vitamina A.

O zinco ainda é relevante para 
a formação do DNA, desempenha 
uma função essencial em centenas 
de processos metabólicos. Da repli-
cação celular à maturação sexual, 
passando pela imunidade, função 
tireoideana na conversão dos hor-
mônios tireoideanos, manutenção 
do pH estomacal, cofator para ação 
da insulina, cicatrização de feridas, 
alterações da derme e cabelos; e até 
mesmo para os sentidos do paladar 
e do olfato.

O corpo humano precisa do zinco 
para diversas funções, como a ci-
catrização de feridas, crescimento 
e reparo de tecidos, coagulação 
sanguínea, funcionamento da 
glândula tireoide, metabolismo das 
proteínas, carboidratos, gorduras 
e álcool, desenvolvimento fetal e 
produção de esperma.

A insuficiência desse mineral, 
pode causar lesões na epiderme, 

despigmentação, queda dos pelos, 
diminuição da memória e da con-
centração. As consequências da 
defi ciência de zinco incluem ainda 
retardo do crescimento, diarreia, 
distúrbios mentais e infecções. As 
regiões geográfi cas mais afetadas pela 
carência do mineral são o sul da Ásia, 
principalmente Bangladesh e Índia, 
África e países do Pacífi co Ocidental.

Nas plantas, participa na forma-
ção do ácido indolacético (AIA), 
que atua no crescimento. É funda-
mental nos processos metabólicos, 
como componente de enzimas, 
como desidrogenases, proteinases, 
peptidases e fosfohidrogenase.

“Função básica do mineral está 
relacionada ao metabolismo de car-
boidratos e proteínas, de fosfatos e 
também na formação de auxinas, 
RNA e ribossomas. Existem evidên-
cias de que o zinco tem infl uência 
na permeabilidade de membranas 
e é estabilizador de componentes 
celulares”, explica o engenheiro 
agrônomo Valter Casarin, diretor 
científi co da Nutrientes para a Vida 
(NPV), iniciativa que conscientiza 
os cidadãos sobre a importância e 
os benefícios dos nutrientes para 
a agricultura, para a segurança ali-
mentar e o bem-estar da sociedade.

“Sem o zinco, as plantas apresen-
tam encurtamento dos internódios, 
diminuição na produção de novas 
folhas e as já existentes são pe-
quenas, cloróticas e lanceoladas”, 
explica Casarin.

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

Zinco, o mineral dos 
processos metabólicos

3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional I - Santana. SENTENÇA. Processo: 1004499-
08.2017. 8.26.0004 - Juíza de Direito: DRA. VIRGÍNIA MARIA SAMPAIO TRUFFI VISTOS. Ante o 
exposto decreto a interdição de DAGUIMAR FRAGA VIEIRA, declarando-o incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil abaixo indicados, na forma dos artigos 4º, inciso III, 1.767, inciso I e 
artigo 1.772, todos do Código Civil, nomeando curador o Sr. EGMAR RIITANO FRAGA, considerando-
se compromissado, independentemente de assinatura de termo. Em consequência, JULGO EXTINTO o 
presente feito com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. Ficam, aqui, 
estipuladas as restrições impostas ao requerido: “Não poderá assumir, por si só, empréstimos, 
conciliar, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, praticar atos que não sejam 
de mera administração.”. Deixo de determinar a especialização de hipoteca legal, considerando que, 
apesar do interditando possuir bens imóveis e usufruir de benefício previdenciário, a renda alcançada, 
presumivelmente, é absorvida totalmente com sua manutenção. Ademais a curatela já acarretará 
razoáveis ônus de guarda, sustento e orientação. Em obediência ao disposto no artigo 755, do Código 
de Processo Civil e artigo 9, inciso III do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-
se pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalos de (10) dez dias. ESTA 
SENTENÇA SERVIRÁ COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pela imprensa local por uma (01) 
vez e pelo órgão oficial por três (03) vezes, com intervalo de dez (10) dias. 

45ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1053771-42.2015. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Guilherme Ferreira da Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GIZEILDA APARECIDA DA 
SILVA, RG 10.934.716, CPF 058.654.606-50, que lhe foi proposta, também contra o Espólio de Carminia 
Ribeiro Silva e outros, uma ação de Procedimento Sumário por parte de Kelly Martinêz Maximiano e 
outro, alegando em síntese: seja a mesma julgada procedente com a condenação dos requeridos ao 
pagamento de R$ 183.371,02 oriundos dos honorários advocatícios referente execução do precatório do 
processo 280/2013 do setor de Execução da Fazenda Pública, processo original 0124635-50.2007. 
8.26.0053, conforme firmado entre as partes em 16/07/2007, bem como, a condenação dos requeridos ao 
pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

4ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0103572-70.2008. 
8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Mariana Dalla Bernardina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE ALUISIO 
SANTOS ABREU JÚNIOR, inventariante ALUYSIA MARIA SANTOS ABREU-, CPF 003.306.138-63, 
MERCEDES DE PAULA FERREIRA MANOEL CPF 299.927.138-79 e MARIA SANTOS ABREU, CPF 
151.834.598-00 que lhes foram proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Jose Rufino 
de Lacerda e Maria Lúcia da Silva Lacerda, alegando em síntese: Os autores requereram a adjudicação 
compulsória do imóvel constituído de um terreno situado na Avenida Arraias do Araguaia, designado 
como lote 6, da quadra C, do Jardim Santa Maria, no 27º Subdistrito – Tatuapé, medindo 10,00 m de 
frente para a referida avenida; 29,50 m da frente aos fundos do lado direito de quem da avenida olha o 
terreno; 28,20m da frente aos fundos do lado esquerdo e 10,00 m na linha dos fundos, encerrando a 
área de 288,00m2, confrontando do lado direito com o prédio nºs 18 e 18-A; do lado esquerdo com o 
contribuinte nº 148.063.0038-0 (prédio sem número), ambos da Avenida Arraias do Araguaia, e nos 
fundos com parte dos prédios nºs 3.057 e 3.059 da Avenida Rio das Pedras, matriculado sob o nº 
199.190 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP. O contrato de compromisso de 
venda e compra encontra-se totalmente quitado e não foi outorgada a competente Escritura Definitiva 
de Venda e Compra. Dá-se à causa o valor de R$44.405,00 (03/2008). Encontrando-se os réus em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de junho de 2018. 
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Especial

Guilherme Oliveira/Ag. Senado/Especial Cidadania

Em junho deste ano, a questão do tratamento de lixo 
ganhou evidência nas discussões da sociedade civil 
com dois eventos realizados em Brasília. Primeiro, 

o Congresso Cidades Lixo Zero reuniu exemplos de todo 
o mundo para debater a gestão de resíduos em centros 
urbanos. No fi m do mês, a Virada do Cerrado 2018 focou 
as atividades na promoção da coleta seletiva.

A política sobre resíduos sólidos brasileira (Lei 12.305, 
de 2010) é considerada uma das melhores do mundo no 
seu setor. A coleta seletiva, um dos seus objetivos, otimiza 
manejo do lixo, traz benefícios ambientais e pode também 
ter fi ns econômicos e sociais. A separação correta dos 
materiais descartados aumenta o potencial de reciclagem.

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 
Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), o Brasil produziu 
78,3 milhões de toneladas de lixo em 2016. Em pouco mais 
de dois terços dos municípios brasileiros, ele passou por 
alguma forma de coleta seletiva, para que cada substância 
fosse reaproveitada ou descartada apropriadamente.

Esse processo emprega entre 800 mil e 1 milhão de 
catadores no país, estima o Movimento Nacional de Cata-
dores de Materiais Recicláveis (MNCR). A maioria desses 
profi ssionais trabalha na informalidade, e se organiza em 
cooperativas que fazem parcerias com os serviços muni-
cipais de coleta.

— O lixo tem valor. Quanto melhor a separação do resí-
duo, mais ele rende. Quando ele se mistura, deixa de ser 
reciclável e deixa de criar renda. Vai para um lixão, que 
prejudica a natureza, ou um aterro, que gasta dinheiro — re-

sume a professora Tereza Cristina Carvalho, do Laboratório 
de Sustentabilidade da Universidade de São Paulo (USP).

Segundo a Abrelpe, 91% do lixo produzido no Brasil em 
2016 foi coletado, não necessariamente de forma seletiva, 
e 7 milhões de toneladas de resíduos sólidos foram sim-
plesmente despejadas no meio ambiente.

Iniciativas
A legislação prevê destinação preferencial de recursos 

federais aos estados e municípios que implantarem siste-
maticamente a prática. A implementação é considerada 

Ofensiva contra o lixo: país se engaja 
em debate sobre a coleta seletiva

Em 2018 começam a se esgotar os 
primeiros prazos estipulados para 
algumas das medidas da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, como 
o fi m dos lixões

Associações de catadores se reúnem para separação de material reciclável.

Elizabeth Nader/Prefeitura de Vitória

Coleta seletiva no Distrito Federal recolhe materiais recicláveis, que não devem ser misturados ao lixo comum.
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uma obrigação das administrações locais, mas sem prazo 
defi nido. Segundo a Abrelpe, 3.878 dos 5.570 municípios 
brasileiros possuíam, ao fi m de 2016, alguma iniciativa 
ofi cial de coleta seletiva de lixo. Isso não signifi ca que to-
dos eles tenham políticas bem estruturadas e com ampla 
cobertura — a contabilidade inclui, por exemplo, cidades 
cuja ação se resume a um único ponto público de coleta.

O diretor-presidente da Abrelpe, Carlos Silva Filho, diz 
que estruturar um sistema municipal amplo de coleta se-

letiva não é tarefa simples.

— Serviços de coleta 
seletiva têm custos mais 
elevados. A restrição orça-
mentária é um problema que 
precisa ser considerado. O 
que se vê comumente são 
iniciativas de entrega vo-
luntária. Estamos há mais 
de uma década em torno 
de 3% a 4% de reciclagem, 
quando temos um potencial 
de 20% a 25% — calcula.

Esse aprimoramento 
deve vir acompanhado de 
medidas que removam 

entraves à cadeia de reutilização produtiva de materiais 
descartados.

— Hoje a tributação de materiais recicláveis é superior 
à da matéria-prima virgem, o que é um contrassenso. 
Precisamos de uma legislação de âmbito nacional que dê 
incentivo ao processo de reutilização.

A coleta seletiva facilita e otimiza o trabalho de rea-
proveitamento dos resíduos. O lixo orgânico pode passar 
por compostagem e ser transformado em fertilizante. O 
lixo seco pode ser reciclado e transformado em novos 
materiais.

Catadores
Esse é o trabalho dos catadores, que se especializam 

em dar a destinação correta para cada tipo de resíduo. 
Eles atuam em instalações de triagem, que recebem o 
lixo coletado e ampliam a separação.

Os resíduos secos são divididos inicialmente de acor-
do com a composição — papel, plástico, vidro, metal. 
Depois é feita uma separação mais refinada, pelo va-
lor potencial. Por exemplo, recipientes plásticos são 
divididos de acordo com o produto que continham e 
os vários tipos de papel (jornal, sulfite, papelão) são 
diferenciados. Por fim, os materiais são prensados ou 
ensacados e transportados para as indústrias que os 
compram.

Em muitos casos, os catadores não contam com ins-
talações apropriadas para trabalhar, e fazem a triagem 
diretamente nos lixões. A determinação do fim desses 
locais (ver box) diminuiu a margem de atuação da ca-
tegoria. Representante do MNCR no Distrito Federal, 
Ronei Alves, considera que a lei no Brasil age “de trás 
para frente”.

— Os lixões só podem ser fechados depois que as 
cidades estiverem tratando adequadamente seus resí-
duos. Hoje a vida útil dos aterros especializados acaba 
reduzida, pois eles precisam lidar com uma quantidade 
muito maior de lixo. Se todas as unidades de triagem e 
compostagem estivessem prontas, apenas o que sobra 
do tratamento, que é muito pouco, seria aterrado.

Segundo Ronei, em muitos casos, a coleta convencional 
continua existindo.

— Para o cidadão, é desestimulante saber que tudo 
que ele separa acaba indo para um aterro. Se ele sabe 
que o lixo está indo para uma cooperativa, gerando 
empregos, renda e dividendos para o município, aí sim 
a coleta seletiva dá certo.

O diretor-adjunto do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) 
do DF, Paulo Celso Reis, diz que a adesão de empresas 
menores e de condomínios residenciais à coleta seletiva 
pode desonerar a estrutura pública.

Os condomínios podem também ampliar a consci-
ência ecológica no tocante ao descarte de materiais e 
substâncias.

Projeto amplia o prazo para os 
municípios fecharem lixões

Em 2016, 58,4% do lixo coletado no Brasil foi para 
aterros sanitários. Neles, o solo é impermeabilizado 
e selado, o chorume é drenado para tratamento e os 
gases resultantes são captados. Para aterros contro-
lados, sem tratamentos específi cos, foram 24,2%. Por 
fi m, 17,4% foram para lixões, que são depósitos de 
resíduos a céu aberto.

A Lei 12.305 estabeleceu quatro anos para o fe-
chamento dos lixões. A previsão não foi cumprida, 
e o Congresso analisa um projeto (PLC 169/2017) 
com novas datas, que variam segundo o tamanho do 
município.

O projeto já passou pelos deputados e pelos senado-
res, mas devido a mudanças feitas no Senado, voltou 
à Câmara, onde vai para uma comissão especial ainda 
não criada.
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Os cinco mitos de segurança 
digital que mais colocam

seu negócio em risco

Os últimos ataques ciber-
néticos que impacta-
ram grandes empresas 

e ganharam destaque na 
imprensa em todo o mundo 
têm feito com que cada vez 
mais organizações brasileiras 
se atentassem à necessidade 
de estruturar e fortalecer sua 
estratégia de segurança digital. 
Porém, alguns equívocos co-
muns relacionados à proteção 
dos dados estão afetando a efe-
tividade desses investimentos.

Veja a seguir alguns mitos 
que podem gerar uma série 
de desperdícios – de tempo e 
dinheiro –, além de colocar a 
segurança dos dados corpora-
tivos em risco.

Mito #1: “Uma senha 

forte é sufi ciente para 

manter a empresa segura”

Seria bom se fosse assim tão 
fácil. Porém, o que considera-
mos uma “senha forte” nada 
mais é do que um primeiro 
passo para começar a difi -
cultar a vida dos hackers. A 
implementação e a aplicação 
de políticas de senhas fortes 
são uma das bases das boas 
práticas de segurança, porém, 
além disso, é preciso ter visibi-
lidade total de todos que têm 
permissão para acessar cada 
arquivo no sistema.

Um estudo feito pela Varonis 
este ano revelou, por exemplo, 
que 41% das empresas tinham 
pelo menos mil arquivos con-
fi denciais abertos a todos os 
funcionários. Senhas fortes 
não impedem que os portado-
res das credenciais de acesso 
façam mau uso dos dados. 
Ou seja, com tantos usuários 
acessando os documentos e 
fazendo o que quiserem sem 
que haja nenhum controle, é 
provável que seus dados este-
jam em perigo mesmo que você 
tenha adotado uma política de 
senhas.

Mito #2: “Sou pequeno, 

então os hackers não 

estão de olho no meu 

negócio”

Este pensamento é comum 
entre empresas de pequeno e 
médio porte, no entanto, dados 
recentes têm mostrado o opos-
to. De acordo com o Relatório 
de Investigações de Violações 
de Dados da Verizon, de 2018, 
58% das vítimas de violação de 
dados são pequenas empresas.

Isso acontece porque os 
hackers sabem que essas 
organizações geralmente não 
contam com uma estratégia 
robusta de proteção dos dados. 
Assim, acabam fazendo várias 
vítimas por meio de ataques 
conhecidos como spray-and-
-pray, que são feitos por meio 
de sistemas automatizados 
que tentam invadir empresas 
aleatoriamente com base em 
vulnerabilidades comuns em 
sistemas populares como o 
Windows.

Não é raro, por exemplo, tirar 
proveito de falhas de seguran-
ça em sistemas desatualizados, 
por exemplo.

Mito #3: “As ameaças só 

vêm de fora”

As ameaças internas são tão 
perigosas quanto as externas, e 
respondem por 75% das viola-
ções de dados. Essas ameaças 
podem vir de qualquer um: 
funcionários insatisfeitos, 
ex-funcionários buscando 
vingança e até funcionários 
inocentes, porém, sem o devi-
do treinamento de segurança.

Os funcionários geralmente 
têm acesso total aos dados de 
que precisam e, como falamos 
anteriormente, muitas vezes, 
aos dados de que não preci-
sam. A melhor maneira de 
lidar com as ameaças internas 
é contar com uma estratégia 
de privilégios mínimos, que 
permita a cada membro da 
equipe ter acesso apenas aos 
dados necessários.

Além disso, é fundamental 
contar com sistemas que per-
mitam ter controle total do 
que é feito em cada arquivo, 
como acessos, alterações, 
cópias, mudanças de local, 
entre outros. Assim, é possível 
identifi car comportamentos 
que possam indicar ações 
maliciosas.

Mito #4: “Segurança 

digital é responsabilidade 

só da TI”

Todos os funcionários de-
sempenham um papel na 
estrutura de segurança digi-
tal, mesmo que a TI acabe se 
responsabilizando pela imple-
mentação e revisão de políticas 
de proteção de dados.

Afi nal, qualquer funcionário 
pode colocar em risco a prote-
ção dos ativos digitais se não 
for treinado para identifi car 
tentativas de phishing ou links 
inseguros. Por isso, além de 
contar com uma infraestrutura 
robusta de softwares de mo-
nitoramento, é fundamental 
contar com um programa de 
conscientização dos riscos 
cibernéticos.

Mito #5. “É possível estar 

totalmente protegido”

Nenhuma estratégia de 
segurança é capaz de blindar 
a empresa contra todo o tipo 
de ameaça, especialmente com 
o surgimento constante de 
ataques cada vez mais sofi sti-
cados usando o mais variado 
tipo de técnica para penetrar 
o perímetro da rede.

A segurança digital é algo 
que deve ser aprimorado de 
maneira contínua por meio de 
sistemas de monitoramento, 
auditorias internas, revisões, 
testes e planos de contingência.

(*) É vice-presidente da Varonis para 
a América Latina.

Carlos Rodrigues (*)

News@TI
Aplicativo sustentável estimula doações de 
tudo o que é útil
@Inedito, consciente e sustentável, o aplicativo Partake the Bread, 

“repartir o pão” na tradução literal, já está disponível em iOS 
e Android. O objetivo do projeto, idealizado pelo publicitário José 
Rodrigues Júnior, surgiu como uma maneira que pode ajudar milhões 
de pessoas por todo o país. “Foi na inocência das palavras da minha 
sobrinha que surgiu a ideia. Um dia, ela me ofereceu uma colher de 
iogurte dizendo: ‘Pega, tio. Tudo é de todo mundo’. Aquilo me acendeu 
uma luz de esperança”, relembra. Inspirado nisso, nasceu o aplicativo 
que possibilita o compartilhamento de doações entre usuários de todo 
o país, em qualquer categoria, desde alimentos até instrumentos musi-
cais. “Para quem quiser se desfazer de alguma coisa que não gosta mais 
ou receber outra que precisa, esse é o lugar perfeito”, ressalta Junior.

Prazo para inscrições no Sampa Criativa é 
prorrogado 
@As inscrições para o Sampa Criativa, programa gratuito de 

capacitação empreendedora de jovens talentos do audiovisual 
e da economia criativa, foram prorrogadas até quinta-feira (16). A 
iniciativa é resultado da parceria da Secretaria Municipal do Trabalho 
e Empreendedorismo (SMTE) com a Spcine, empresa de cinema 
e audiovisual de São Paulo. São 200 vagas para os cursos de jogos 
digitais/games, desenvolvimento de aplicativos, animação, conteúdos 
interativos, produção para canais de internet, videomusical, jorna-
lismo investigativo e realidade virtual. Os interessados poderão se 
inscrever pelo http://bit.ly/2LkOtvO. Podem participar jovens com 
idade entre 16 e 29 anos e que tenham experiência comprovada no 
setor audiovisual, que pode ser presença em ofi cinas, workshops e 
palestras, assim como formação em cursos técnicos, de graduação ou 
pós-graduação. No processo seletivo, serão escolhidas 200 pessoas 
por meio de sorteio público link: https://bit.ly/2vJffnA.

Sempre fui fascinada por 
histórias de super-heróis. 
Quando criança, gastava horas 
debatendo qual superpoder eu 
gostaria de ter e imaginando 
como seria a vida se eu pudesse 
voar ou viajar no tempo. Além 
de seus poderes, gosto do fato 
dos super-heróis terem um 
propósito e estarem sempre 
tentando causar um impacto 
positivo na sociedade. Isso 
me lembra muito o papel dos 
gerentes de produtos. De fato, 
muitos gerentes de produtos 
com quem tive a sorte de 
trabalhar desenvolveram habi-
lidades que são, em muitos aspectos, similares aos superpoderes. 
Abaixo, fi z uma lista de algumas de suas habilidades especiais. 

Prever o futuro 

Por que as empresas fracassam? Muitas vezes, porque falharam 
ao prever o futuro. Ótimos gerentes de produto transformam 
isso em prioridade e estão constantemente identifi cando o que 
está mudando, como as necessidades e comportamentos dos 
consumidores estão evoluindo, quais tecnologias emergentes 
estão criando um impacto e quais premissas de negócios já não 
são mais relevantes. Além disso, eles são capazes de traduzir 
essas informações em uma visão convincente de como o mundo 
será (sem necessariamente focar em como exatamente o pro-
duto funcionará). E eles também são talentosos contadores de 
histórias e direcionam a organização para a visão deles. 

O poder da supercomunicação 

A gestão de produto tem tudo a ver com a colaboração. E 
ótimos colaboradores são aqueles que dominaram o poder da 
comunicação. Se comunicar com clareza não só é essencial, 
mas muitas vezes negligenciado pelos gerentes de produtos. 
Claridade e nitidez de pensamento, bem como a estrutura da 
entrega, podem fazer uma grande diferença, particularmente 
na hora de transmitir informações complexas para diferentes 
públicos. A habilidade de adaptar a sua mensagem em função da 
audiência e incluí-la na conversa, juntamente com a capacidade 
para escutar e ter empatia, são características de gerentes de 
produtos excepcionais.

Metamorfose 

Ser um gerente de produto 
atualmente signifi ca ter um 
forte senso de negócios, uma 
visão ampla da indústria ou 
segmento, grande conheci-
mento de design e pesquisa 
do usuário, ótimas habilidades 
analíticas e a habilidade para 
entender complexos concei-
tos tecnológicos. Em um mo-
mento somos estatísticos, em 
seguida somos pesquisadores. 
Desenhamos com engenhei-
ros, nos sentamos nas mesas 
de vendas e negociações e 
algumas vezes atuamos até 

como consultores motivacionais. Ótimos gerentes de produtos 
mudam de forma e pulam de uma função para outra sem esforço. 

Poderes de cura 

Se pensarmos como os ótimos gerentes de produto resolvem 
problemas de produto ou desempenho, eles são parecidos 
com os médicos que resolvem os complexos casos de seus 
pacientes. Os médicos conversam com os pacientes e moni-
toram os sintomas para emitirem diagnósticos. Os gerentes 
de produto falam com os usuários e analisam os dados para 
criar hipóteses do que está errado e porque uma métrica em 
particular está subindo/descendo. Um diagnóstico preciso é 
fundamental para o tratamento bem-sucedido em ambos os 
casos. E as iterações de produto que planejam ou os MVPs 
(produto mínimo viável) que criam são tão bons quanto a 
qualidade desses diagnósticos. 

Invisibilidade 

Ótimos gerentes de produtos fazem as coisas acontecerem por 
meio da facilitação e da colaboração. Eles institucionalizam as 
melhores práticas de desenvolvimento de produto e compreen-
dem que a gestão de produtos trata do gerenciamento cultural. 
Eles são humildes e permitem que suas equipes brilhem, ao invés 
de manterem os holofotes para si mesmos. Embora eles possam 
ser invisíveis, o impacto e os resultados de ótimos gerentes de 
produtos são sempre visíveis. 

(Fonte: Janet Baireva, Chief Product Offi  cer na OLX Brasil).

Os cinco superpoderes de ótimos 
gerentes de produtos

Marcos Abellón (*)
 

Quantos funcionários uma empresa tem, qual a produtivi-
dade de cada setor, quantos produtos são fabricados por 
hora, quantos são vendidos ao ano, qual o tíquete médio 

de cada cliente, etc. Esses são apenas alguns exemplos. E a me-
lhor estratégia para o empresário no mundo atual é saber usar 
os dados e números a seu favor. 

 
O Business Intelligence precisa fazer parte da rotina de toda 

empresa. No caso das indústrias, considero essa necessidade 
algo ainda mais urgente. Saber coletar, organizar e analisar os 
dados corretamente pode ser o diferencial entre “ser apenas mais 
um” e virar o líder de mercado. O BI é capaz de transformar a 
montanha de dados que a sua empresa gera em informações que 
realmente valorizam o seu negócio.  

 
Para isso, a adoção de dashboards é essencial, já que trans-

forma dados em informações palpáveis, tornando o fl uxo de 
trabalho, as metas do dia, e tudo mais o que for necessário, 
visível para a equipe. Dependendo do seu mercado de atuação, 
cada indústria tem um tipo de dashboard mais indicado. Os 
dados mais importantes são selecionados e combinados entre 
si para gerar informações que alavanquem o crescimento e o 
lucro do negócio. 

 
Pense no BI como uma maneira de aproveitar todos os dados 

gerados por colaboradores, consumidores, fornecedores, etc, e a 
partir disso gerar insights essenciais para reduzir custos, encontrar 
oportunidades, tomar decisões mais assertivas e enfrentar seus 
concorrentes. O BI e o uso de telas inteligentes mostram que o 
caminho para o sucesso já está dentro da sua organização. Resta 
saber explorar estes dados com sabedoria. 

Dashboards e BI: como
a indústria pode analisar

dados com agilidade e precisão
Se pararmos para analisar, a quantidade de dados gerados em uma fábrica é imensa

O dashboard em si é importante para a velocidade dessas de-
cisões. Selecionando as principais informações e análises para 
fi carem disponíveis, é possível encontrar oportunidades e corrigir 
rotas com maior agilidade, resolvendo pequenos problemas que 
poderiam se tornar uma grande dor de cabeça futuramente. Uma 
linha de produção que apresente uma pequena lentidão em uma 
de suas esteiras, por exemplo. O problema pode não ser perce-
bido imediatamente, mas essa diferença irá começar a aparecer 
na tela e as medidas poderão ser tomadas imediatamente. E o 
mais interessante: você já irá saber numericamente o quanto 
esse atraso pode interferir nas suas vendas.

 
É possível trabalhar com dashboards focados em dados inter-

nos (como quais produtos estão sendo produzidos por minuto, 
velocidade das linhas de produção, tempo de execução, etc), 
informações externas (como quantidade de pedidos que foram 
realizados por região do país, número de vendas por representante, 
acompanhamento logístico, etc) e até mesmo dados cruzados. 
Cabe a cada líder determinar quais são as informações essenciais 
para sua produção e facilitar o acesso aos dados de qualidade. 

 
A indústria em si é algo muito complexo, pois envolve o tra-

balho de diferentes áreas que precisam estar funcionando em 
perfeita sintonia. É preciso estar a par de relatórios, conhecer a 
produtividade, conferir o trabalho dos colaboradores, ter toda a 
logística em ordem e conhecer as necessidades e preferências 
do seu consumidor, etc. Para conseguir aproveitar ao máximo 
todas informações geradas por cada uma dessas ações, o Business 
Intelligence é a melhor solução. Já os dashboards são as melhores 
ferramentas para simplifi car todos os dados e colocá-los para, 
efetivamente, trabalharem ao seu favor.   

 
(*) É diretor geral da W5 Solutions, empresa brasileira que desenvolve soluções 
para prefeituras, BI (Business Intelligence) e aplicativo para pagamento móvel. 

Mais informações no site: www.w5solutions.com.br.

Escritório reúne entidades para debater tributação de software
A questão da tributação no mercado de 

software, em destaque no debate nacional 
por conta da proximidade do julgamento 
da ADI 1945, será o tema central do even-
to "A Tributação do Software: Desafi os à 
Inovação", organizado pelo escritório Ayres 
Britto, no próximo dia 17 de agosto, das 
18h45 às 20h30, na Asa Sul de Brasília 
(SHIS, QL. 22, Conj. 4, Casa 17).

Representantes de entidades (ABES 

– Associação Brasileira das Empresas de 
Software; ABRASF - Associação Brasileira 
das Secretarias de Finanças das Capitais e 
CNS – Confederação Nacional de Serviços), 
além de executivos do mercado de tec-
nologia (Microsoft e Bentley Systems) se 
juntarão ao Ex-Presidente do STF, Carlos 
Ayres Britto e Saul Tourinho Leal, Doutor 
em Direito Constitucional, para debater o 
assunto sob diferentes perspectivas.

"O objetivo do evento é mostrar os riscos 
que esse cenário traria ao mercado bra-
sileiro de tecnologia, podendo ocasionar 
no fechamento de diversas empresas e 
causando um retrocesso gravíssimo na ino-
vação nacional", comenta o Dr. Manoel dos 
Santos, Diretor Jurídico da ABES e um dos 
palestrantes do evento. O evento é gratuito, 
mas participações devem ser confi rmadas 
pelo e-mail contato@ayresbritto.com.br.
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com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 16 de Agosto de 2018. Dia de Santo Estevão da 
Hungria, São Roque, São Alsácio e Dia do Anjo Elemiah, cuja 
virtude é a proteção. Hoje aniversaria o cantor Marcelo Nova que 
faz 67 anos, o cantor José Augusto que nasceu em 1953, o cineasta 
James Cameron que completa 64 anos, a cantora Madonna que 
chega aos 60 anos e a atriz Guilhermina Guinle que nasceu em 
1974.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é ponderado, sensível, dotado 
de uma mente intuitiva e inteligente. Embora esteja sempre pronto 
a ajudar ao próximo não gosta de simplesmente dar as coisas às 
pessoas, mas prefere ajudar os outros a aprender coisas úteis 
para melhorar de vida. Esta força favorece a experimentação dos 
chamados estados alterados de consciência. O coração é seu ponto 
forte e fraco, pois se deixa levar muito pelas emoções. Precisa de 
um lar onde se sinta independente e amado. No lado negativo, por 
ser perfeccionista  pode se irritar fi car deprimido e de mau humor 
quando não consegue atingir a perfeição.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, 
pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, 
problemas. Com pulgas, riqueza através do jogo. 
Branca, novos amores. Colorida, casamento ou 
noivado. Amarela, enfermidades. Números de sorte:  
36, 47, 57, 59 e 75.

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

Esta quinta é o sexto dia da lunação.  A Lua faz um faz um aspecto negativo com Marte no começo da manhã antes 

de ingressar em Escorpião. Por isso podemos fi car um pouco impacientes. Tendência à hostilidade e irritação.  A 

Lua em mau aspecto com Urano pode ocasionar mudanças de planos no fi nal da manhã. Mas como a Lua também 

fi ca em bom aspecto com Saturno será possível ajustar as situações pendentes resolvendo alguns contratempos. No 

começo da noite, dinamismo torna o ritmo mais acelerado, o que torna o fi nal do dia mais interessante.
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Tudo deve ser bem planejado e feito 
devagar, sendo o primeiro passo 
aceitar as limitações materiais para 
poder ir ainda mais longe. Tenha 
todo cuidado com tudo que lhe 
diga respeito.  No começo da noite, 
dinamismo torna o ritmo mais acele-
rado, o que torna o fi nal do dia mais 
interessante. 06/706 – Vermelho.

A sensação de segurança aumenta 
para lançar projetos e novas ideias. 
O dia começa mais turbulento e com 
propensão ao mau humor travando 
o bom andamento das situações. 
Os sentimentos levam a grandes 
fl utuações de humor, controle-se 
no começo da noite. 56/356 – Azul.

Faça algo importante para melhorar 
o ambiente, faça viagens e reveja 
amigos. As pequenas viagens e a 
comunicação fi cam favoráveis. A 
casa da família iluminada aconselha 
a cuidar melhor do seu lar e valorizar 
o contato com as pessoas que vivem 
ao seu lado. 82/482 – Amarelo.

A Lua faz um faz um aspecto negativo 
com Marte no começo da manhã 
antes de ingressar em Escorpião. Por 
isso pode fi car um pouco impaciente. 
A comunicação mais fácil ajuda a 
fazer negócios que já estejam em 
andamento. Pode realizar mudanças 
já preparadas. 29/229 – Branco.

A situação financeira começa a 
melhorar na próxima semana com 
o Sol na sua casa dois, a casa do 
dinheiro. Invista para pode lucrar 
ainda mais neste fi nal de agosto. 
Aceite a realidade material e pode 
ganhar mais sabendo investir o que 
tem ou o que ganhar neste fi nal de 
mês. 21/921 – Amarelo.

Lua em Escorpião trará melhores 
resultados do que se deter em 
tarefas comuns ou pequenas. A 
renovação de sua vida ajuda a dar 
início a novas atividades depois que 
passar o aniversário. Os contatos 
sociais irão ser mais intensos e 
felizes, procure sair, se divertir e 
fazer amigos. 10/310 – Verde.

Podem ampliar as relações de 
amizade e passar a viverem novos 
ambientes. Dedique-se as tarefas 
da rotina dando um bom senso de 
responsabilidade e mais segurança 
no agir. As pequenas viagens e a 
comunicação ficam mais fáceis. 
29/429 – Verde.

A Lua em mau aspecto com Urano 
pode ocasionar mudanças de planos 
no fi nal da manhã. Talvez tenha que 
fazer uma escolha importante antes 
do fi nal do mês O momento será 
bom ao entendimento na parte da 
noite através do uso da parte mental. 
12/812 – Azul.

Com o Sol em Virgem daqui a alguns 
dias vão surgir novidades, tanto no 
trabalho como no relacionamento 
social. Prepare-se para entrar em 
contato com quem possa ajudar.  
Mas cuidado, pois o mau humor pode 
atrapalhar a intimidade e a relação 
sexual. 46/646 – Marrom.

A hora é de aceitar as limitações 
materiais e dar um passo decisivo 
para ganhar mais. Maior satisfação 
no relacionamento familiar dará 
momentos felizes à noite. Este é um 
dia para mudar a forma de compor-
tamento adotando antes de tudo a 
paciência 25/925 – Branco.

Uma aliança, parceria ou socieda-
de pode ser decida nesta fi nal de 
agosto ou no começo de setembro, 
tanto para melhor como para pior. 
Com o Sol indo para Virgem, sua 
casa sete na semana que vem, irá 
unir-se ou separar-se de alguém. 
78/878 – Cinza. 

Sol vai para Virgem na semana que 
vem aconselhando cuidado nos 
atos e palavras. As atividades que 
ainda provoquem qualquer tipo de 
dúvida devem ser evitadas nesta fase 
mais delicada do ano. A noite desta 
quinta-feira será boa para sair, fazer 
contatos, conversar e se locomover.  
22/322 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para que inimigos se tornem amigos: Escreva 
o nome de todos os seus inimigos em pedaço de 
papel sem uso. Depois, deposite-o no fundo de 
um copo. Coloque açúcar até a metade e encha 
de água. Tampe e deixe o copo num local onde 
ninguém veja. Após 7 dia s, despeje o líquido e o 
papel em um vaso.
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Ex-
baterista

dos
Beatles

Cilindra-
das de
carros

populares

Ato (?): é
estudado
pela Psi-
canálise

Formato
do barbe-
ador des-
cartável 

Roberto
Thomé,

jornalista
esportivo

Pó usado
em im-

pressoras
a laser

Formato a-
proximado
da chave
de grifo

O efeito 
do cigarro
no orga-
nismo

Letra que
o Ceboli-
nha troca
pelo "L"

Estado do
membro

com a po-
liomielite

Camas
rústicas e 
desconfor-

táveis

Forma do 
decote pro-
nunciado

"(?) Ve-
gas", série
com Josh
Duhamel

"Vaso 
(?) não
quebra"
(dito)

(?) os 
pés no

chão: ser
realista

Diz-se de
quem não

pede,
manda

A última
nota

musical

Otto Rank,
psicana-

lista
austríaco

Avril
Lavigne,
cantora 

do Canadá

Não, em
inglês
Oculto;

incubado

Produto do trabalho 
de Cora Coralina 

Aparelhos de treino 
de pilotos de aviões

Cachaça
(bras.) 

Atração de
savanas

Nizo (?),
ator e

dublador
Diversão,
em inglês
Sem-(?):
morador
de rua

Livre (de
imposto)

Tapir
(Zool.)

Âmago
Avaliação
(?), servi-
ço do IBGE

Base do
caviar
Fora, 

em inglês

Unidade 
de medida

agrária
Apupo

Riviera
Francesa,
Mônaco 
e Ibiza

Profissão
de Vinícius
de Moraes

Preparar
(arma) pa-

ra atirar
Escola

Superior
de Guerra

(sigla)

Trabalho
do

professor
particular

Centro
carioca de
comércio
popular

Orna-
mentais

Região
onde se
situa a

primeira
capital do

Brasil

Ampère
(símbolo)

Arte, 
em latim

Ainda
(aférese)

"Leis", 
em CLT

3/ars — fun — not —out. 5/saara — toner. 9/simulador. 10/censitária — ringo starr.
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Entre pessoas
Com direção de Eduardo Martini e drama-

turgia de Carlos  Fernando Barros, Depois 
Daquela Noite, a comedia traz no elenco Carol 
Hubner, Renato Scarpin, Theo Hoffmann, além 
do próprio Eduardo Martini. O espetáculo 
fala de quatro pessoas com histórias que se 
entrelaçaram em algum momento da vida e 
que depois de um acontecimento climático 
obriga que dois deles fi quem presos em um 
hotel, e descubram que ambos já estiveram 
com o par do outro. A confusão se completa 
com a chegada de seus respectivos pares no 
hotel. A trama fala de amor entre pessoas, de 
laços e decisões que envolvem a vida desses 
queridos personagens.

Serviço: Teatro Viradalata. R. Apinajés, 1387, tel. 3868-
2535. Sextas às 21h. Ingressos: R$ 50 inteira/R$ 25 meia. 
Até 28/09.

Nota 
Hamilton de Holanda lança esse mês 

nas plataformas digitais a série de discos 
em homenagem ao centenário do mestre 
Jacob do Bandolim. Em cada álbum, o 
bandolinista imprimiu características de 
diferentes estilos musicais em clássicos 
do cancioneiro de Jacob. O primeiro 
dos quatro foi lançado em abril, no Dia 
Nacional do Choro, “Jacob 10ZZ”. Nessa 
sexta-feira (10), ele apresenta “Jacob 
Bossa”. Ainda em agosto, um por semana, 
serão lançados os títulos “Jacob Black” 
e “Jacob Baby”. Eles chegam às lojas 
juntos em um box de luxo em setembro, 
pela Deck. Ouça “Jacob 10ZZ”: ( https://
HamiltonDeHolandaTrio.lnk.to/Jacob-
10zzAlbumPR).

Pop rock
Finalista do SuperStar da Rede Globo, a 

banda potiguar de indie e pop rock Plutão Já 
Foi Planeta  é formada por Natália Noronha 
(voz, violão, baixo e synth), Sapulha Campos 
(voz, guitarra e ukulele), Gustavo Arruda (voz, 
guitarra e baixo), Vitória de Santi (baixo e 
synth) e Renato Léllis (bateria) - apresenta o 
repertório de seus dois CDs lançados, Daqui Pra 
Láe A Última Palavra Feche a Porta. O álbum 
Daqui pra Lá é formado pelas faixas: Suma 
Daqui, Daqui Pra Lá, Haverá de Se, Viagem 
Perdida, Sonho de Palmer, A Hora eVocê Não 
É Mais Planeta. E as composições de A Última 
Palavra Feche a Porta são: Alto Mar, O Ficar e 
o Ir da Gente, Daqui Pra Lá,Mesa 16, Me Leve, 
Anna, Insone, Duas, Post-It e Quem Sou?.

 
Serviço: Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1000, tel. 

2076-9700. Sexta (17) às 21h. Ingresso: R$ 20.

Fernanda Young

Uma das referências nacionais como retratista, fotógrafo 
de nus e de moda, Bob Wolfenson transita com a mesma 
destreza entre a publicidade e a arte. Ao longo de seus 
quase 50 anos de carreira, é responsável por alguns dos 
retratos mais marcantes da iconografi a brasileira recen-
te. Aquele que se defi ne como especialista em breves 
encontros, comemora sua trajetória em Bob Wolfenson: 
Retratos. A exposição estreia no próximo dia 24 e apre-
senta ao público diferentes aspectos de uma atividade 
profi ssional intensa e convida a um singular passeio pelos 
costumes e protagonistas das últimas décadas de nossa 
história. A mostra abarca e funde diferentes núcleos: há 
espaço, por exemplo, para personalidades da cultura, 
do esporte, da política e da moda, com fotos produzidas 
para editoriais ou por iniciativa do fotógrafo. Entre os 
retratados, nomes como Hélio Oiticica, Fernanda Mon-
tenegro, Caetano Veloso, Tais Araújo, Marília Gabriela, 
Lázaro Ramos, Camila Pitanga, Anitta, Ludmila, Laerte, 
Zé Celso, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Paulo Ma-
luf, Luiza Erundina, Eduardo Suplicy, Pelé, Ronaldo e 
muitos outros. A exposição traz mais de 200 retratos, 
vários deles ainda inéditos, realizados pelo fotógrafo ao 
longo de 45 anos

Serviço: Espaço Cultural Porto Seguro Al. Barão de Piracicaba, 610, Cam-
pos Elíseos. De terça a sábado das 10h às 19h e aos domingos das 10h às 17h. 
Entrada franca. Até 09/12.

Cena da peça “Nem Todo Ladrão vem para Roubar”.

O Coletivo Teatral 
COMMUNE volta 
com a temporada 
do espetáculo “Nem 
Todo Ladrão vem para 
Roubar” de Dario Fo

A comédia escrita em 
1959, é uma farsa ágil 
e agradável, repleta de 

intrigas e disfarces. Criada a 
partir dos roteiros de comé-
dias e tragédias da família 
de Franca Rame, mistura o 
humor ingênuo das farsas 
e vaudevilles franceses do 
século XVIII de Feydeau e 
Labiche, com elementos do 
surrealismo e do teatro do 
absurdo. Dario Fo cria uma 
farsa abstrata, paradoxal e 
sofisticada, que mistura o 
clima gélido, atroz e paranoico 
de Ionesco, Beckett e Adamov 
com a linguagem popular e os 
mecanismos da farsa italiana, 
invertendo a lógica realista e 
os lugares-comuns da comé-
dia de costumes. A peça conta 
a história de um ladrão que 
entra numa casa para roubar, 
mas vira refém do Marido e sua 
Amante que acham que ele é 

“Nem Todo Ladrão
vem para Roubar”
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um espião à serviço da Esposa. 
Primeiro ameaçam matar o 
Ladrão, depois deixá-lo para-
plégico para que não consiga 
falar. A partir daí, a peça segue 
num quiproquó de situações 
absurdas, no qual um tenta 

esconder a verdade do outro, 
com a chegada da Esposa, a 
Mulher do Ladrão, o Amante 
da Esposa e até de um Segundo 
Ladrão. Com Henrique Taubaté 
Lisboa, Wilma de Souza, Augus-
to Marin, Samara Montalvão, 

Rose Araujo, Rodrigo Franco 
Veloso e Paulo Dantas.

Serviço: Teatro Commune, R. da Conso-
lação, 1218 (ao lado da estação de metrô 
Higienópolis-Mackenzie), tel. 3476 - 0792. 
Sábados (25/08 e 01 e 08/09). às 21he domin-
gos (26/08 e 02 e 09/09), às 19h30. Ingressos: 
R$ 30 e R$ 15 (meia).
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Possibilidades
“Para aqueles que tem fé em si e nas coisas, só existe positividade. 

Em todas as circunstâncias, há apenas oportunidades e tesouros. A 
cada momento, há uma necessidade interior em descobrir estes tesou-
ros e fazer melhor uso deles. Quando somos capazes de avançar com 
fé, somos incentivados a dar o nosso melhor em todas as situações. 
Somos capazes de usufruir os melhores frutos do esforço que fi zemos. 
Fé nos dá coragem para prosseguir em tempos difíceis. Fé nos dá 
poder para trazer constante mudança e progresso em nossa vida.”

Brahma Kumaris
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: MAICON WESLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Francisco de Oliveira 
e de Iracema Gouveia Gonçalves de Oliveira. A pretendente: JULIANA VIEIRA DOS 
SANTOS CARDOSO, profi ssão: compradora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luis Carlos Pires Cardoso e de Edjane Vieira dos Santos.

O pretendente: EDMILSON FELIPES ALVES, profi ssão: ajudante geral, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Campo Grande, MS, data-nascimento: 26/12/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Silva Alves e de Francelina 
Felipe Alves. A pretendente: KAREN DOS SANTOS, profi ssão: doméstica, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 08/05/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio dos Santos e de Sandra Mara 
dos Santos.

O pretendente: MARCELO CORRÊA RODRIGUES DE MORAES, profi ssão: insta-
lador de TV por assinatur, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 08/04/1974, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Afonso Corrêa Rodrigues de Moraes Filho e de Ivonilda Rodrigues de Moraes. A 
pretendente: CRISTIANE FERREIRA DA SILVA, profi ssão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1983, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Xavier da Silva e de Maura Ferreira 
do Carmo Santos.

O pretendente: ALEXANDRE BRAZ MOREIRA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1971, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Braz Moreira e de Marisa Molino 
Moreira. A pretendente: CLEIA PEREIRA, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1978, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves Pereira e de Hilda Maria Pereira.

O pretendente: ALEXANDRE MAGNO BRITO SANTANA, profi ssão: advogado, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Magno Barros de Santana e de 
Giuleide de Oliveira Brito Santana. A pretendente: MAYARA BIANCA DO AMARAL 
ALMEIDA, profi ssão: técnica em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha 
de Ricardo Alexandre de Almeida e de Patricia Bianca do Amaral.

O pretendente: FERNANDO DE SOUZA, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1981, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim de Souza e de Nivalda Maria de Souza. A 
pretendente: MONIQUE THOMAZ MENDES, profi ssão: empresária, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 20/09/1990, residente 
e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Mauro Mendes e de Ester Thomaz da Silva 
Mendes.

O pretendente: JOÃO TAVARES FERREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Serrita, PE, data-nascimento: 27/02/1984, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ferreira da Silva e de Maria Nely Tavares da 
Silva. A pretendente: IZAURA ALMEIDA DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Francisco Morato, SP, data-nascimento: 26/06/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Gilberto Freires da Silva e de 
Maria Vilma de Jesus Almeida da Silva.

O pretendente: JAMBRES ALVES SOUSA, profi ssão: analista de processos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 04/03/1992, residente e domi-
ciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Francisco de Assis de Sousa e de Maria do So-
corro Alves Sousa. A pretendente: THALITA KEURI ANDRADE DA SILVA, profi ssão: 
técnica de farmacia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos José 
da Silva e de Maria Lucia Andrade da Silva.

O pretendente: JEFFERSON BEZERRA DE SOUSA, profi ssão: administrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gomes de Sousa e de Luciene 
Bezerra de Sousa. A pretendente: MARIA VANESSA DA SILVA, profi ssão: atendente, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Penedo, AL, data-nascimento: 09/10/1983, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Rodrigues da Silva e 
de Maria José Vital da Silva.

O pretendente: MOISES DOS SANTOS DE SOUSA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Souza e de Magali Ferreira 
dos Santos de Sousa. A pretendente: SARA LEITE DA SILVA BARRETO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genivaldo da Silva Barreto 
e de Edineusa Leite da Silva Barreto.

O pretendente: DANIEL SOUZA ARAUJO, profi ssão: mecânico, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 12/01/1970, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josuel Antonio de Araujo e de Izabel 
de Souza Bonfi m de Araujo. A pretendente: MARIA APARECIDA DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Pedregulho, SP, data-nascimen-
to: 28/12/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio 
Geraldo Neto e de Benedita Cândida de Oliveira Geraldo.

O pretendente: ERIVALDO SILVA SANTOS, profi ssão: mestre de obra, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Nova Canaã, BA, data-nascimento: 28/02/1962, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antenor Moreira Santos e de Elvira 
Gomes da Silva. A pretendente: ROSILDA SANTOS LEMOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Maetinga, BA, data-nascimento: 02/01/1972, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Batista Lemos e de Maria Luzia 
dos Santos Lemos.

O pretendente: ADRIANO JOSE DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 02/05/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Argemiro José da Silva e de Cicera 
Maria da Silva. A pretendente: BRUNA MAGALHÃES DE OLIVEIRA, profi ssão: peda-
goga, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
29/05/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos 
de Oliveira e de Vilma Ferreira Magalhães.

O pretendente: VALDENIR ESTEVES VIANA, profi ssão: funileiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Teófi lo Otoni, MG, data-nascimento: 25/12/1966, residente e domi-
ciliado em Santo André, SP, fi lho de Geraldo Esteves Viana e de Eldite Cardoso Viana. 
A pretendente: ESTHER VIEIRA SAMPAIO, profi ssão: promotora de vendas, estado 
civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1964, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Manoel Vieira Sampaio e de Maria 
Vitoria Sampaio.

O pretendente: HENRIQUE FRANÇA RIBEIRO SANTOS, profi ssão: analista comer-
cial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidinei Izidoro Santos e de 
Débora França Ribeiro. A pretendente: NAYARAH VIEIRA MOTA SANTOS, profi ssão: 
auxiliar de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nasci-
mento: 24/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
José Santos e de Nilza Vieira Mota Santos.

O pretendente: GERMANO SANTANA DA SILVA BARBOZA, profi ssão: ajudante, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/11/1988, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Majella Barboza e 
de Lourdes Belizario da Silva Barboza. A pretendente: SOLANGE FERREIRA DOS 
SANTOS, profi ssão: agente de saúde, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 21/07/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Edmilson Manoel dos Santos e de Severina Ferreira de Souza Santos.

O pretendente: ANDERSON HENRIQUE MALAQUIAS, profi ssão: porteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Aparecida Malaquias. A preten-
dente: SUSANA MOURA LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jocelino dos Santos Lima e de Valdeci Moura dos Santos.

O pretendente: CLAYTON AUGUSTO SILVA FRANCELINO, profi ssão: técnico 
de informática, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/09/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genival 
Soares Francelino e de Maria do Socorro Gomes da Silva Francelino. A pretendente: 
GABRIELA DE SOUZA BONE, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, na-
turalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/03/1997, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de Antonio Mauricio Bone e de Rosana Pereira de Souza.

O pretendente: JOÃO BRUNO FURTUNATO DOS SANTO, profi ssão: encarregado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Mendes dos Santos e 
de Cicera Furtunata de Souza. A pretendente: SILVIA LETICIA DA SILVA CARVALHO, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
04/02/1988, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Antonio batista de Carva-
lho e de Luciene Edite da Silva Carvalho.

O pretendente: ALEXANDRE APARECIDO DE JESUS, profi ssão: tapeceiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1976, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandrino de Jesus e de Cleonice Lins de Je-
sus. A pretendente: PRISCILA SALES DA SILVA, profi ssão: bartender, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Gonçalves da Silva e de Maria Edvalda Sales.

O pretendente: EDMILSON SILVA, profi ssão: auxiliar de montagem, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Itagi, BA, data-nascimento: 07/12/1973, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cecilio Silva e de Maria Lucia Bonfi m. A pretenden-
te: MIRIAN MARIA DE JESUS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: Coaraci, BA, data-nascimento: 07/07/1977, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Creusa Maria de Jesus.

O pretendente: WELLINGTON PEREIRA, profi ssão: comprador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/1978, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Ivano Pereira e de Cleonice Aparecida Pereira. 
A pretendente: MAURA DIAS CORRÊA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Januária, MG, data-nascimento: 04/07/1985, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Inácio Corrêa e de Alzira Dias Macêdo.

O pretendente: YURI CERQUEIRA MOREIRA DOS SANTOS, profi ssão: assisten-
te de logistica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/07/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Expedito Mo-
reira dos Santos e de Maria Lourdes de Cerqueira Moreira dos Santos. A pretendente: 
CAROLINA SOARES BORGES, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1994, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Nilton Bonfi m Borges e de Carmela da Silva Soares Borges.

O pretendente: WESLEY DE LIMA PAES, profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 02/03/1995, residente e domici-
liado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Gilberto Pereira Paes e de Maria José 
de Lima Paes. A pretendente: JÉSSICA BARBOSA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, 
profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 14/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Luiz Cavalcante de Oliveira e de Maria Lucia Barbosa da Silva.

O pretendente: BRUNO LUIZ NUNES ABREU, profi ssão: supervisor de cobrança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1994, re-
sidente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Alexandre Lima Abreu e de 
Adriane Cristina Nunes. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson Paulo 
da Silva e de Maria Cicera dos Santos da Silva.

O pretendente: WAGNER DOS SANTOS DE PAULA, profi ssão: encanador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Chagas de Paula e de Maria 
Aparecida dos Santos. A pretendente: LÚCIA APARECIDA DIAS DA CUNHA, profi s-
são: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/10/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Dias 
da Cunha e de Jandira Aparecida da Silva.

O pretendente: LEONARDO PEREIRA VIGO, profi ssão: jovem aprendiz, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1998, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Natalicio Aparecido Vigo e de Roselane 
Pereira. A pretendente: EDUARDA MAYUMI OSHIRO, profi ssão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Oshiro e de 
Sandra Matsue Watanabe Oshiro.

O pretendente: EDINALDO RIOS DA SILVA, profi ssão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mairi, BA, data-nascimento: 30/05/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Mendes da Silva e de Maria de Lourdes 
Rios. A pretendente: MARIA AUREA PEREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Várzea do Poço, BA, data-nascimento: 07/12/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Pereira de Oli-
veira e de Antonia Maria de Oliveira.

O pretendente: AURELIO SERAPHIM DE SOUZA, profi ssão: controlador de aces-
so, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1977, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Lizevete Seraphim de Souza. A pre-
tendente: VERONICA PIZANI DE SOUZA, profi ssão: cuidadora de idosos, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Eustaquio de Souza e de Ivani 
Pizani Rosso.

O pretendente: GILMAR APARECIDO PEDROSO SANTANA, profi ssão: auxiliar ad-
ministrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Roque, SP, data-nascimento: 
12/03/1991, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Luiz Aparecido Soares 
Santana e de Luzia Aparecida Pinto Pedroso Santana. A pretendente: PATRÍCIA DE 
OLIVEIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Cachoeira Paulis-
ta, SP, data-nascimento: 03/01/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
Daniel Borges de Oliveira e de Marly Araujo de Oliveira e Oliveira.

O pretendente: ROGER HENRIQUE DA SILVA CARVALHO, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/02/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson José 
de Carvalho e de Marilza da Silva. A pretendente: AMANDA DE SOUZA LUNA, profi s-
são: assistente de contro desk, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 09/01/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Luis de Luna e de Vanda de Souza Rapozo de Luna.

O pretendente: LUCAS BARBOSA DA SILVA, profi ssão: auxiliar industrial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 13/06/1998, 
residente e domiciliado em Santo André, SP, fi lho de José Sidney Pereira da Silva e de 
Ana Paula Pessoa Barbosa da Silva. A pretendente: PALOMA RIOS SILVA, profi ssão: 
designer de sombrancelha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 09/07/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nil-
ton Cesar de Jesus Silva e de Neuma Ribeiro Rios.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE FARIA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1993, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Manoel Francisco da Silva e de Rosangela Aparecida 
Faria. A pretendente: ELIVÂNIA DE SOUZA CANUTO, profi ssão:, estado civil: solteira, 
naturalidade: Palmeiras dos Indios, AL, data-nascimento: 27/12/1985, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Augusto Canuto Neto e de Maria dos 
Santos Souza Canuto.

O pretendente: LUAN VITOR OLIVEIRA DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vilmar Joaquim de Souza e de Maria 
de Lourdes Balbino de Oliveira. A pretendente: TÂMELA CIRSA BATISTA MACEDO 
DOS SANTOS, profi ssão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1998, residente e domiciliada em Ferraz de Vascon-
celos, SP, fi lha de Marcio Jesus Nascimento dos Santos e de Valdirene Batista Macedo 
dos Santos.

O pretendente: LUÍS FELIPE DE SOUZA AMARO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1989, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Luis Tadeu Amaro e de Estela Amaral de Souza. A 
pretendente: JAQUELINE GOMES SANTANA, profi ssão: funcionária pública, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio Fernando da Silva Santana 
e de Valdirene Gomes da Cruz.

O pretendente: RAPHAEL DOS REIS SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moises José da Silva e de Neusa Pereira dos Reis. 
A pretendente: PRISCILLA HELENA RODRIGUES, profi ssão: auxiliar de limpeza, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter Alves Rodrigues e de Rita 
Helena Dias Rodrigues.

O pretendente: SANDRO MORAIS VILELA DE SALES, profi ssão: fotógrafo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sandoval Mario Vilela de Sales e de 
Nailta Ana de Morais. A pretendente: CELIANE OLIVEIRA MELO, profi ssão: conta-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis de 
Melo e de Maria do Socorro Oliveira de Melo.

O pretendente: FRANCISCO CARLOS CARVALHO COSTA, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteiro, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 10/09/1973, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria do Socorro Car-
valho Costa. A pretendente: SELMA GOMES, profi ssão: operodora de caixa, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1972, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julia Maria Gomes.

O pretendente: GILIARD LEMOS DE SANTANA, profi ssão: auxiliar operacional, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco José de Santana e de 
Jacinta Maria Lemos. A pretendente: PAMELA SILVA REBOUÇAS DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/10/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilton Sergio 
Rebouças dos Santos e de Dioguina Silva Batista.

O pretendente: MAYKON DE CASTRO SOARES, profi ssão: bombeiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1982, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Soares e de Marisa Aladia de Castro 
Soares. A pretendente: ANDREZA DE JESUS CRUZ, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1992, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zenaide dos Santos Cruz e de 
Maria Cristina Alves de Jesus Cruz.

O pretendente: LUCAS DA SILVA CAVANI, profi ssão: autônomo, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1989, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Cavani e de Lucia Maria 
da Silva. A pretendente: WENDY STÉPHANY MARTINS SARAIVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Martins Saraiva 
e de Priscila Tissiane Martins.

O pretendente: THIAGO OLIVEIRA DINIZ, profi ssão: atendente de restaurante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Cruzeiro, SP, data-nascimento: 04/09/1998, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Alexandre Magno Diniz e de Regimara Gomes de 
Oliveira Diniz. A pretendente: NATÁLIA SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: técnica 
em saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
25/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos José 
Almeida de Oliveira e de Elza dos Santos.

O pretendente: OSMAR BARBOSA DIAS, profi ssão: garçon, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 02/11/1980, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Osvaldo Norberto Dias e de Elza Teles Barbosa. A pretendente: LU-
CIENE MARIA DE FIGUEIREDO, profi ssão: porteira, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1986, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Delvito José de Figueiredo e de Almira Maria de Figueiredo.

O pretendente: RENATO RIBEIRO RUAS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira Ruas e de Rosana Ribeiro dos 
Santos. A pretendente: VALDINEIA GRANIG LOURENÇO, profi ssão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1977, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Jose Lourenço e de Margarete Gra-
nig Lourenço.

O pretendente: LUCIANA PIRES DOS SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Pires dos Santos e de Aparecida Ro-
drigues Silva dos Santos. A pretendente: FERNANDA RODGERIO COSTA, profi ssão: 
servidora pública, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 02/10/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Alberto Costa e de Sueli Rodgerio Costa.

O pretendente: EWERTON PAIVA DE OLIVEIRA, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1995, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de André Silva de Oliveira e de Maria de Fatima 
Paiva Coelho de Oliveira. A pretendente: LARISSA VAZ RODRIGUES, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1996, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Vaz Rodrigues e de 
Ana de Fátima Cardozo Rodrigues.

O pretendente: ANDERSON DE OLIVEIRA SOARES, profi ssão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José dos Santos Soares e de Antonia 
Liduina de Oliveira Soares. A pretendente: MAYRA APARECIDA AFFAREZ, profi s-
são: promotora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/04/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Suely Apa-
recida Aff arez.

O pretendente: MICHAEL DE LIMA, profi ssão: alvenaria, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1997, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Rosaria de Lima. A pretendente: EDIMILIA CERQUEIRA 
DE JESUS, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Elísio Medrado, 
BA, data-nascimento: 29/08/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Edvaldo Santos de Jesus e de Marinalva da Silva Cerqueira.

O pretendente: IRANILDO BEZERRA DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 09/05/1974, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Bezerra da Silva e 
de Josefa Maria da Silva. A pretendente: EDNA DE JESUS GIMENES, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
30/12/1980, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Carlos Gimenes e de 
Yolanda das Neves Gimenes.

O pretendente: LUCIMAR SILVA DA CRUZ, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Esplanada, BA, data-nascimento: 23/05/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Flaviano Mendes da Cruz e de Jolice Silva da 
Cruz. A pretendente: DAIANE LISBOA CHAGAS, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1989, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Idalberto Francisco das Chagas e de Guio-
mar de Jesus Lisboa.

O pretendente: WANDERSON BATISTA PEREIRA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wellington Pereira e de Marilis Moura 
Batista. A pretendente: MILENA CECILIA SERAIANA DE JESUS, profi ssão: opera-
dora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 05/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Ricardo Seraiana de Jesus e de Joselma Cecilia da Silva.

O pretendente: ROBERTO LOPES DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1957, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lopes da Silva e de Vicentina Inacio da 
Silva. A pretendente: LUZINETE ALVES DA ROCHA, profi ssão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 09/02/1975, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro da Rocha Lima e de Lúcia Alves 
da Rocha.

O pretendente: GEOVANNI DOS SANTOS, profi ssão: copeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 01/12/1995, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givanildo José dos Santos e de Zuleide dos San-
tos. A pretendente: KAWANE VITÓRIA SANTOS DO NASCIMENTO DE SOUZA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/09/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Darquio Xa-
vier de Souza e de Eulalia Santos do Nascimento.

O pretendente: CIDO JOSÉ RIBEIRO, profi ssão: armador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 29/06/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dernevaldo José Ribeiro e de Maria Aparecida 
Pereira dos Santos. A pretendente: CRISTINA MARIA DO LAGO, profi ssão: cozinhei-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: Mirangaba, BA, data-nascimento: 25/12/1982, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cosme Antonio do Lago e 
de Valdira Maria do Lago.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO BARROS SILVA, profi ssão: manobrista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1982, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Barros Silva Filho 
e de Adima Maria da Silva. A pretendente: JOSELITA OLIVEIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Camacan, BA, data-nascimento: 
12/12/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria 
Oliveira dos Santos.

O pretendente: EDILSON IZIDORO DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ana Lucia da Silva Sousa. A pretendente: 
VITÓRIA CRISTINA ANJOS FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evaldir Aparecido Ferreira dos Santos 
e de Claudia Pereira dos Anjos.

O pretendente: ADRIANO DOS SANTOS ALCALDE, profi ssão: ajudante de eletri-
cista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Alcalde e 
de Eloildes Epifanio dos Santos Alcalde. A pretendente: LAÍS ROBERTA DA CRUZ, 
profi ssão: vigilante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/01/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz José da 
Cruz e de Izabel Pedrina da Cruz.

A pretendente: SIMONE DE JESUS TRINDADE, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1976, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Trindade e de Zoraide do Nascimento 
Trindade. A pretendente: RAFAELA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: nutricionista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1990, re-
sidente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Jose Almeida da Silva e de Francisca 
Pereira Leite.

O pretendente: BRENO ZACARIAS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1996, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Antonio da Silva e de Silvana 
Maria Zacarias da Silva. A pretendente: CAROLINE ALVES DINIZ, profi ssão: auxiliar 
de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademir Florentino Diniz e 
de Rute Alves de Souza Diniz.

O pretendente: PEDRO SANTOS DE JESUS, profi ssão: aposentado, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 28/06/1949, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Martiniano Pereira de Jesus e de 
Júlia Paulina dos Santos. A pretendente: MARINALVA ANDRADE DE LIMA, profi s-
são: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 
26/09/1950, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira 
de Lima e de Almira Alice Santiago de Andrade.

O pretendente: ANDRE XAVIER SAMPAIO, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Esthevao Vieira Sampaio e de Raquel 
Menezes Xavier Sampaio. A pretendente: REBECCA WENDELLI SANTANA CARO-
LINO, profi ssão: assistente de cobranças, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 23/11/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
Levi Carolino e de Sandra da Silva Santana Carolino.

O pretendente: JUARI ALMEIDA SOARES, profi ssão: técnico em construção civil, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Presidente Jânio Quadros, BA, data-nasci-
mento: 14/09/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
João de Lima Soares e de Marilene Almeida da Silva. A pretendente: KÉSIA THA-
MIRES DE AMORIM VIEIRA SANTOS, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio dos Santos e de Roseli de 
Amorim Vieira.

O pretendente: RENATO FERREIRA DE SOUZA SILVA, profi ssão: técnico atenden-
te de regulação, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
30/10/1990, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Ivan da Silva e de 
Maria de Lourdes Ferreira de Souza. A pretendente: FERNANDA CAROLINA SILVA 
DE OLIVEIRA, profi ssão: operadora de negócios, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Sandra Helena Silva de Oliveira.

O pretendente: DENILSON DE SOUZA DOMINGOS, profi ssão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Divaldo Domingos e de 
Irene Josefa da Conceição Souza Domingos. A pretendente: TUANE LIMA DOS 
SANTOS, profi ssão: orientadora socio educativa, estado civil: divorciada, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Braz Americo dos Santos e de Maria Galdino de 
Lima dos Santos.

O pretendente: ISRAEL DA SILVA AFONSO LUONGO, profi ssão: ajudante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Irene da Silva Afonso Luongo. A 
pretendente: JUANITA OLIVEIRA DE ARAUJO, profi ssão: ajudante geral, estado ci-
vil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rivael Oliveira de Araujo e de Silei 
Abdon da Costa.

O pretendente: RHENAN CUNHA VIEIRA SANTOS, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1999, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Robson Vieira Santos e de 
Renata Cunha Vieira Santos. A pretendente: KARLA THAIS DOS SANTOS ROQUE, 
profi ssão: consultora, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
30/10/1996, residente e domiciliada em Suzano, SP, fi lha de Francisco Carlos Roque e 
de Maria Vanuza dos Santos.

O pretendente: NELSON PEREIRA NETTO, profi ssão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1980, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Pereira Junior e de Eliane Nunes da 
Silva Pereira. A pretendente: ELIZABETH LOPES DA SILVA, profi ssão: secretária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1978, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gabriel Pereira da Silva e de 
Aurea Lopes da Silva.
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 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MARCOS HENRIQUE MARCELINO SILVA, profi ssão: analis-
ta de qualidade, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/02/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Apareci-
do Silva e de Rosemeire Marcelino Silva. A pretendente: GISLAYNE APARECIDA DE 
LIMA, profi ssão: auxiliar de emfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 25/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Luiz de Lima e de Elaine Aparecida Zeferino.

O pretendente: EDVAN BRITO DOS SANTOS, profi ssão: extrusor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elizeu Almeida dos Santos e de Maria Adélia da 
Silva Brito dos Santos. A pretendente: FERNANDA ARRAIS DA SILVA, profi ssão: 
assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 19/04/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Pimentel da Silva e de Maria das Graças Arrais da Silva.

O pretendente: SILVIO JOSÉ MARINO FILHO, profi ssão: agente de higienização, 
estado civil: solteiro, naturalidade: União da Vitória, PR, data-nascimento: 01/04/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio José Marino e de 
Glotilde Pritzsche Marino. A pretendente: LARISSA SAIUR FREITAS PETRONILIO, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 17/10/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo 
Freitas Petronilio e de Roseli de Lourdes Saiur.

O pretendente: DUKENS ALTIDE, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, naturali-
dade: República do Haiti,, data-nascimento: 16/12/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Altide Jn Jhores e de Augustin Anocille. A pretendente: 
CHRISLAINE GUERRIER, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalida-
de: República do Haiti,, data-nascimento: 04/02/1997, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Dieuner Guerrier e de Osenette Aristhene.

O pretendente: EDSON JOSINO DE ARAUJO, profi ssão: impermeabilizador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ouricuri, PE, data-nascimento: 19/05/1984, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Edival Josino da Silva e de 
Lindalva Delmondes de Araujo Silva. A pretendente: PÂMELA DE GODOY AUGUS-
TO, profi ssão: auxiliar gráfi ca, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 08/11/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Dorival Aparecido Augusto e de Neli Isabel de Godoy Augusto.

O pretendente: JABSON DA SILVA MOURA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 19/03/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo de Moura e de Lindinalva Marques da Silva. 
A pretendente: ELISÂNGELA FERREIRA NEVES, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 16/07/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Ferreira das Neves e de Edilene João 
das Neves.

O pretendente: JULIANO ALVES PEREIRA, profissão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Unaí, MG, data-nascimento: 10/10/1991, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juvercino Pereira dos Santos e 
de Maria das Dores Alves Pereira. A pretendente: DANIELA PARAIZO NASCI-
MENTO, profissão: técnica em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
Brasília, DF, data-nascimento: 19/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Elifas Ferreira do Nascimento e de Maria Helena Paraizo 
do Nascimento.

O pretendente: LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: vigilante, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Herminio Mendes de Souza e de 
Cristiana Rodrigues de Souza. A pretendente: KAMILA OLIVEIRA TEIXEIRA, profi s-
são: assessor de cliente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 17/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Henrique Barbosa Teixeira e de Gilvanete Carolino de Oliveira.

O pretendente: WAGNER ALVES DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1993, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves da Silva Filho e de Maria do Amparo Silva 
Ferreira. A pretendente: LUCIENY GOMES DE BRITO, profi ssão: operadora de má-
quina, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Ferreira de Brito 
e de Nadir Maria Gomes de Brito.

O pretendente: RICARDO SILVA DE CASTRO, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1993, resi-
dente e domiciliado em Marabá Paulista, SP, fi lho de Rubens Santos de Castro e de 
Rosenilda Silva. A pretendente: ESTEFANIE DO NASCIMENTO LINEU, profi ssão: 
auxiliar de escrita fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 23/04/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ale-
xandre Roberto Lineu e de Nadia do Nascimento.

O pretendente: MAICOLN APARECIDO CAETANO RODRIGUES, profi ssão: enge-
nheiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
18/07/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Altair Jose 
Rodrigues e de Celia de Fatima Caetano. A pretendente: PRISCILA MONTEIRO AL-
VES, profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 20/07/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Teotonio Alves e de Cleidi Alves Monteiro.

O pretendente: ISMAEL BRAZ DA COSTA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1990, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manuel Francisco da Costa e de Maria 
José Braz da Costa. A pretendente: MARILIA ALMEIDA BARBOSA SALVADOR, 
profi ssão: auxiliar de PCP, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 09/10/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel 
Barbosa Salvador e de Julia Luiza de Almeida Salvador.

O pretendente: ELTON DA SILVA CASELLA, profi ssão: designer gráfi co, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1995, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Helio Aparecido Casella e de Nancy Jeronymo da Silva. 
A pretendente: AMANDA SCARLET NOGUEIRA, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1997, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilma Maria Nogueira.

O pretendente: RONEI RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: encarregador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1993, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Ronei Ribeiro dos Santos e de Celeste 
Antunes Garcia Ribeiro dos Santos. A pretendente: PATRICIA DAMASCENO CRUZ, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Montes Claros, MG, data-nas-
cimento: 01/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Avil-
ma da Cruz de Jesus e de Maria Aparecida Damasceno da Cruz.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: MARCOS TADEU MOINO MARTINS, divorciado, economista, natural de 
Santo André- SP, nascido em 31/07/1966, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Flavio Alberto Martins e de Pasqualina Moino Martins. A pretendente: CRISTIA-
NE VIDEL BAZILIO, solteira, administradora de empresas, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 16/01/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Agostinho 
Bartolomeu Bazilio e de Marisa Videl Bazilio.

O pretendente: CARLOS EDUARDO BENTO, solteiro, funcionário público municipal, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 21/02/1984, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Carlos Roberto Bento e de Tania Maria da Silva Bento. A pretendente: 
LUCIENE MARIA CESARIO, solteira, funcionária pública municipal, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 25/08/1985, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba - SP, 
fi lha de Valmir Cesario e de Lucia Maria Cesario. Obs.: Edital Recebido do Registro Civil 
de Itaquaquecetuba - SP.

O pretendente: JOSÉ JESUS DE AMORIM, divorciado, funcionário público, natural de 
Junqueirópolis - SP, nascido em 16/08/1958, residente e domiciliado em Pirituba - SP, 
fi lho de Manoel Barboza de Amorim e de Aparecida Escravelli de Amorim. A pretendente: 
APARECIDA SEBASTIANA ENGEL, divorciada, advogada, natural de Caiabu - SP, 
nascida em 20/01/1958, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Laet 
Engel e de Francisca Silva Engel.

O pretendente: CRISTOVÃO ALVES DA SILVA, solteiro, autônomo, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 31/07/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Helio Alves da Silva e de Maria da Paz de Souza. A pretendente: ELAINE CRISTINA 
ROJAS, solteira, autônoma, natural de São Paulo - SP, nascida em 30/07/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Daniel Alberto Rojas e de Selma Denize 
Oliveira Santos Rojas.

O pretendente: ALEXSANDRO FELICIANO DA SILVA, solteiro, sub gerente, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 05/04/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Arlindo da Silva e de Ana Feliciano da Silva. A pretendente: DANIELE SOARES 
GALVÃO, solteira, operador de caixa, natural de São Paulo - SP, nascida em 23/03/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Soares Galvão e de Apa-
recida de Fátima Soares Galvão.

O pretendente: MARCELO ABILIO PEREIRA, divorciado, segurança, natural de São 
Sebastião da Amoreira - PR, nascido em 14/11/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Laercio Abilio Pereira e de Inez Barboza Pereira. A pretendente: 
MARLI SEVERINA DA SILVA, divorciada, auxiliar de produção, natural de Jaboatão dos 
Guararapes - PE, nascida em 03/01/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Mário Severino da Silva e de Alzira Maria da Conceição.

O pretendente: JOSÉ MATHEUS NETO, solteiro, analista de tec. de informação, natural 
de Borborema - SP, nascido em 27/01/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de José Matheus Viu Junior e de Rosimeire Gardelin Matheus. A pretendente: 
NATALIE CAMPELO ROCHA, solteira, analista de recursos humanos, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 01/11/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Antonio Carlos Nunes da Rocha e de Tatiana Uchoa Campelo.

O pretendente: ANTONIO RODRIGO AIRES DE SOUZA, solteiro, serviços gerais, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 10/04/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Antonio Souza Filho e de Dalva Aires Vieira. A pretendente: DANIELLY MARTINS, 
solteira, recepcionista, natural de São Paulo - SP, nascida em 18/04/1976, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Martins da Silva e de Ivone Martins.

O pretendente: FAUSTO BORGHI TROISE DA CONCEIÇÃO, divorciado, bancário, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 24/07/1980, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Sergio Troise da Conceição e de Clarice Borghi Troise da Conceição. A 
pretendente: PRISCILA FELIX RIBEIRO, divorciada, bancária, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 11/03/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Guilherme 
Felix Ribeiro e de Ana Maria Ribeiro.

O pretendente: RODRIGUE MOMBRUN, solteiro, engenheiro de computação, natural 
do Haiti, nascido em 05/10/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Nativita Mombrun. A pretendente: MARITENE MARIUS, solteira, professora, natural do 
Haiti, nascida em 13/01/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Mauricetene Marius e de Marie Laura Louis.
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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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: DANILO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido em Salvador - BA, no dia (14/08/1989), residente e domiciliado neste Subdistri-
to - SP, fi lho de Daniel Antonio da Silva e de Vera Lucia Araújo Ferreira. A pretendente: 
JOCILENE MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Ibicuí - BA, no dia (10/12/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Samuel José dos Santos e de Tânia Lessa Moreira.

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

Empresas & Negócios

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0017915-39.2012.8.26.0100 (USUC 447). O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Aroldo Stampi, Gabriela 
Nicolini Stampi, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Francesca Rampin D’ Antoni e Vincenzo 
D’ Antoni, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma 
consistente no apartamento 105, localizado no 1º andar do Edifício Iporanga, situado na Avenida Ipiranga, 
nº 84 Centro - São Paulo SP, possui 38,12 m² de área exclusiva, 10,90 m² de área comum, sendo a sua 
participação ideal no terreno de 0,87462%, contribuinte nº 006.003.0020-1, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. 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. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0032702-39.2013.8.26.0100 (USUC 550). O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Herdeiros de Jorge 
Cury, a saber: Ricardo Jorge Cury, Simone Lacerda de Athayde Cury, Virna Lúcia Cury , réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Espolio de Izaias Vieira Neto, por sua inventariante Maria 
Dias de Freitas Vieira; Maria Cristina Dias Valencio, Marcelo Dias Vieira, Ricardo Dias Vieira, 
Washington Dias Vieira, Sidnei Oliveira Valencio, Aline Dalfior Dias e Maria Adriana de Oliveira 
Vieira, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado 
na Avenida Nordestina, nº 6496 - Jardim São Geraldo Distrito de Guaianazes - São Paulo - SP, com 
área de 307,70 m², contribuinte nº 138.295.0008-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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. 

1ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012070-23.2014. 
8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CONSÓRCIO 
TRÓLEBUS ARICANDUVA LTDA, CNPJ 05.065.744/0001-08, Nestor de Barros, 289, Vila Santo 
Estevao, CEP 03325-050, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG), alegando em síntese: A VARIG ajuizou-lhes uma 
ação de Procedimento Comum, objetivando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 
21.445,12, referente á dívida trabalhista proveniente do processo 01330.2006.089.02.00.0, que 
tramitou perante a 89ª Vara do Trabalho de São Paulo. Encontrando-se os requeridos em lugar 
ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. 
Não sendo contestada a ação, serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. E Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho de 2018 

2ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008502-09.2017. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MAKORT-FER COMERCIO 
DE FERRO E AÇO EIRELI - EPP, CNPJ. 05.552.480/0001-17, na pessoa de seu representante legal, que 
lhe foi proposta uma ação de EXECUÇÃO por parte de AXIS S.A., para o recebimento de R$7.252,29 
(Jan/2017), oriundos das duplicatas nºs. 241754984B, 241756472B, 241761697B e 241769884A, 
vencidas e não pagas. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, 
para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da 
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas,acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de penhora e avaliação, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia 
(art. 257, IV, do CPC. Será o presente edital, 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. 

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

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: EWERTON JOABE SANTOS CORDEIRO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Janaúba - MG, data-nascimento: 19/01/1995, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Elton Cordeiro Damasceno e de Fabrícia 
Pereira Damasceno. A pretendente: AILANE OLIVEIRA BARBOSA, profi ssão: recep-
cionista, estado civil: solteira, naturalidade: em Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 
14/07/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gilmar Barbosa Dutra 
e de Denise Aparecida de Oliveira.

O pretendente: CLELCIO RINALDO VIANA, profi ssão: policial militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/05/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Carlos Viana e de Renilda Cavalcante Viana. A 
pretendente: RHAYRA ROSA ROCHA MANJANELLI, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Guaianazes- SP, data-nascimento: 28/09/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcos Manjanelli e de Ana Claudia 
da Rocha Manjanelli.

O pretendente: WENDEL CILIEE COSME DA SILVA, profi ssão: operador de moni-
toramento, estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 
11/11/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Anderson José da 
Silva e de Claudia Alipio da Silva. A pretendente: GÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria - SP, 
data-nascimento: 13/02/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Mariano Ferreira dos Santos e de Ana Alves dos Santos.

O pretendente: ALESSANDRO RAMOS ALVES, profi ssão: técnico de informática, estado 
civil: solteiro, naturalidade: no Rio de Janeiro (11ª Circunscrição) - RJ, data-nascimento: 
13/09/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Fernando Alves Filho 
e de Lidia Ramos Alves. A pretendente: SANDRA REGINA TORLAY, profi ssão: auxiliar 
técnica de educação, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - 
SP, data-nascimento: 21/071966, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Flavio Antonio Castello Branco Torlay e de Thereza Esteves Torlay.

O pretendente: CLAUDIO BATISTA PRETTI JÚNIOR, profi ssão: consultor de negócios, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
24/04/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Claudio Batista Pretti 
e de Maria da Conceição Scarparo Pretti. A pretendente: TATIANE CRISTINA GIMENES, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, 
data-nascimento: 23/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Aide Gimenes.

O pretendente: RODRIGO D´ANGELO MATHIAS, profi ssão: professor, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: nesta Capital, Alto da Moóca - SP, data-nascimento: 06/09/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos Mathias e de Elizabeth 
D´Angelo Mathias. A pretendente: BRUNA SILVA FERNANDES DA COSTA, profi ssão: 
Farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-
nascimento: 14/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Oscar 
Fernandes da Costa e de Maria Claudia Silva da Costa.

O pretendente: CARLOS EDUARDO ELIAS, profi ssão: ajudante geral do comercio, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belezinho - SP, data-nascimento: 
02/01/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Carlos Elias e 
de Sonia Mara Elias. A pretendente: LEIDIANE DA SILVA COSTA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em União dos Palmares - AL, data-nascimento: 
06/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José João Costa e 
de Sonia da Silva Costa.

O pretendente: RICARDO RIBEIRO NOBRE, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/08/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Celso Luiz Ribeiro Nobre e de Nimfa Serrão Nobre. A 
pretendente: TALITA VIEIRA DOS SANTOS, profi ssão: assistente jurídico, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 
28/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gilberto Gonçalves 
dos Santos e de Juanice Vieira de Sá dos Santos.

O pretendente: KELVIN BEZERRA DOS SANTOS, profi ssão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Belezinho - SP, data-nascimento: 06/12/1995, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdemir dos Santos e de Kelly Bezerra dos 
Santos. A pretendente: DEBORA PIRAGINE BATISTA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 22/09/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Djalma Batista e de Silvia Piragine Batista.

O pretendente: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA CUNHA, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Mucambo - CE, data-nascimento: 07/03/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luis Melo Cunha e de Maria de 
Fátima Ferreira Cunha. A pretendente: WAN CARLA DIAS ALMEIDA, profi ssão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Santa Helena - MA, data-nascimento: 21/05/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Roberto Ribeiro Almeida 
e de Wanusa Linas Dias.

O pretendente: ROBERTO TANIKAWA, profi ssão: designer, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 27/12/1969, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mário Tanikawa e de Luzia Helena de Freitas 
Tanikawa. A pretendente: ROSINEIDE GUALBERTO SANTOS, profi ssão: coordenado-
ra administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: em Árauá - SE, data-nascimento: 
03/03/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos Clementino 
dos Santos e de Rosalva Gualberto Dias.

4ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0006633-85.2018.8.26.0005. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel 
Paulista, Estado de São Paulo, Dr. PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a LILIAN OLIVEIRA DA CUNHA, CPF 316.215.668-89, que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de Sentença, movida por AMC Serviços Educacionais Ltda. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, pague a quantia de 19.561,31, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de junho de 2018. 

12º Vara Cível do Foro da Capital - S/P
Edital de Hastas Pública dos bens abaixo descritos, os quais foram objeto de penhora e Intimação
dos coproprietários, terceiros com penhora anteriormente averbada e dos Executados, a Saber:
Executados: PANPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA (CNPJ Nº 01.670.107/0001-00)
e ANA TÚLIA FOLEGATTI (CPF nº 607.754.248-20); Coproprietários: HUGO FOLEGATTI
JUNIOR (nº 812.601.308-78) THIAGO FOLEGATTI (CPF nº 279.978.548-43) e sua mulher Ana
Maria França Folegatti (CPF nº 275.126.198-12), ARTHUR FURQUIM FOLEGATTI (CPF nº
220.304.888-36) e sua mulher Cintia Cristina Kawano Folegatti (CPF nº 293.664.208-69),
WALTER FOLEGATTI e sua mulher Eliana Lopreto Folegatti (CPF nº 033.188.478-01)
HUMBERTO FOLEGATTI (CPF nº 520.100.318-49) e sua mulher Nadia Folegatti (CPF Nº
008.008.708-67, LUZIA TEODOSIO FOLEGATTI (CPF Nº 012.276.718-73), NILTON MIGUEL
GOMES VIAGENS EIRELLI (a qual adquiriu em hasta a fração de Humberto Folegatti);
terceiros com penhora anteriormente averbada: RODRIGO OCTÁVIO RIBEIRO COELHO DE
SOUZA (direito decorrente de penhora da fração de Humberto Folegatti, nos autos de
processo trabalhista nº 432/2009, em trâmite perante a 78º Vara do Trabalho de São Paulo),
NILTON APARECIDO PASSOS (direito decorrente da penhora da fração de Walter Folegatti,
nos autos do processo trabalhista Nº 0031500380065020020, em trâmite perante a 20ª Vara do
Trabalho de São Paulo), BANCO DAYCOVAL S/A (direito decorrente da penhora da fração de
Walter Folegatti), O MM. Juiz de Direito Dr. Fernando José Cúnico., da 12ª Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei. Faz saber, aos que o perante Edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos ajuizados
por SERGIO TAKANO contra PANPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LRDA e ANA
TÚLIA FOLEGATTI – Processo nº 0134221-33.2008.8.26.0100 que foi designada a venda dos bens
descritos abaixo por meio de HASTAS PÚBLICAS com as regras expostas a seguir: A 1ª praça será
no dia 18/10/2018 ás 14:00 horas, e a 2ª Praça será no dia 06/11/2018 ás14:00 horas. A ser
realizado no auditório do Fórum João Mendes Jr sito a Praça Dr. João Mendes s/nº Cep: 01501-900
São Paulo, Capital. Dos débitos – O arrematante se responsabiliza pelo pagamento de todos os
débitos incidentes sobre o imóvel arrematado, ainda que relativos a períodos anteriores á data da
arrematação, tais como débitos de condomínio, água luz, gás, taxas, multas e impostos. Dos
Embargos a Arrematação – assinado o Auto, a arrematação é considerada perfeita, acabada e
irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os Embargos á Arrematação. A
arrematação poderá no entanto ser tomada sem efeitos nos casos previstos no artigo 694, do Código
de processo Civil. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações e dos
respectivos patronos. RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS. 1) Apartamento nº 43, localizado no 4ª
andar ou 3º pavimento do Edifício Vitorio Emanuel, situado a Rua Vitorino Emanuel nº 27, no
12º Subdistrito Cambuci, contendo a área útil de 131,30m2, a área comum de 32,10m2, totalizando
a área construída de 163,40m2, cabendo-lhe a quota parte ideal de 5,00% no solo e demais áreas de
uso e destinação comuns do prédio, sob a matrícula 102.097 do 6º CRI de São Paulo. Contribuinte:
033.043.0066-1, matricula atualizada: Consta na Av. 08 que foi penhorado 25 % do imóvel, de
titularidade de Humberto Folegatti, por Rodrigo Octávio Ribeiro Coelho de Souza, nos autos da ação
trabalhista nº 432/2009 da 78ª Vara do Trabalho de São Paulo. Consta na Av. 09 que foi penhorada a
fração de Walter Folegatti, por Nilton Aparecido Passos, nos autos da ação trabalhista
00315003820065020020 da 20ª Vara do Trabalho de São Paulo. Valor da Avaliação: R$ 553.356,00
(Quinhentos e cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais), atualizado até outubro/2015. 2)
Uma casa e seu terreno situados a Rua Padre Marchetti, nº 540, no 18º Subdistrito Ipiranga,
medindo 3,90m de frente por 16,00m da frente aos fundos, confrontando do lado direito de quem olha
para imóvel com a casa nº 538 e do lado esquerdo com a casa 546, sob a matrícula 150.972 do 6º CRI
de São Paulo/SP. Consta na Av. 3 desta matrícula que este imóvel encontra-se no perímetro da área
envoltória de proteção do conjunto de bens tombados constituído pelo Parque da Independência e pelas
antigas residências da família Jafet e Instituições Assistenciais e de Ensino, e conforme e resolução
nº 11/CONPRESP/2007 qualquer projeto ou intervenção no imóvel deverá ser submetido á prévia
aprovação do CONPRESP, e qualquer alteração na vegetação, especialmente arbórea, existente nos
lotes e logradouros, bem como os projetos urbanísticos e demais interferências físicas a serem
implantadas nos logradouros de área verdes deverão ser analisados pelo DPH e autorizados pelo
CONPRESP. Contribuinte: 040.096.0008-1. Matrícula atualizada: Consta na R.04 penhora de 1/8 do
imóvel, fração essa, de Walter Folegatti, oriunda do processo 583.00.2008.130771 da 28º Vara Cível
do Foro Central de São Paulo. Consta na AV. 06 que foi penhorado 25% do imóvel, fração essa de
Humberto Folegatti, nos autos da ação trabalhista nº 432/2009 da 78ª Vara do Trabalho de São Paulo.
Consta na Av. 07 penhora de 12.50% do imóvel, fração essa de Walter Folegatti, oriunda do processo
010531509/2008 da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São Paulo. Valor da
Avaliação: R$ 194.973,00 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e setenta e três reais), atualizado
até outubro/2015, Débitos de IPTU: Eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no respectivo
preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário
Nacional. Débitos Condominiais: Eventuais débitos condominiais pendentes sobre o imóvel serão
de responsabilidade do adquirente, cabendo ao interessado a pesquisa junto ao órgão competente.
Débitos da ação: R$ 88.044,19 (oitenta e oito mil, quarenta e quatro reais e dezenove centavos), em
junho de 2017, valor que deverá ser atualizado para a data da arrematação e pelo qual responderá o
produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela diferença o executado
nesta ação. Débitos da ação: R$ 88.044,19 (oitenta e oito mil, quarenta e quatro reais e dezenove
centavos), em Julho de 2017, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo
qual responderá o produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela
diferença o executado nesta ação. OBS:- os bens serão vendidos no estado de conservação em que
se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das
datas designadas para as alienações. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam o
bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, paragrafo único, do
código Tributário Nacional, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.

Digital Impressões de Dados Ltda, torna público que requereu à Sec. Mun. do Verde e do
Meio Ambiente, a Ren. da Licença de Operação, p/ Impressão de livros, revistas e outras
publicações periódicas, sito à Av. Deputado Emílio Carlos, 2502 - Vl Sta Maria - São Paulo.
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