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BOLSAS
O Ibovespa: -0,63% Pontos: 
76.192,73 Máxima estável: 
76.675 pontos Mínima de 
-1,24% : 75.729 pontos Volu-
me: 4,73 bilhões Variação em 
2018: -0,27% Variação no mês: 
-0,63% Dow Jones: feriado nos 
EUA Pontos: - Nasdaq: feriado 
nos EUA Pontos: -  Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,1501 Venda: R$ 4,1506 
Variação: +2,12% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,23 Venda: R$ 4,33 
Variação: +1,8% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,1273 Venda: R$ 
4,1279 Variação: -0,18% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,0970 
Venda: R$ 4,3030 Variação: 
+2,14% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,48% ao 
ano. - Capital de giro, 9,52% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: feriado nos EUA Varia-
ção: - - Ouro BM&F (à vista) Cotação: 
158,000 Variação: +0,64%.

Cotação: R$ 4,1615 Variação: 
+2,41% - Euro (17h35) Compra: 
US$ 1,1617  Venda: US$ 1,1617  
Variação: +0,16% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,8190 Venda: R$ 
4,8210 Variação: +2,2% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,7700 Ven-
da: R$ 5,0100 Variação: +2,1%.

Futuro: -0,89% Pontos: 76.550 
Máxima (pontos): 77.145 Míni-
ma (pontos): 76.065. Global 40 
Cotação: 738,419 centavos de 
dólar Variação: +1,97%.

“Sábio é o 
homem que 
chega a ter 
consciência da 
sua ignorância”.
Apparício Torelly (1895/1971)
(Barão de Itararé)
Jornalista brasileiro

ensino médio”, disse Cecilia 
Motta. “Voltemos a nossos es-
tados e partamos para um novo 
momento de implementação 
dos novos currículos, assim 
que a BNCC for implementa-
da”, conclamou (ABr).

O 1º ano do ensino médio 
e o 6º ano do ensino 
fundamental têm as 

maiores taxas de reprovação e 
abandono dos estudantes, de 
acordo com dados divulgados 
ontem (3) pelo MEC. No 6º 
ano do ensino fundamental, 
15,5% dos estudantes repro-
varam ou abandonaram os 
estudos em 2017. No 1º ano 
do ensino médio, esse índice 
aumenta para 23,6%, ou seja, 
quase um estudante a cada 
quatro ou repete ou deixa a 
escola após cursar um ano do 
ensino médio.

“Quando todos os alunos 

 Após um ano no ensino 
médio, 1 em cada 4 
estudantes deixa a escola

aprendem, eles não são repro-
vados. É simples, não estamos 
falando de coisas distintas. É 
preciso olhar para a aprendiza-
gem para permitir que meninos 
e meninas aprendam na esco-
la”, diz o ministro da Educação, 
Rossieli Soares. O 6º ano do 
ensino fundamental e o 1º ano 
do ensino médio são anos que 
marcam mudanças de etapa. A 
partir do 6º ano, os estudantes 
passam a ter aula com vários 
professores e, no 1º, ingressam 
no ensino médio. “Essas etapas 
precisam de atenção, e os es-
tudantes, de acompanhamento 
escolar, para que aprendam o 

esperado e possam passar de 
ano”, segundo o ministro.

Os anos fi nais do ensino fun-
damental merecem atenção, 
mas a etapa mais crítica é o 
ensino médio. “Novamente 
vemos uma estagnação do 
ensino médio, que cada vez 
mais se distancia da meta. Há 
necessidade muito grande de 
que a gente logo faça mudanças 
estruturantes para o ensino 
médio”. Segundo Cecilia Motta, 
representante dos secretários 
estaduais, o novo ensino médio, 
aprovado no ano passado e a 
Base Nacional Comum Curri-
cular (BNCC) podem melhorar 

O 6º ano do ensino fundamental e o 1º ano do ensino médio são anos que marcam

mudanças de etapa.

o ensino. Pelo novo ensino 
médio, parte da etapa passa 
a ser fl exível e os estudantes 
podem escolher se aprofundar 
em matemática, linguagens, 
ciências humanas, ciências da 
natureza ou ensino técnico. 

“É o momento de repensar-
mos porque estamos parados 
há tanto tempo. Professor 
precisa de formação, o regime 
de parceria está sendo feito, 
estamos pensando em uma nova 
formação, temos a BNCC, o novo 

Messi fora do prêmio
O craque argentino Lionel Messi 

fi cou de fora dos fi nalistas do prê-
mio da Fifa de melhor jogador do 
mundo. Os três concorrentes são 
os atacantes Cristiano Ronaldo, 
da Juventus, e Mohamed Salah, 
do Liverpool, e o meio-campista 
Luka Modric, do Real Madrid. A 
brasileira Marta, a alemã Dzse-
nifer Marozsan e a norueguesa 
Ada Hegerberg disputam entre as 
mulheres (ANSA).

O príncipe João Henrique de 
Orleans e Bragança, de 64 anos, 
trineto de D. Pedro II, atribuiu 
ao descaso das autoridades o 
incêndio que atingiu o Museu 
Nacional. Para ele, houve 
negligência nos cuidados e na 
atenção ao local. Ele frequenta 
o prédio desde criança e diz que 
o futuro do país foi afetado pela 
tragédia. “Há culpados, sim, ao 
longo das últimas décadas. E 
tem nome: políticas públicas 
erradas”.

O príncipe afi rmou, durante 
entrevista exclusiva à Rádio 
Nacional na manhã de ontem 
(3), que vai emprestar peças 
do seu acervo particular para 
tentar restaurar parte das per-
das ocorridas com o incêndio. 
“É uma vergonha. O sentimento 
é mais de revolta do que de 
tristeza”, afi rmou. “Esse é um 
retrato do Brasil”, acrescentou 
ele indignado.

Para o príncipe, a respon-
sabilidade é de todas as au-
toridades, sem exceção. “Os 
governantes têm obrigação de 
zelar pelo interesse público, 
sempre, pensando no futuro 

O incêndio causou um “dano irreparável” ao

acervo e à pesquisa nacional.

O ministro da Fazenda, Edu-
ardo Guardia, saiu em defesa 
ontem (3) das políticas de 
austeridade do governo fede-
ral, especialmente no que se 
refere ao teto de gastos. “Uma 
alternativa seria aumento dos 
impostos, que me parece uma 
solução inadequada para a 
realidade brasileira”, disse. Ele 
defendeu o retorno aos patama-
res de gasto público em torno 
de 15%, mantidos até 2006. 

“Hoje temos um gasto em 
torno de 20% do PIB”, disse 
durante o Congresso de Mer-
cado de Capitais, na capital 
paulista. O teto dos gastos não 
leva ao congelamento de des-
pesas para áreas sociais. “Te-
mos piso constitucional para 
saúde e educação”, lembrou. 
O mecanismo do teto, disse o 
ministro, impõe disciplina aos 
demais poderes na elaboração 
do orçamento e evita contin-
genciamentos.

Guardia destacou a necessi-
dade da aprovação da reforma 
da Previdência em um próxi-
mo governo. E defendeu que 
antes do debate sobre tornar 
o sistema capitalizado, sejam 
resolvidas questões como “a 

Ministro da Fazenda,

Eduardo Guardia.

Desde que entrou em vigor, 
há 10 anos, a norma que possi-
bilita aos usuários de serviços 
de telefonia fi xa e móvel manter 
o mesmo número ao decidir 
trocar de plano e de operado-
ra, a chamada portabilidade 
numérica, já foi aplicada em 
mais de 45,143 milhões casos. 
Os dados são da ABR Telecom, 
que atua na administração da 
portabilidade numérica.

A norma, criada pela Ana-
tel, começou a valer em 1° de 
setembro de 2008 e permite 
a clientes dos serviços de te-
lefonia fi xa e móvel manter o 
número do telefone a ele de-
signado, independentemente 
da operadora de serviço a que 
esteja vinculado. Desde que 
começou a valer, a maioria das 
operações de portabilidade foi 
realizada na Região Sudeste, 

O celular representa 80% das 

operações de portabilidade.
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Foto: Tony Winston/Ag.Brasília

Brasília - O ministro da Segu-
rança Pública, Raul Jungmann, 
mandou a Polícia Federal inves-
tigar as mensagens que circulam 
pelo WhatsApp com informação 
falsa sobre uma nova paralisa-
ção de caminhoneiros. “Des-
mentida pelas representantes 
da categoria, as mensagens se 
enquadram na categoria de fake 
news e seus autores e veiculado-
res podem responder por crime 
contra a economia popular e 
por publicidade enganosa”, diz 
a nota divulgada ontem (3), 
pelo Ministério da Segurança 
Pública.

Durante o fi m de semana, 
uma nota distribuída em nome 
da União dos Caminhoneiros do 
Brasil (UDC), por rede social e 
aplicativos de celular, convoca-
va uma nova greve para o dia 
9 de setembro, o que causou 
apreensão e até mesmo fi las em 
postos de gasolina em algumas 
regiões. A convocação, no en-
tanto, não foi reconhecida por 

Ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann.
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São Paulo - A Sociedade Rural Brasileira (SRB) co-
memorou a decisão do desembargador federal Kassio 
Marques, publicada na sexta-feira (31), que invalida a 
ação ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) 
no início do mês passado e, com ela, a suspensão do 
registro e comercialização de produtos com glifosato. 

A derrubada da liminar, diz a entidade, “assegura 
a produtores rurais de todo o Brasil mais segurança 
e efi ciência no plantio da nova safra”. A SRB fez 
referência aos prejuízos que a proibição do glifosato 
acarretaria à balança comercial, estimados em R$ 
25 bilhões. Disse ainda que a medida traria risco de 

desabastecimento interno, quebra da produtividade 
e perda de competitividade do Brasil no mercado ex-
terno. Na nota, a SRB também reiterou os argumentos 
do desembargador sobre a complexidade e a demora 
do processo de reavaliação do glifosato e de que sua 
suspensão “abrupta” e temporária” não se justifi caria 
porque a substância já havia sido aprovada por todos 
os órgãos competentes. A entidade voltou a criticar 
o que chamou de “intervenção do MPF e do poder 
judiciário em questões de ordem técnica e científi ca”, 
alegando que a medida desestimula o uso de novas 
tecnologias no campo (AE).

Aliança com Centrão 
pode ser ‘boa ou ruim’

São Paulo - O economista 
responsável pelo programa da 
área na campanha de Geraldo 
Alckmin, Persio Arida, defen-
deu ontem (3), a aliança do ex-
-governador com os partidos do 
Centrão. Para ele, a coligação 
terá resultados positivos se o 
próximo governante tiver capa-
cidade de negociação política. 
“O que Alckmin tem”, disse.

“A aliança com o Centrão 
pode ser boa ou ruim. O Centrão 
aprova pauta bomba e também 
aprova reforma trabalhista, 
teto de gastos”, exemplifi cou 
Arida, que participa do Fórum 
Exame, realizado na capital 
paulista. Arida disse ainda que 
o próximo governo precisará 
fazer, ao mesmo tempo, o ajuste 
fi scal e reformas estruturais, 
como a da Previdência e a do 
Estado. 

“A Argentina deu prioridade 
a reformas estruturais e não fez 
ajuste fi scal. Teve de recorrer 
ao Fundo Monetário Interna-
cional”, notou. Ao contrário do 
que vem declarando o tucano, 
para quem o teto de gastos não 
precisaria existir, Arida disse 
considerar necessário manter 
a regra. Sem ela, a pressão para 
elevar os gastos “seria enorme” 
(AE).

PF vai investigar mensagens falsas 
sobre greve de caminhoneiros

transtorno à população, pre-
juízo ao mercado produtor e 
de serviços, constituem grave 
fator de desestabilização e têm 
grande potencial para provocar 
desordem pública. Seus auto-
res e veiculadores, portanto, 
estão sujeitos às consequências 
das legislações que classifi cam 
os crimes contra a economia 
popular e contra o consumi-
dor”, diz a nota. 

O Ministério da Segurança 
Pública destaca as leis que tra-
tam desse tipo de crime e suas 
penalidades. A pena prevista 
para esse tipo de crime é de 
detenção de 6 meses a 2 anos, 
mais pagamento de multa. A 
mesma lei considera ainda cri-
me “provocar alta ou baixa de 
preços de mercadorias, títulos 
públicos, valores ou salários, por 
meio de notícias falsas, opera-
ções fi ctícias ou qualquer outro 
artifício”. Quem comete esse 
crime está sujeito a detenção 
de 2 a 10 anos e multa (AE).

entidades representativas de 
caminhoneiros, como a Abcam, 
e sindicatos de diversas regiões 
do País. 

O ministério afi rma que a 
própria Abcam informou que 
os áudios e imagens veicula-
das nas redes são materiais 
antigos, dos protestos de maio, 
que voltaram a circular nesse 
fi nal de semana como se fosse 
atuais. “Essas ações causam 

Incêndio foi gerado pelo ‘descaso 
das autoridades’

das gerações e do país”, disse. 
“O nosso futuro foi às cinzas. 
Isso é muito simbólico. É o 
descaso total das autoridades”. 
Entre os 20 milhões de itens 
que havia no Museu Nacional no 
Rio de Janeiro, estavam várias 
coleções relacionadas à família 
real brasileira. 

Criado em 1818 por D. João VI 
e com acervos que vieram dos 
descendentes, como D.Pedro 
II, responsável pela aquisição 

da maior coleção de múmias 
das Américas. No local, também 
estava o documento original da 
Lei Áurea, assinado pela prin-
cesa Isabel, libertando os es-
cravos. “A família real brasileira 
nasce com o dever de servir o 
país independemente de quem 
é o governo. O homem público 
tem de ser um idealista”, disse 
ele ao ser questionado sobre o 
que o prejuízo representa para 
a família real brasileira (ABr). Portabilidade na telefonia foi feita por mais 

de 45 milhões de usuários em 10 anos
vem em seguida com 953.373 
operações de portabilidade. 
Atualmente, os usuários fazem 
mais de 500 mil solicitações de 
portabilidade por mês, sendo 
80% de celulares. Do total de 
operações realizadas até hoje, 
as operações de portabilidade 
envolvendo números fi xos foi 
de 15.112.328. Já as operações 
envolvendo celulares somaram 
30.030.897 registros.

Para solicitar a portabilidade, 
basta o consumidor procurar a 
prestadora para a qual deseja 
migrar e informar os dados 
pessoais, telefone e prestadora 
atual. Confi rmados os dados, a 
nova operadora agenda a habi-
litação do serviço e fornece o 
protocolo. A portabilidade deve 
ocorrer no prazo máximo de 
três dias úteis a partir da soli-
citação do consumidor (ABr).

que registrou, até a data de 
ontem (3), 26.205.335 ações 
de portabilidade. 

Em seguida, vem a Região 
Sul, com 9.106.693 portabili-
dades; depois a Nordeste, com 
5.276.760 registros de portabi-
lidade. O Centro-Oeste aparece 
em quarto, com 3.601.064 
registros, e a Região Norte 

Decisão anula suspensão de registro do glifosato

Manutenção do ‘teto 
dos gastos’ públicos

desigualdade e a insustenta-
bilidade” da Previdência atual. 
Em relação à necessidade da 
reforma tributária, Guardia 
disse que deve ser considerada 
apenas depois de aprovada a 
reforma da Previdência. 

“O mundo inteiro reduziu 
a tributação para em torno 
de 22%, e o Brasil continua 
com 34%. Isso nos criará um 
problema de competitividade. 
Isso precisa ser enfrentado”, 
disse. Lembrou, no entanto, 
que não deve ser feita a redução 
da tributação abrindo mão do 
ajuste fi scal (ABr).
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Você sabe quem
é o cliente ideal

para sua empresa?
Antes de pensar qual 

cliente você quer para 

sua empresa, você sabe 

dizer se a sua empresa 

é a ideal para o seu 

cliente? 

Para ajudar a nortear 
essa reflexão, vamos 
trazer o conceito de 

Diferenciação, um dos quatro 
fundamentos do ‘Marketing 
1to1’ defi nidos pela primeira 
vez por Don Peppers e Martha 
Rogers no livro “The One to 
One Future” (1993). De acor-
do com os autores, podemos 
dividir esse quarteto em duas 
grandes áreas: Conhecimento 
do Cliente e Experiência do 
Cliente. 

A primeira delas inclui a di-
ferenciação e a identifi cação, 
pois quanto melhor a empresa 
tratar as informações da sua 
base, maior será seu conhe-
cimento sobre seus clientes e 
sua capacidade de diferenciar. 
Já o segundo campo se refere 
à capacidade de execução da 
empresa, por meio de intera-
ção e personalização.

Está se questionando a res-
peito de por onde começar? 
Um bom caminho pode ser: ao 
identifi car cada cliente, buscar 
diferenciá-los por valor, com-
portamento e necessidades, 
interagir com eles, lembrando 
do histórico de conversas, 
e personalizar sua atuação, 
oferecendo produtos, serviços 
e comunicação de acordo com 
as necessidades dele.

Não é difícil entender esse 
roteiro, o cliente tem neces-
sidades que direcionam o seu 
comportamento e geram um 
valor para a empresa, porém é 
complexo executá-lo. A difi cul-
dade aqui é que a maioria das 
empresas possui informações 
pouco estruturadas sobre o 
que seus clientes necessitam, 
sabe muito sobre o valor e um 
pouco sobre o comportamento. 
Consequentemente, muitas 
vezes erra ao oferecer produ-
tos ou serviços inadequados.

Olhando de dentro para fora, 
ou seja, do ponto de vista cor-
porativo, o valor dos clientes 
é tudo aquilo que a empresa 
defi ne como importante a ser 
considerado e alocado sobre 
eles e é a parte mais visível e 
fácil de ser estruturada para 
um modelo de diferenciação. 
Ele pode ser composto pelo 
Real (quanto o cliente vale 
hoje para a empresa, com base 
em seu histórico) e o Poten-
cial (quanto poderá valer no 

futuro, considerando o que 
possivelmente poderá adquirir 
ao longo do relacionamento 
com a empresa).

Ter e usar informações com-
portamentais para criar grupos 
de clientes é fundamental. 
Para isso, é essencial saber, 
por exemplo, a frequência de 
compra, se a pessoa que ad-
quire os produtos ou serviços 
é a mesma que os utiliza, quais 
são as formas de pagamento 
preferenciais e se sua busca 
costuma ser por preço ou 
serviço de alto valor agregado. 
As informações disponíveis nos 
diversos pontos de contatos 
dão suporte à interação com 
o cliente e complementam o 
perfi l de cada um deles.

O passo seguinte é entender 
as necessidades individuais 
desses clientes, que frequente-
mente têm relação com o valor 
deles. As genéricas incluem 
desejos, vontades e preferên-
cias e são fundamentalmente 
diferentes de dados demo-
gráfi cos. O fato de agrupar 
tipos de clientes pode ajudar a 
criar grupos de necessidades, 
mas dentro destes times há 
distinções.

As dimensões valor, com-
portamento e vecessidades 
foram desenhadas para faci-
litar e ajudar a implementar o 
processo evolutivo do modelo 
de diferenciação. Para obter 
melhores resultados, a dica é 
começar por organizar esses 
dados e oferecer uma boa 
experiência. Se sua empresa 
não é capaz de entregar mais 
do que cinco pacotes persona-
lizados, não crie mais do que 
cinco grupos de clientes, pois 
isso só irá gerar “ruído” interno 
e não fará a menor diferença 
para os clientes.

Lembre-se da mais impor-
tante lição: “tratar clientes 
diferentes de forma diferente”. 
Se for para fazer tudo igual, 
não faz sentido ter um modelo 
de diferenciação. Conhecer 
bem o cliente faz com que a 
empresa tenha uma grande 
vantagem competitiva, desde 
que use bem o conhecimento 
existente. 

Para fi nalizar, voltamos à re-
fl exão inicial: você sabe quem 
é o cliente ideal para a sua 
empresa e se a sua empresa é 
a ideal para o seu cliente?

 
(*) - É sócia da PRG Brasil, 

responsável pela execução dos 
projetos nos mais diferentes 

segmentos de mercado, como 
automotivo, varejo, telecom, 

fi nanceiro, químico, agronegócios, 
saúde, educação, imobiliário, 

transporte e aviação
(www.prgbrasil.com).

Mirian Schmitt (*)
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Um tribunal de Myanmar 
condenou ontem (3) dois jor-
nalistas da agência “Reuters” a 
sete anos de cadeia por posse 
ilegal de documentos ofi ciais.

Os réus são os repórteres 
Wa Lone e Kyaw Soe Oo, que 
no ano passado denunciaram 
as perseguições do Exército 
birmanês contra a etnia mu-
çulmana rohingya no estado de 
Rakhine, forçando o êxodo de 
mais de 700 mil pessoas para 
Bangladesh.

Ambos foram condenados 
por violação da “Lei dos Atos 
Secretos”, que prevê penas de 
até 14 anos de prisão, mas se 
dizem inocentes e vítimas de 
uma armação da polícia. Segun-
do seu relato, eles receberam 
documentos de dois policiais 
em um restaurante de Yangon 
e logo depois foram presos por 
outros agentes. Um policial 
chegou a testemunhar em favor 
dos jornalistas e a revelar que 
seu comandante ordenara a 
armadilha, mas acabou preso 
por violar normas das forças 
de segurança.

Wa Lone é acompanhado por policiais em Yangon, Myanmar.

O incêndio no Museu Nacio-
nal do Rio de Janeiro repercutiu 
na imprensa do mundo inteiro, 
que deu amplo destaque às 
chamas que destruíram a mais 
antiga instituição cultural do 
Brasil. A rede britânica “BBC” 
colocou a notícia em primeiro 
plano em sua homepage, com 
o título “Corte de recursos 
culpado por grande incêndio 
em museu no Rio”. Por sua vez, 
o jornal italiano “Corriere della 
Sera” diz que foram perdidos 
“dois séculos de história”.

No argentino “Clarín”, a 
notícia do incêndio aparece 
ao lado dos escândalos de 
corrupção envolvendo a ex-
-presidente Cristina Kirchner. 
“Tragédia no Rio de Janeiro”, 
diz o diário, que cita as “oito 
maravilhas” perdidas no fogo, 
como o crânio de Luzia, fóssil 
de Homo sapiens mais antigo 
das Américas. Ofi cialmente, 
no entanto, ainda não há um 
levantamento dos itens des-
truídos pelas chamas. 

O jornal português “Públi-

O jornal italiano “Corriere della Sera” diz que foram perdidos 

“dois séculos de história”.

O lugar já foi residência ofi -
cial da família imperial 
brasileira. O diretor de 

Preservação do Museu Nacional 
do Rio de Janeiro, João Carlos 
Nara, afi rmou que o incêndio 
causou um “dano irreparável” 
ao acervo e à pesquisa nacional, 
mas ainda não é possível saber 
o que foi destruído.

Um dos mais importantes 
itens era um fóssil humano, 
achado em Lagoa Santa, em 
Minas, em 1974. Batizado de 
Luzia, fazia parte da coleção 
de antropologia. Trata-se do 
fóssil de uma mulher que mor-
reu entre 20 e 25 anos e seria 
a habitante mais atinga das 
Américas. Outra preciosidade 
era o maior meteorito já en-
contrado no Brasil, chamado de 
Bendegó e pesa 5,36 toneladas. 
A pedra tem mais de 4 bilhões 
de anos. O meteorito foi achado 
em 1784, no sertão da Bahia, 
na localidade de Monte Santo.  
Dom Pedro arrematou em 1826 
a maior coleção de múmias 
egípcias da América Latina. São 
múmias de adultos, crianças e 

Um dos mais importantes itens era um fóssil humano Luzia, que 

morreu entre 20 e 25 anos e seria a habitante mais

atinga das Américas.

Argentina reduz 
número de ministérios

O presidente da Argentina, Mau-
ricio Macri, anunciou ontem (3) que 
vai cortar pela metade o número 
de ministérios e criar um imposto 
sobre as exportações. O intuito das 
medidas é reduzir a zero o défi cit 
fi scal do país em 2019. Com essa 
proposta, o ministro da Fazenda, 
Nicolas Dujovne, viaja a Washington 
para começar a renegociar hoje (4) 
o acordo que fechou com o FMI em 
junho e que – diante da nova crise 
cambial – precisa rever.

Macri fez o pronunciamento em 
cadeia nacional de televisão, antes 
da abertura dos mercados fi nancei-
ros e depois de uma semana de alta 
volatilidade, em que o peso perdeu 
25% de seu valor em relação ao 
dólar norte-americano. Ele disse 
que “os últimos cinco meses foram 
os mais difíceis” da sua vida desde 
1991 (quando foi sequestrado em 
troca de resgate), mas que o país 
vive uma “emergência” e a única 
alternativa é o ajuste.

“Vamos pedir uma contribuição 
maior aos que têm mais capacidade 
– os que exportam na Argentina”, 
disse. Com as novas medidas, os 
exportadores de produtos primá-
rios (entre eles, grãos e minérios) 
vão pagar ao governo quatro pesos 
para cada dólar. Os exportadores 
dos demais produtos pagarão uma 
taxa menor, de três pesos para cada 
dólar obtido (ABr).

A agência das Nações Unidas 
para refugiados (Acnur) aler-
tou ontem (3) que as viagens 
de migrantes pelo Mar Mediter-
râneo estão mais “perigosas”, 
apesar da queda no número de 
travessias em 2018. De acordo 
com o relatório “Viagens de-
sesperadas”, a cifra absoluta 
de vítimas diminuiu de 2.276 
para 1.095 nos oito primeiros 
meses do ano (-51,9%), mas 
a quantidade relativa subiu de 
uma morte a cada 42 pessoas 
que conseguem completar a 
travessia para uma a cada 18 
chegadas.

O mês de junho foi o mais 
fatal, com um falecimento para 
cada sete deslocados interna-
cionais que desembarcaram na 
União Europeia em segurança. 
A Organização Internacional 
para as Migrações (OIM), por 
sua vez, já contabiliza 1.549 
migrantes mortos ou desapare-

Migrantes resgatados pela 

ONG SOS Méditerranée, em 10 

de agosto de 2018.
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Bicentenário, saiba o que 
Museu Nacional guardava
O Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, como é conhecido, fi ca instalado no bairro imperial de 
São Cristovão, zona norte da cidade, e reúne mais de 20 milhões de itens, divididos em coleções de 
paleontologia, zoologia, botânica, antropologia, arqueologia, entre outras

D
iv
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o mais importante museu do seu 

gênero na América do Sul. Foi 
incorporado à Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ) 
em 1946.

O Museu Nacional abrigava 
um vasto acervo com mais de 
20 milhões de itens, engloban-
do alguns dos mais relevantes 
registros da história brasileira no 
campo das ciências naturais e an-
tropológicas, bem como amplos e 
diversifi cados conjuntos de itens 
provenientes de diversas regiões 
do planeta, ou produzidos por 
povos e civilizações antigas.

Formado ao longo de mais 
de dois séculos por meio de 
coletas, escavações, permutas, 
aquisições e doações, o acervo 
é subdividido em diversas co-
leções. É a principal base para 
as pesquisas desenvolvidas 
em todas as regiões do país e 
em outras partes do mundo, 
incluindo o continente antár-
tico. Possui uma das maiores 
bibliotecas especializadas em 
ciências naturais do Brasil, 
com mais de 470.000 volumes 
e 2.400 obras raras (ABr).

também de animais, como ga-
tos e crocodilos. A maioria das 
peças veio da região de Tebas.

Fundado por Dom João VI 
em 6 de junho de 1818 sob a 
denominação de Museu Real, o 
museu foi instalado no Campo 
de Santana, reunindo o acervo 
legado da antiga Casa de His-
tória Natural, popularmente 
chamada “Casa dos Pássaros”, 

criada em 1784 pelo Vice-Rei 
Dom Luís de Vasconcelos e 
Sousa, além de outras coleções 
de mineralogia e zoologia. 
A criação do museu visava 
a atender aos interesses de 
promoção do progresso sócio-
-econômico do país através da 
difusão da educação, da cultura 
e da ciência. Ainda no século 
XIX, notabilizou-se como o 

Imprensa internacional repercute 
incêndio no Museu Nacional

co” também dá amplo destaque 
ao incêndio e diz que o governo 
brasileiro está sendo acusado 
de “negligência e abandono”. O 
espanhol “El País”, por sua vez, 
destaca que o fogo consumiu 
“um dos mais antigos” museus 
do Brasil. O jornal norte-ame-
ricano “The Washington Post” 
ressalta os 200 anos de história 
do Museu Nacional.

Essa é a segunda vez em 
poucos dias que o Brasil apare-
ce com destaque na imprensa 
internacional. A outra foi en-
tre sexta (31) e sábado (1º), 
com a impugnação da candi-
datura a presidente de Lula, 
mas em algumas publicações 
o incêndio recebeu atenção 
até maior do que a decisão do 
TSE (ANSA).

Myanmar condena jornalistas que 
revelaram limpeza étnica

Hoje é um dia triste para 
Myanmar, para Wa Lone e Kyaw 
Soe e para a informação”, disse 
o diretor da “Reuters”, Stephen 
J. Adler. “Esses dois admiráveis 
jornalistas já passaram ao me-
nos nove meses na prisão com 
acusações falsas, concebidas 
para calar sua atividade e inti-
midar a imprensa”, acrescen-
tou. A conselheira de Estado 
de Myanmar, Aung San Suu 
Kyi, líder “de facto” do país e 
vencedora do Nobel da Paz por 

sua luta pela democracia, não se 
pronunciou sobre a sentença.

Ela também é acusada de 
conivência com os expoentes 
militares que promoveram o 
massacre contra os rohingyas. 
Segundo um relatório do Con-
selho para os Direitos Humanos 
da ONU, o Exército birmanês 
teve “intenção genocida” ao 
perseguir a minoria, cujos 
membros são considerados 
“imigrantes” em Myanmar 
(ANSA).

Travessias do Mediterrâneo 
estão mais perigosas

cidos no Mediterrâneo em 2018, 
queda de 39,5% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

Na Itália, o número de deslo-
cados internacionais resgata-
dos caiu de 99,8 mil para 20,2 
mil, uma redução de quase 80%. 
“As ONGs desapareceram, tal-
vez seja sorte... Para mim, algo 
foi feito”, declarou o ministro 
do Interior Matteo Salvini, 
que endureceu as políticas de 
acolhimento do país e proibiu 
o desembarque de navios de 
ONGs (ANSA).

Operação para trazer 
de volta empresas de 
tecnologia

A São Paulo Negócios, agência de 
promoção de investimentos e expor-
tações da Prefeitura, está lançando 
um programa para trazer de volta 
cerca de 200 empresas de tecnologia 
para a cidade. Trata-se de reação do 
município à evasão ocorrida nos últi-
mos anos, motivada principalmente 
por incentivos e isenções fi scais no 
Impostos Sobre Serviços (ISS) em 
outros municípios. A iniciativa da 
agência está ancorada na criação 
recente de uma alíquota única de 
ISS, de 2,9%, para o setor tecnológico 
paulistano, oportunidade que está 
sendo comunicada às empresas. 
A direção da São Paulo Negócios 
informa já ter feito tratativas com 
62 companhias, algumas delas em 
conversações avançadas e bastante 
interessadas em reestabelecer-se na 
cidade. Um dos objetivos centrais do 
trabalho é a recuperação e a gera-
ção de novos empregos no setor de 
tecnologia do município.

“A unifi cação das alíquotas do 
ISS tornou o sistema tributário 
de São Paulo mais competitivo, 
claro e estável para as atividades 
tecnológicas, o que cria maior 
segurança jurídica para quem se 
estabelece aqui. Por isso lançamos 
essa operação e confiamos no 
retorno de grande quantidade de 
empresas e milhares de empregos 
para a cidade”, afi rma Juan Quirós, 
presidente da SP Negócios.



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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carreira da nova 

geração
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A - Jovens Músicos
Interessados em ganhar bolsa de estudos para integrar a Orquestra 
Acadêmica Mozarteum Brasileiro têm até o próximo dia 30 para se ins-
crever. Serão selecionados cerca de 60 músicos por meio de audições 
online. Podem se candidatar músicos acima de 16 anos para os seguintes 
instrumentos: violino, viola, cello, contrabaixo, fl auta (piccolo), clarinete 
(clarone), oboé (corne inglês), fagote (contrafagote), trompa, trompete, 
trombone e trombone baixo, tuba, tímpano e percussão. As audições 
serão onlines e tanto a inscrição quanto o envio da música devem ser 
feitos pelo site (https://mozarteum.org.br/fomento-musical/orquestra-
-academica-mozarteum-brasileiro/), que também traz o regulamento 
completo. 

B - Semana da Contabilidade
Com foco na Educação Profi ssional Continuada, o Sindcont-SP realiza 
a 7ª Semana Paulista da Contabilidade entre os próximos dias 19 e 22, 
em sua sede, ocasião em que reunirá palestrantes renomados do meio 
Contábil para discutir o futuro da profi ssão diante desta nova era, sob 
o lema “Contabilidade Digital: Inovação, Estratégia e Desafi os”. Serão 
quatro dias de palestras e atividades, uma verdadeira maratona Contábil. 
uma oportunidade de reunir profi ssionais com diferentes tempos de 
carreira para que possam debater e contribuir com o futuro das Ciências 
Contábeis. Mais informações e inscrições: (www.sindcontsp.org.br).

C - Social Makers 
A Folha de S.Paulo, com a mobilização da Rede Folha de Empreendedores 
Socioambientais, a consultoria Lunedi e a Turma do Bem anunciam a 
realização de um festival que tem a inovação social como fi o condutor. 
Com uma programação multifacetada com música, artes, gastronomia, 
interações, intervenções culturais, vivências sistêmicas, festas e conte-
údos transformadores, o Festival de Inovação e Impacto Social levará a 
Poços de Caldas, de 2 a 7 de novembro, a nova geração de social makers 
que está transformado a forma de empreender e de exercer a fi lantropia 
no país. O festival interdependente trará protagonistas nacionais e es-
trangeiros, ocupando vários espaços da cidade mineira para disseminar a 
cultura da mobilização social. Outras informações: (www.folha.com/fi is). 

D - Pessoas com Defi ciência
A Embracon, empresa especializada em consórcios há 30 anos no mer-
cado, está com mais de cem vagas abertas para Pessoas com Defi ciência 
(PcD) atuarem na área comercial da empresa. Podem se candidatar 
profi ssionais de todo o Brasil e de diferentes níveis de formação. A 
iniciativa visa incentivar a integração entre profi ssionais de diferentes 
perfi s, vivências e gerações com o objetivo de contribuir com um am-
biente de trabalho mais dinâmico e inclusivo. Além disso, a empresa 
foi ranqueada, pelo décimo ano consecutivo, entre as 150 “Melhores 
Empresas para Trabalhar – GPTW Brasil na categoria “Grande Porte”. 
Os candidatos com defi ciência física, visual ou auditiva devem fazer o 
cadastro pelo site (www.embracon.com.br).

E - Estágio e Trainees
Estão abertas, até o próximo dia 28, as inscrições para o Programa Ta-
lentos 2019 da Ericsson Brasil. Com 50 vagas disponíveis para estágio 
e 5 para trainees, o programa busca atrair os melhores jovens talentos 
do País, com potencial para serem líderes de negócios e contribuirem 
com os planos de expansão da empresa no mercado. Formação acadê-
mica entre dez/2017 e dez/2018, e idade até 28 anos. Destaque para: 
Administração, Engenharia, TI, Marketing, Análise & Desenvolvimento 
de Sistemas e Matemática. Ter disponibilidade para viagens nacionais 
e internacionais, além de inglês fl uente, são requisitos fundamentais. 
Espanhol será considerado um diferencial na decisão fi nal pelo candidato. 
Saiba mais: (career2.successfactors.eu).

F - Segurança Digital 
Nos próximos dias 18 e 19, no Grand Hyatt, chefes de segurança da 
informação das maiores empresas brasileiras, representantes de órgãos 
públicos e especialistas internacionais, se reunirão para discutir as vul-
nerabilidades e tendências de ataques cibernéticos que já preocupam 
os gestores locais e afetam a economia nacional. É o ‘Mind The Sec’, o 
maior e mais qualifi cado evento de Segurança da Informação do Brasil, 
promovendo o encontro entre os maiores especialistas em cibercrime e 
segurança da informação do mundo para debater tendências e discutir 
os desafi os do segmento e a vulnerabilidade do Brasil no cenário mun-
dial. Mais informações: (https://mindthesec.com.br/sao-paulo-2018/). 

G - Intercâmbio Cultural
A Trust Intercâmbio e Turismo realiza no próximo dia 15 (sábado), das 
14h às 20h, no Mércure Paulista, a 3ª Feira Trust Intercâmbio Cultural, 
evento com palestras gratuitas para quem quer estudar ou trabalhar fora 
do país e tem como intuito promover o encontro entre jovens e adultos 
interessados nos programas de intercâmbio, que incluem o High Scho-
ol, Estudo e Trabalho, cursos de idiomas e férias. Além disso, poderão 
pesquisar e conhecer sobre os destinos que estão em alta, como Malta, 
Canadá e Austrália. Também serão sorteadas cinco bolsas de curso de 
inglês. Conheça mais em: (www.trustintercambio.com.br).

H - Os 120 anos da Caloi
Marca sinônimo de bicicleta no Brasil, a Caloi comemora 120 anos nesse 
segundo semestre. E a primeira ação da empresa para festejar seu aniversário 
é um presente para os fãs: em edição exclusiva e numerada, uma releitura 
da clássica Caloi 10 dos anos 70, época em que o modelo foi lançado. Além 
de pesquisas em seu arquivo, os fãs do modelo participaram ativamente da 
construção da nova bicicleta. E para agradecer a colaboração, no evento de 
lançamento do produto a empresa veiculou um vídeo emocional que conta 
a história do relacionamento de cinco consumidores com o modelo. Veja 
em: (https://www.youtube.com/channel/UC5JVLkrF6WYr0chvkmxO0tw). 

I - Economia para Candidatos
Já pensou em um curso exclusivo para os candidatos, assessores e 
demais envolvidos ou interessados em atualizar-se sobre economia e 
outros pontos importantes para uma boa performance durante um debate 
eleitoral? A FIA (Fundação Instituto de Administração) desenvolveu, em 
parceria com o economista Roberto Luis Troster, um seminário exclu-
sivo que vai propor aos participantes elementos para entender melhor 
a economia e política brasileira, além de ter uma melhor noção do que 
será possível fazer durante o mandato. Com duração de um dia, o curso 
será realizado no próximo dia 12, na unidade FIA da Av. das Nações 
Unidas, 7221, Pinheiros. Informações e inscriçõesno link: (https://fi a.
com.br/seminario-politica-economica-para-candidatos/).  

J - Estágio e Trainee
A Oxiteno, líder na produção de tensoativos e especialidades químicas, 
está com inscrições abertas para os programas de estágio e trainee. Serão 
recrutados estagiários para programa com duração de 12 a 24 meses e 
trainees que passarão por um projeto de desenvolvimento de um ano. Os 
aprovados em ambas modalidades começam a trabalhar na Oxiteno em 
janeiro de 2019. Para o estágio, a procura é por estudantes com inglês inter-
mediário ou avançado e formação prevista entre dezembro 2019 e dezembro 
2021. No Programa de Trainee serão admitidos candidatos formados entre 
dezembro de 2016 e dezembro de 2018. Os candidatos a trainee precisam 
ter inglês avançado ou fl uente e disponibilidade tanto para residir em São 
Paulo quanto para viagens. Inscrições (www.iniciobrilhanteoxiteno.com.br).

A - Jovens Músicos
Interessados em ganhar bolsa de estudos para integrar a Orquestra 

D - Pessoas com Defi ciência
A Embracon, empresa especializada em consórcios há 30 anos no mer-

Que a nova geração está 

mudando a forma como 

nos relacionamos com o 

mundo, nós já sabemos

Mas essa “safra” de 
jovens está transfor-
mando, também, o 

mercado de trabalho. E, não 
apenas no sentido de buscar 
ambientes mais informais e 
fl exíveis, ela está redefi nindo 
o que sabíamos sobre carreira. 
São pessoas que cresceram 
na era da Internet e que se 
encantam cada vez mais com 
os mantras “quero ser meu 
próprio patrão” ou “crie uma 
startup de sucesso”. 

A inspiração, é claro, vem dos 
tempos atuais, em que empre-
sas como o Facebook, que é 
comandada por um jovem de 33 
anos, Google, o Uber, Netfl ix, 
Airbnb e Spotify são exemplo 
de negócios empreendedores 
que deram certo. As profi ssões 
tradicionais até podem seguir 
em pauta - mesmo porque 
muita gente ainda quer ser 
engenheiro, por exemplo, mas, 
aos poucos, o empreendedo-
rismo começa a ganhar mais 
e mais espaço. 

Agora, surgem algumas per-
guntas: o ato de empreender 
pode ser considerado uma car-
reira? Como estar preparado 
para seguir essa opção? Terei 
que responder em etapas – 
Sim! Claro que é um caminho 
profi ssional, porém, que exigi-
rá conhecimentos específi cos 
para fazer isso dar certo - não 
só para abrir o negócio, mas 
para mantê-lo funcionando!

A cultura empreendedora 
é algo mais recente por aqui, 
no Brasil, e foi impulsionada, 
principalmente, pela crise eco-
nômica, que deixou milhares 
de pessoas sem um emprego 
formal e “obrigou” muitos a 
se aventurarem por conta 
própria. Entretanto, quem 
quer seguir uma carreira au-
tônoma, difi cilmente encontra 
em uma faculdade tradicional, 
a instituição que vai prepará-lo 
para isso.

Se analisarmos o conteúdo 

do que é lecionado em uma 
dúzia de universidades, vamos 
nos surpreender ao perceber 
que a maioria dos cursos de 
graduação brasileiros forma 
estudantes para seguirem 
trajetórias em empresas ou 
investir na carreira acadêmica. 
O tema empreendedorismo, 
quando muito, é tratando em 
atividades extracurriculares.

O problema da falta de pre-
paro é que muita gente abre 
um negócio sem ter nenhuma 
noção de gestão e, aí, a chance 
de uma parcela grande termi-
nar dentro da estatística do 
Sebrae - que diz que a taxa de 
mortalidade nas microempre-
sas é de 45% nos dois primeiros 
anos de existência -  é gigante.

Hoje, pouquíssimas institui-
ções consideram a possibilida-
de dos seus alunos partirem 
para a carreira de empreen-
dedorismo quando terminarem 
os seus cursos. A grande defi -
ciência do ensino superior é 
justamente essa defasagem no 
conteúdo programático diante 
de novos tempos.

Por exemplo, no curso de 
odontologia, ter aulas sobre no-
ções básicas de administração 
e fl uxo de caixa, poderia ajudar 
muito o futuro dentista que vai 
abrir o seu consultório. Mas, in-
felizmente, ele só vai aprender 
tudo isso na prática, errando e, 
quem sabe, até falindo.

Se o empreendedorismo 
fosse considerado realmente 
uma alternativa profi ssional, 
aulas que tratem de assuntos 
essenciais para a sobrevivência 
de uma empresa seriam parte 
do grade curricular de todos 
cursos. Disciplinas que prepa-
ram para lidar com gestão de 
pessoas, contabilidade, obriga-
ções fi scais e por aí vai, seriam 
no mínimo, parte opcional do 
currículo.

Com tanta gente empreen-
dendo, é necessário mostrar 
para a nova geração que esse 
caminho é uma opção de 
carreira sim, mas que sem os 
conhecimentos essenciais, ela 
não vai decolar.

 
(*) - É vice-presidente de Micro e 

Pequenos Negócios da TOTVS.

Eros Jantsch (*)
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RESOLUÇÃO DO CFC REGULA PARTICIPAÇÃO, 
PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO 

USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
O Plenário do Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC) aprovou, em reunião realizada no dia 16 de agosto, a 
Resolução n.º 1.544, publicada em 21 de agosto de 2018, no 

 A resolução regula a participação, proteção e defesa 
dos direitos do usuário dos serviços públicos, previstas 
na Lei n.º 13.460, de 26 de junho de 2017, no âmbito do 
Sistema CFC/CRCs.

instâncias de participação e controle social, responsável por 
interagir com os usuários, com o objetivo de aprimorar a gestão 
pública e melhorar os serviços oferecidos pelos Conselhos de 

desses serviços. 
A resolução traz os direitos básicos e deveres dos 

Ouvidor, a avaliação continuada dos serviços e a solicitação 

prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para implementar as 
disposições previstas nesta Resolução.

A Carta de Serviços ao Usuário do CRCSP está 
disponibilizada no portal da entidade – www.crcsp.org.br. O 
documento apresenta, além da missão, visão e valores do 
Conselho, os canais de atendimento ao usuário, bem como 
os padrões de qualidade desse atendimento, quais são os 
serviços prestados pela entidade e como os usuários podem 
ter acesso a eles.

é a razão de ser do CRCSP e todo o trabalho que realizamos é 
focado em oferecer o melhor atendimento e o melhor serviço, 
declarou a presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar.

A Resolução CFC n.º 1.544/ 2018 encontra-se disponível 
no site do CFC – www.cfc.org.br.

*Com informações do CFC.

A Receita Federal alertou 
ontem (3) que até 3,4 milhões 
de inscrições no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) podem ser declaradas 
inaptas até maio de 2019. O 
órgão está intensifi cando as 
ações para declarar a inapti-
dão de contribuintes que não 
entregaram as escriturações e 
declarações nos últimos 5 anos, 
em especial das Declarações de 
Débitos e Créditos Tributários 
Federais (DCTF).

Para evitar a declaração 
de inaptidão da inscrição, o 
contribuinte deve sanar essas 
omissões. O Ato Declaratório 
Executivo (ADE) de inaptidão 
passará a ser publicado no site 
da Receita do domicílio tributá-
rio do contribuinte. A inaptidão 
do CNPJ produz diversos efei-
tos negativos, como o impedi-
mento de participar de novas 
inscrições, a possibilidade de 
baixa de ofício da inscrição, 
a invalidade da utilização da 
inscrição para fi ns cadastrais, a 
nulidade de documentos fi scais 
e a responsabilização dos sócios 
pelos débitos em cobrança.

O contribuinte pode consul-
tar a existência de omissões 
na entrega de declarações no 
Centro Virtual de Atendimen-
to (Portal e-CAC) no serviço 
“Certidões e Situação Fiscal”, 
nos itens “Consulta Pendências 
– Situação Fiscal”, com relação 
às obrigações não previdenciá-
rias; ou a “Consulta Pendências 
– Situação Fiscal – Relatório 
Complementar” com relação 
às obrigações previdenciárias.

Para evitar a declaração de 
inaptidão de sua inscrição, o 
contribuinte deverá entregar 
todas as escriturações fi scais 
e as declarações omitidas 
relativas aos últimos 5 anos. 
Se ele deixar omissões não 
regularizadas, estará sujeito à 
intimação e ao agravamento das 
multas por atraso na entrega.O 
contribuinte que permane-
cer inapto terá sua inscrição 
baixada assim que cumprido 
o prazo necessário para esta 
providência, e as eventuais 
obrigações tributárias não 
cumpridas serão exigidos dos 
responsáveis tributários da 
pessoa jurídica (ABr).

Com o aumento da produção em junho, os campos do pré-sal 

passaram a responder por 55,1% de toda a produção nacional.

Os dados foram divulgados ontem (3), no Rio de Janeiro,  
pela Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural (ANP).

Em julho os campos do pré-sal produziram 1,454 milhão 
de barris de petróleo por dia e 58 milhões de metros cúbicos 
diários de gás natural, por meio de 87 poços.

Com o aumento da produção em junho, os campos do pré-sal 
passaram a responder por 55,1% de toda a produção nacional. 
A produção total de petróleo e gás natural nas bacias sedimen-
tares do país em julho foi de aproximadamente 3,305 milhões 
de barris de óleo equivalente por dia. A produção de petróleo 
atingiu 2,575 milhões de barris de petróleo por dia, uma queda de 
0,6% na comparação com o mês anterior, e de 1,8% em relação 
a julho do ano passado.

Já a produção de gás natural somou 116 milhões de metros 
cúbicos por dia, um aumento de 0,9% em comparação ao mês 
anterior e de 0,8%, se comparada com o mesmo mês de 2017. 
As informações fazem parte do Boletim Mensal da Produção de 
Petróleo e Gás Natural da ANP e indicam ainda que o aprovei-
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Produção do pré-sal 
cresceu 3,3%, diz a ANP
A produção dos campos brasileiros do pré-sal em julho totalizou 1,821 milhão de barris de óleo 
equivalente (petróleo e gás natural), um aumento de 3,3% em relação a junho

tamento de gás natural no Brasil em julho alcançou 96,7% do 
volume total produzido.

Foram disponibilizados ao mercado 63 milhões de metros 
cúbicos por dia. Já a queima de gás totalizou 3,9 milhões de 
metros cúbicos por dia, uma redução de 6,6% se comparada 
ao mês anterior e recuo de 8,2% em relação ao mesmo mês em 
2017. O campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior produtor 
de petróleo e gás natural, com uma média diária de 879 mil de 
petróleo e de 36,8 milhões de metros cúbicos dia de gás natural. 
Os campos marítimos produziram 95,7% do petróleo e 77,6% 
do gás natural. A produção ocorreu em 7.483 poços, sendo 718 
marítimos e 6.765 terrestres. Os campos operados pela Petrobras 
produziram 93,3% do petróleo e gás natural (ABr).

Até 3,4 milhões de 
inscritos no CNPJ podem 
ser declarados inaptos
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Pedras sobre o 
Judiciário

A esta altura, já se 

pode dizer que haverá 

um grande derrotado 

no pleito deste ano: o 

Judiciário

Seja quem for vitorio-
so – um candidato das 
margens da direita, da 

esquerda ou do centro – a 
administração da Justiça no 
Brasil sairá com manchas 
em seus corpos, pertençam 
eles aos graus de primeira ou 
segunda instância e, ainda, 
às altas Cortes do Tribunal 
Superior Eleitoral, Superior 
Tribunal de Justiça e Supremo 
Tribunal Federal. 

A tinta sobre essas insti-
tuições está sendo jogada faz 
tempo, com as maiores quan-
tidades saindo dos tanques 
cheios do PT, cujos dirigentes 
se esmeram na arte de pichar 
Tribunais que não acolhem 
causas do ex-presidente Lula, 
com destaque para a 1ª ins-
tância do juiz Sérgio Moro e o 
Tribunal Regional Federal da 
4ª Região.

Sobram estocadas para o 
STF, que negou em abril o 
pedido de habeas corpus para 
que pudesse ele recorrer da 
condenação no caso do tríplex 
do Guarujá. O fato é que, a 
cada novo recurso da defesa 
de Lula não acolhido, o tiroteio 
recomeça sobre as Cortes e 
seus juízes, numa sequência 
que faz parte da estratégia 
do PT em esticar a corda até 
que os braços do Judiciário 
decidam cortá-la. Esticar até 
o Supremo.

A expressão agressiva da 
defesa de Lula foi arremessada 
sobre a imagem do Judiciário, 
sabendo-se que o país está 
rachado, com parte aplau-
dindo as decisões judiciais e 
parte as recriminando, por 
comungar com o lulopetismo. 
Na verdade, o verbo ácido 
dirigido aos membros das 
Cortes e do Ministério Público 
se iniciou lá atrás, na fumaça 
da fogueira política acesa nos 
idos do mensalão, o caso que 
no Supremo ganhou o título de 
Ação Penal 470. 

Em agosto de 2007, a alta 
Corte decidiu abrir processo 
criminal contra 40 denuncia-
dos pela Procuradoria Geral da 
República por se envolverem 
em um escândalo de compra 
de votos, caso exposto pelo 
ex-deputado Roberto Jeffer-

son.  As ações fl agraram três 
ex-ministros do governo Lula 
e ex-dirigentes do PT, além de 
deputados e empresários. De 
lá para cá, a Corte desviou par-
cela importante de seu tempo 
para adentrar forte na esfera 
política, analisando casos e 
julgando perfi s. 

Grandes questões, vestidas 
com o manto constitucional, 
algumas envolvendo compor-
tamentos de parlamentares, 
outras na fronteira do Poder 
Executivo (privatização de 
estatais, controle acionário de 
empresas públicas etc), susci-
taram intensa polêmica, sob a 
tese de que a Suprema Corte, 
exorbitando suas funções, 
invadiu territórios de outros 
Poderes. A judicialização da 
política permanece no centro 
das discussões, com pesada 
carga negativa para a imagem 
da instituição judiciária. 

Ao mesmo tempo, dos basti-
dores para as colunas políticas, 
emergiu a luta em torno de 
um cabo-de-guerra, puxado 
por ministros “políticos” do 
Supremo, cujo envolvimento 
com partidos tornou suspei-
tas algumas de suas decisões, 
adensando o viés em se tra-
tando de julgamentos daquela 
Corte. Chega-se a falar, inclu-
sive, sobre acordos táticos 
entre membros da Casa, até 
então vistos como “contrários” 
por conta de sua trajetória na 
operação do Direito.

Sob essa teia, onde entram 
expressões de parlamentares 
indiciados, dirigentes fazendo 
defesa de correligionários, 
advogados verberando teses 
em favor de clientes e, ainda, 
divergências entre entidades 
que disputam competência 
funcional para investigar e 
apurar (PF e MP), além do 
barulho causado pelo TCU, 
esgarça-se o tecido que até en-
tão cobria a imaculada imagem 
do Judiciário. 

“Os juízes devem ser mais 
instruídos do que sutis, mais 
reverendos do que aclamados, 
mais circunspectos do que 
audaciosos.Acima de todas as 
coisas, a integridade é a virtude 
que na função os caracteriza”. 
A impressão é a de que a lição 
de Francis Bacon foi por aqui 
esquecida.

        
(*) - Jornalista, é professor titular 

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

Acesse o blog
(www.observatoriodaeleicao.com).

Gaudêncio Torquato (*)

TRE-SP libera 
candidatura 
de deputado 

ítalo-
brasileiro

O Tribunal Regional Elei-
toral de São Paulo (TRE-SP) 
deferiu a candidatura do 
parlamentar ítalo-brasileiro 
Fausto Longo, 66 anos, a 
deputado federal. A deci-
são, segundo a assessoria 
do político, foi tomada na 
última sexta-feira (31). A im-
pugnação havia sido pedida 
pela Procuradoria Regional 
Eleitoral do estado, alegando 
“confl ito de interesses” pelo 
fato de Longo ser deputado 
do Parlamento da Itália.

“Se eu posso votar no 
Brasil e na Itália, por que não 
poderia ser votado nos dois 
países também?”, questio-
nou Longo, que é candidato a 
deputado federal pelo MDB, 
partido de Michel Temer e 
do postulante à Presidência 
Henrique Meirelles.

Eleito em março passado 
para uma cadeira na Câmara 
dos Deputados da Itália pela 
circunscrição da América do 
Sul, Longo decidiu trocar 
Roma por Brasília - antes 
disso, ele já havia sido se-
nador da República Italiana 
por cinco anos. O político 
garante que renunciará ao 
mandato na Itália caso seja 
eleito no Brasil (ANSA).

Mudanças nos preços dos 
planos de saúde individuais e 
familiares serão tema de audi-
ência pública da Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado 
hoje (4). Solicitada pela sena-
dora Marta Suplicy (MDB-SP), 
a audiência pública ocorre após 
a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) ter revoga-
do a Resolução Normativa que 
estabelecia novas regras para 
a prática de coparticipação e 
franquia em planos de saúde.

O assunto foi debatido no Se-
nado no mês de julho. Uma de-
cisão provisória da presidente 
do Supremo Tribunal Federal, 
ministra Cármen Lúcia, chegou 
a suspender as novas regras 
de franquia e coparticipação 
dos segurados. Pela resolução 

revogada, era permitido cobrar 
até 40% de cada procedimento 
dos seus usuários. Ficou deter-
minado ainda um limite mensal 
(que não ultrapassasse o valor 
da mensalidade) e um anual 
(sem ultrapassar o equivalente 
a 12 mensalidades), a serem 
pagos pelo consumidor por 
coparticipação e franquia.

As manifestações de insatis-
fação de parlamentares e da 
sociedade contribuíram para 
que a ANS decidisse reabrir as 
discussões das novas regras 
“devido às manifestações de 
apreensão da sociedade”. Em 
nota, divulgada no dia 30 de 
julho, a agência manifestou o 
desejo de continuar o diálogo 
com a sociedade, por meio de 
audiência pública (Ag.Senado).

Solicitada pela senadora Marta Suplicy, a reunião

está marcada para hoje.

O preso que usar telefone 
celular na cadeia poderá ter 
sua pena aumentada em até 
um ano. A determinação está 
no projeto que será analisado 
na Comissão de Serviços de 
Infraestrutura na reunião de-
liberativa de hoje (4), após a 
audiência pública. A proposta, 
do senador Wilder Morais 
(DEM-GO), tipifi ca no Código 
Penal o crime de uso indevido, 
por detentos, de aparelhos te-
lefônicos, rádios ou similares. 

O preso que utilizar, possuir 
ou receber algum aparelho 
telefônico ou de rádio que 
permita a comunicação com 
outros presos ou com o am-
biente exterior, fora das hipó-
teses permitidas em lei, fi cará 
sujeito a ter um aumento de 
três meses a um ano em sua 
pena de detenção. São co-
muns, infelizmente, casos nos 
quais o detento comanda, de 
dentro dos presídios, facções 
criminosas na prática da con-
travenção e na promoção da 
violência - pontuou o relator 
na comissão, senador Lasier 
Martins (PSD-RS).

Lasier apresentou texto 
alternativo para excluir da 
proposta o trecho que impu-
nha às prestadoras de serviços 
de telecomunicações a res-
ponsabilidade pela instalação 
de bloqueadores de sinais nas 
penitenciárias. Para o relator, 

O preso fi cará sujeito a ter um aumento de três meses

a um ano em sua pena de detenção.

A Comissão de Meio Ambien-
te do Senado deve analisar, na 
reunião agendada para hoje 
(4), um projeto que estabelece 
o descarte do óleo de cozinha 
por logística reversa — um 
conjunto de ações para viabi-
lizar a coleta e a restituição 
de resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaprovei-
tamento ou outra destinação 
ambientalmente adequada.

O projeto do senador José 
Medeiros (Pode-MT), altera a 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos para incluir o óleo de co-
zinha e demais gorduras de uso 
culinário na lista de produtos 
do sistema de logística rever-
sa. A intenção é repassar aos 
fabricantes a responsabilidade 
pela coleta, reaproveitamento e 
descarte correto desses mate-
riais. Hoje esse resíduo costuma 
ser despejado no ralo da pia, 

Coleta de óleo usado no Distrito Federal: projeto determina 

descarte adequado em todo o país.

Pedro França/Ag.Senado
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O projeto também refor-
mula dispositivos da 
Política Nacional do 

Turismo. De acordo com o subs-
titutivo do deputado Paulo Azi 
(DEM-BA), o capital social das 
companhias aéreas com sede 
no Brasil poderá ser totalmente 
estrangeiro, situação que ocor-
re sem restrições apenas em 
poucos países, como Colômbia, 
Bolívia e Índia.

Austrália, Nova Zelândia e 
União Europeia admitem 100% 
de capital estrangeiro para 
empresas que atuem somente 
dentro de seu território. Atu-
almente, o máximo de capital 
estrangeiro permitido pelo Có-
digo Brasileiro de Aeronáutica 
é de 20%. No setor de turismo, 
o substitutivo faz diversas 
mudanças, dentre as quais 
destacam-se as relacionadas 
às agências de turismo, que 
não serão mais classifi cadas em 
agências de viagem e agências 
de viagens e turismo.

Documentos de cobrança 
emitidos pelas agências (notas 
de débito e faturas, por exem-
plo) contendo os preços de seus 
serviços e os valores de serviços 
intermediados terão força de tí-

Atualmente, o máximo de capital estrangeiro permitido pelo

Código Brasileiro de Aeronáutica é de 20%.
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Câmara pode votar hoje o controle 
de aéreas por capital estrangeiro

O projeto que permite ao capital estrangeiro controlar empresas aéreas com sede no País é o destaque 
do Plenário na última semana de esforço concentrado da Câmara antes das eleições

tulos executivos extrajudiciais 
se acompanhados dos compro-
vantes de entrega das passa-
gens ou vouchers. Esses títulos 
podem ser levados diretamente 
a varas de execução de dívidas. 
O deputado propõe ainda o fi m 
da classifi cação dos hotéis pelo 
Ministério do Turismo por meio 
de atribuição de estrelas.

Antes da análise desse pro-
jeto, os deputados precisam 

liberar a pauta com a votação 
da MP que acaba com o Fun-
do Soberano do Brasil (FSB). 
Esse fundo é uma espécie de 
poupança pública criada com 
o objetivo de atenuar o efeito 
de crises econômicas sobre 
o País. Os recursos do fundo 
soberano serão destinados ao 
pagamento da dívida pública 
federal (DPF), que reúne as 
dívidas interna e externa do 

governo federal. 
O governo alega que a extin-

ção do fundo soberano preten-
de garantir o cumprimento da 
chamada “regra de ouro” das 
fi nanças públicas, contida na 
Constituição. A regra estabe-
lece que o aumento da dívida, 
por meio da emissão de títulos 
públicos, não deve ultrapassar 
o volume de despesas de capital  
(Ag.Câmara).

Projeto aumenta pena para detento 
que usar celular no presídio

a segurança pública é dever do 
Estado e a transferência dessa 
obrigação para entres privados 
coloca em risco a integridade 
física dos funcionários e o pa-
trimônio da empresa (torres, 
antenas, centrais telefônicas), 
o que afeta a oferta dos serviços 
aos demais cidadãos. O projeto 
segue para análise da Comissão 
de Constituição e Justiça.

Outro item em pauta na Co-
missão é o projeto do deputado 
Onofre Santo Agostini (PSD-
-SC), que assegura a permanên-
cia de edifi cações comerciais e 
residenciais à margem de rodo-
vias federais e ferrovias. Essa 
regularização vale apenas para 
trechos rodoviários ou ferrovi-
ários que atravessem ou sejam 

passíveis de serem incluídos 
em perímetro urbano. O texto 
também estende a autorização 
para construções ao longo de 
dutos e de águas correntes e 
dormentes. 

“A ideia é resguardar a 
segurança jurídica de quem 
já construiu na faixa não edi-
fi cável, inclusive em momento 
anterior à exigência legal 
dessa faixa”, defendeu em seu 
relatório. Lasier lembrou que, 
quando houver comprometi-
mento à segurança do trânsito 
e dos residentes dos imóveis, 
caberá ao poder público, por 
ato devidamente fundamen-
tado, desapropriar as áreas, 
mediante prévia e justa inde-
nização (Ag.Senado).

Logística reversa para óleo de cozinha
será analisada

Para o relator do projeto, 
senador Cristovam Buarque 
(PPS-DF), a expectativa é de 
que a iniciativa traga impactos 
positivos sobre a coleta e a 
reciclagem de óleos e gorduras 
comestíveis. Segundo observa 
no parecer, o processamento 
ambientalmente adequado 
não chega a 5% do volume 
descartado.

A participação de prestado-
res de serviços de abasteci-
mento de água e esgotamento 
sanitário na realização de 
campanhas educativas para o 
descarte adequado de óleos e 
gorduras culinárias, junto com 
o setor empresarial, também 
foi prevista. Ao dividir essa 
responsabilidade, Cristovam 
pretende evitar que a cobrança 
pela execução da logística re-
versa recaia apenas sobre um 
setor (Ag.Senado).

Em debate os reajustes 
nos custos de

planos de saúde

contribuindo para entupir as 
instalações sanitárias (as caixas 
de gordura, em especial) e as 
redes de esgoto.

“Óleo de cozinha jogado nas 
águas chega a contaminar em 

torno de até 10 mil litros de 
água. Então, é uma política 
não muito difícil de fazer e 
que vai contribuir para o meio 
ambiente”, considera Medeiros 
na justifi cação da proposta. 



A essa pergunta, não faltará quem responda, 

singelamente: na boca! 

Para muitos é ai que nasce a comunicação. 
Basta abrir a boca, expelir o ar, modulando-o 
e pronto! A pessoa já está a falar...

A falar, sim. A comunicar-se, não!
Falar é ato espontâneo, solto, desassociado de 

responsabilidades como lógica, pertinência e co-
erência. Em situações especiais, pode até ser co-
municação, se não houver necessidade de compro-
metimento mais sério com as palavras proferidas, 
como em um bate-papo ao estilo de “happy hour” 
– aqui na capital – ou “prosa de beira de fogueira”, 
no interior. Ou nos casos de paixão amorosa! Afinal, 
como há muito tempo alguém já disse: “O primeiro 
sintoma de amor é o último bom-senso!” 

(Por isso, para os mais românticos, a comunicação 
começa no coração!).

Comunicação, para merecer esse nome, exige 
mais do que falar: demanda dizer! 

Que falar e dizer são coisas diferentes, a prática 
do dia a dia nos mostra. Em épocas de campanha 
política, é comum ouvir este comentário acerca de 
algum candidato: “Fulano de tal fala e fala, e não 
diz nada”!

Em sua poesia, o próprio “rei” Roberto Carlos 
deixa clara a distinção entre os dois vocábulos:

“Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras 
não sei dizer...”

Aí estão presentes: a emoção, que fala, se ex-
terioriza com facilidade fluidez; e a razão, que se 
interioriza, vai ao cérebro, e busca termos coerentes 
para se exprimir.

O que ambos os verbos têm em comum é o berço, 
a área de articulação! 

No passado, seus pontos de origem eram conside-
rados distintos e distantes: a razão teria por sede a 
mente, no alto da estrutura física do ser humano. 
Respondia pelas ações e decisões pensadas, racio-
cinadas. Em uma palavra: “cerebrinas”.

A emoção – dona dos sentimentos, da sensibili-
dade e da percepção extra-sensorial – ocuparia um 
espaço mais abaixo, “no lado esquerdo do peito”, 
como canta Milton Nascimento.  Assim, portanto, 
era entendido o “Triângulo das Bermudas humano”: 
boca, mente e coração! A mente, lá em cima, racio-
cinava; o coração registrava as emoções e a boca 
verbalizava o resultado dessa operação!

Só que não!
A partir do surgimento e desenvolvimento das 

neurociências, em associação com a implantação 
de equipamentos de alta tecnologia computacio-
nal, como ressonância magnética e tomografia 
computadorizada, tornou-se possível aprofundar 
o estudo do cérebro humano. O resultado disso foi 
a constatação de que o coração estava, há séculos, 
“usurpando” uma função do cérebro, quando lhe 
competia apenas e tão-somente bombear o sangue 
para o organismo!

Os anos 1960 foram marcantes nessa área, pelo 
surgimento da International Brain Research Org-

nization, voltada à pesquisa e estudo da matéria. 
Dezesseis anos depois, em 1976, foi criada aqui 
a Sociedade Brasileira de Neurociências e Com-
portamento, registrando o interesse entre nossos 
cientistas. Por volta de 1962, o neurobiologista e 
fisiologista Roger Sperry demonstrou que se loca-
lizam no cérebro tanto a razão quanto a emoção! 
Seu trabalho científico permitiu demonstrar a se-
paração e identificação das funções dos hemisférios 
esquerdo e direito como hoje conhecemos: razão e 
emoção, respectivamente, acabando de vez com a 
“função emocional do coração”!

O mundo científico atribuiu a ele o prêmio Nobel 
de Medicina e Fisiologia em 1981. Inicialmente in-
serida no campo da Biologia, a neurociência hoje se 
classifica como ciência interdisciplinar, e colabora 
com ramos como Educação, Química, Ciência da 
Computação, Engenharia, Antropologia, Linguís-
tica, Medicina e disciplinas afins: Filosofia, Física, 
Psicologia e Comunicação!

Ao analisar tudo isso, pode-se perceber quão 
grande é a responsabilidade de um comunicador. 
E se Chacrinha alertou: “Quem não se comunica 
se trumbica”, é prudente 
acrescentar:  Às vezes, 
quem se comunica tam-
bém!

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 
Advogado e Jornalista. É Autor do 

livro “Falar Bem é Bem Fácil”, e 
membro da Academia Cristã de Letras. 

- www.jboliveira.com.br – jboliveira@
jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013129-42.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho,
na forma da Lei, etc. Edital de Intimação com o prazo de 20 dias. Expedido no Processo Digital nº:
0013129-42.2018.8.26.0002,na ação de Procedimento Cumprimento de Sentença ao qual figura como
Requerente R. E. ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - ME e Requerido e intimado Leonardo Mazzari.
O MM. Juiz de Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro / SP, O Dr. Eurico Leonel Peixoto
Filho, na forma da Lei, etc. Fazendo Intimar e Saber a Leonardo Mazzari (CPF/MF 308772318-50, RG
2707634-05), que por este juíz e cartório, tramita a ação de Cumprimento de Sentença, requerida por
R.E. Assessoria Comercial Ltda (CNPJ 04.543.698.0001-42), e encontrando-se o requerido Leonardo
Mazzari , em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513§2º,IV do CPC, Que foi determinada
a sua Intimação por Edital para que no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo deste
edital, para que pague a quantia de R$ 22.545,12, corrigido e atualizado até o dia 28/02/2018, 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). Ficando Ciente de 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 dias
úteis para que o Requerido, independente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos,
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2018.                                         (01 e 04)

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0106762-56.2008.8.26.0100 (USUC 49) 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) Aurora Saccaro Pinto da 
Fonseca, Alberto Pinto da Fonseca, Francisco Tranchesi, Espolio de Luiz Biolo, por seu inventariante 
Enio Ricardo Moreira Arantes; Manuel Correia dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Luis Carlos de Matos, Elvira Campos de Matos, Marcelino de Mattos e Marcia Fernandes 
Baptista de Mattos, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua São Diogo, nº 952 Vila Araguaia 41º Subdistrito Cangaíba - São Paulo SP, 
com área de 226,18 m², contribuinte nº 059.002.0220-8, 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. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002251-48.2018.8.26.0361 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 5ª VC, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de SP, Dr(a). Gustavo Alexandre da Câmara Leal
Belluzzo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Masaki Takamori, CPF/MF Nº 523.002.348-15, RG Nº
521.828-8, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Em-
preendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que
efetue o pagamento do valor de R$ 41.673,25, que deverá ser devidamente atualizado até a data do
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários
Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Mogi
das Cruzes, aos 28 de agosto de 2018.                                                                                          (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0002532-71.2013.8.26.0072 O MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara, do Foro de Bebedouro, Estado de SP, Dr. Amilcar Gomes da Silva, na forma da Lei, etc.
Faz Saber ao requerido, Sr. Eudimo Cunha Filho, CPF 981.207.518-68, demais que lhe foi proposta
ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 48.448,28, referente à fatura de nº 92408151, com ven-
cimento em 20/09/2012, à fatura de nº 94902016, com vencimento em 22/10/2012, vencida e não
paga. Encontrando-se o requerido 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 (quinze) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia reclamada ou ofereça embargos. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador espe-
cial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de Bebedouro, aos 30 de julho de 2018.                                                      (04 e 05)

Edital de Intimação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 0005974-47.2018.8.26.0047 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ªVC, do Foro de Assis, Estado de SP, Dr(a). Adilson Russo de Moraes, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o)Claudemir Francisco dos Santos, Brasileiro, CPF 116.574.558-58. Com en-
dereço à Rua Maria Alves de Souza, 445, Portal de Sao Francisco, CEP 19807-456, Assis - SP que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Cgmp - Centro de
Gestão de Meios de Pagamento S.A . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos ter-
mos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de
R$23.976,05, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorári-
os 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, inde-
pendentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de Assis, aos 19 de julho de 2018.                                                                                         (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0006194-27.2009.8.26.0543 O (A MM. Juiz(a) de Di-
reito da 1ªVara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr (a). Patrícia Cotrim Valério, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Lucas Armando Romito, brasileiro, inscrito no CPF nº 182.523.621-68, inscrito
no CNPJ nº 05.805. 587/0001-20, e Mauro de Azevedo Viana, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº
074.412.387-90, réu ausente, incerto, de paradeiro desconhecido, que Concessio nária da Rodovia
Presidente Dutra move contra sí, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do aci-
dente que ocorreu no dia 27 de Março de 2007, por volta das 01h, o segundo Requerido estava trafe-
gando com o Veículo MB LS 1933, ano 1988, cor Branca, placa AFD-6404, de propriedade do primeiro
Requerido, quando, na altura do Km 222,1, sentido decrescente da Rodovia BR 116,. Mediante o aci-
dente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência (doc. 04), descrevendo as circunstânci-
as do mesmo. O referido acidente gerou diversos prejuízos ao patrimônio público administrado pela
Requerente, sendo necessária a mobilização regional de empregados, bem como a instalação de novo
material em substituição ao danificado. A Requerente também alocou pessoal capacitado e equipa-
mentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam
pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devi-
dos reparos, a Requerente despendeu ,na data da ocorrência, a quantia de R$ 2.760,33, conforme de-
monstrativo anexo (doc. 05). Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu,
para, no prazo de 15 (quinze) 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.
Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 30 de julho de 2018.                                         (04 e 05)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0023570-82.2018.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da
5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Danielle Nunes de Vita Silva, CPF/MF SOB Nº 142.726.478-30, RG Nº 20.123.719-
2, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, ale-
gando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$
17.553,10, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10% (art.513,§2º,IV,do
NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de agosto de 2018.                   (04 e 05)

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Processo nº 0032973-72.2018.8.26.0100. O Dr. André Augusto Sal-
vador Bezerra, Juiz de Direito da 42ª VC do Foro Central da Capital - SP, na forma da lei, etc. Faz
Saber a Edegar Claro Rodrigues, RG Nº 1.816.803, CPF/MF Nº 642.003.618-68, que por este Juízo,
tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Momentum Empreendimentos Imobiliá-
rios Ltda, onde foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$
21.982,20 (26/04/2018), que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10 %
(art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 06 de junho de 2018.                                        (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0120163-94.2009.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 3ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de Carvalho
Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Andressa Elauzino Oliveira, Brasileiro, Solteira, Secretá-
ria, RG 354519402, CPF 387.144.758-71, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por
parte de Sociedade Beneficente São Camilo, alegando em síntese: cobrança para recebimento da
quantia de R$ 24.113,29, referente as despesas hospitalares. 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 es-
pecial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e pas-
sado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de agosto de 2018.                                                             (04 e 05)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000021-25.2016.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Paulo Baccarat Filho, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Camila Silvestri Chiodini, Brasileiro, CPF 382.241.678-95. , que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: foi
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 16.333,75, que deverá
ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer
impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 25/07/2018.                                      (04 e 05)

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1000090-21.2018.8.26.0176. A Drª. Barbara Carola
Hinderberger Cardoso De Almeida, Juíza de Direito da 2ª Vara Judicial - Foro de Embu das Artes S/P,
Faz Saber a Maria Luciana Rodrigues De Araujo, RG Nº 25.327.764-4, CPF Nº 155.596.518-00, que
Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$
5.415,13. Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não
foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos
alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia.
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.                                                         (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006184-22.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Debora Gregorio de Souza, Brasileira, RG 32.609.274-2, CPF
329.132.128-67, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Pro-
fessor Pasquale Cascino, alegando em síntese que é credora da importância de R$ 5.508,71 ( atuali-
zado monetariamente (fevereiro/2018) e acrescido dos juros de mora até a data do efetivo pagamento,
bem como acrescido de 5% de honorários advocatícios conforme prevê o artigo 701 do NCPC), em
decorrência de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais de Ensino Superior. 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, cumpra a obrigação, nos termos do art. 701 do CPC, ou apresente embargos monitórios. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 23 de julho de 2018.                                                                         (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006804-68.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 9ªVC, do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Anderson Cortez Mendes, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Aparecida Pontes, Brasileiro, RG 16.755.918-7, CPF
255.523.248-62 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Pro-
fessor Pasquale Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.142,53, referente contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encon-
tra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da
ação proposta ficando advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou
oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho de 2018.                    (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1007846-42.2015.8.26.0223 O(A ) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 2ª VC, do Foro de Guarujá, Estado de SP, Dr(a). Gladis Naira Cuvero, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a(o) Transportes Integraçao Entre Profissionais e Empresas Ltda, CNPJ 10.346.995/0001-
09. Com endereço à Rua Alvaro Leão Carmelo, 335, Jardim Boa Esperança (vicente de Carvalho),
CEP 1147 1-020, Guaruja - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP Centro
de Gestão de Meios de Pagamento S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 9.079,05, Refe-
rente as notas fiscais, faturas nº 171693518 com vencimento em 30/12/2014, e fatura de nº 175097398,
com vencimento em 30/01/2015, vencidas e não pagas. Considerando que o requerente, encontra-se
em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação
proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer
embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. l. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de Guarujá, aos 03 de agosto de 2018.                                          (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1036253-39.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 31ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na for-
ma da Lei, etc. Faz Saber a Maria De Fátima Rodrigues da Silva, RG Nº 18267374, CPF/MF Nº
10450552802, que lhes foi proposta ação de Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale
Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.705,73, referente contrato de prestação de ser-
viços educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ig-
norado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta fi-
cando Advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embar-
gos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de agosto de 2018.                                                       (04 e 05)

Banco PSA Finance Brasil S.A.
CNPJ nº 03.502.961/0001-92

Retificação
Nas Demonstrações Financeiras findas em 30 de junho de 2018 e 2017, publicada
neste jornal no dia 29/08/2018, páginas 7 e 8, no Conselho de Administração, onde
lê-se: ALEXANDRE GROSSMANN ZANCANI Conselheiro, leia-se: ALEXANDRE BORIN
RIBEIRO Conselheiro.

Companhia Natal - Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio - CNPJ 61.339.917/0001-00 - NIRE 353.0005306-1 - Ata 
da Assembleia Geral Ordinária, em 10/04/2018 - Data, Hora e Local: 10/04/2018, às 09hs, na sede social na Avenida Guilherme Giorgi, 
1091, nesta Capital. Convocação: edital publicado no DOE-SP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 03, 06 e 07/03/2018. Presença: 
acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia 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, delibe-
raram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31/12/17, publicados no DOE-SP e no jornal 
Empresas & Negócios do dia 28/03/2018, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição 
através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 03, 06 e 07/03/2018; 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 senhor 
Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 10/04/2018. (aa.) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., por Gui-
lherme 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; Glicínea Empreendimentos 
e Participações Ltda., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Limantos Participações Ltda., por Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Refinaria Nacional de Sal S.A., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., por 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. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 285.485/18-0 em 20/06/2018.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Empresa pode informar no contrato experiência que após o vencimento 
dos 1ºs 45 dias, fica prorrogado por mais 45 dias de forma automática? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMPUTAR HORAS EXTRAS
Como computar horas extras e horas trabalhadas em finais de semana 
no banco de horas, existe algum? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECEBER ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Com a implantação do e-social o funcionário recebe adicional de insa-
lubridade, empresa precisa ter o LTCAT ou PPP? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
Empresa paga os seus funcionários mensalmente através de depósito 
bancário em valor idêntico ao constante em seu Holerite. Existe a 
necessidade da assinatura do empregado no Holerite? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NECESSIDADE DO CERTIFICADO DIGITAL
Empresa precisa certificado digital para o E-Social, cujos sócios retiram 
apenas pró-labore? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

REINTEGRAÇÃO NO E-SOCIAL
Funcionária foi demitida em 02/02/2018 e em 30/05/2018, informou 
a empresa que no ato de demissão encontrava-se gestante. Como 
proceder junto ao E-Social? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Todos os empregadores rurais pessoa física, devem recolher o FAP e 
o RAT? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

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

• • •

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1003529-22.2016.8.26.0431 O MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara, do Foro de Pederneiras, Estado de SP, Dr. Márcio Augusto Zwicker Di Flora, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Julcileia Juliana de Oliveira, Brasileira, CPF 285.650.768-90, tendo como
seu último endereço Rua Nicolau Russo, 22, Balneario Mar Azul, CEP 17230-000, Itapui - SP, que
lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamen-
to S.A., alegando em síntese: A autora é empresa que gere o pagamento de pedágios em rodovias
de todo o território nacional, através do sistema conhecido como Sem Parar/Via Fácil. A Requerida
contratou os serviços da Requerente, para que seus veículos obtivessem passagem pelas praças
de pedágio sem que fosse necessária sua parada. Durante a prestação do serviço, é facultada à
requerida, a inclusão de outros veículos, bem como efetuar a substituição de Tags, independente-
mente dos que foram informados no momento da contratação. Assim, as cobranças dos valores
ocorreriam através de emissão de Fatura, com débito automático em conta corrente, sendo que os
dados foram fornecidos antecipadamente pelo devedor quando da contratação dos serviços. Ocorre
que a Requerida não liquidou a fatura de nº 232441700, com vencimento em 13/02/2016, no valor de
R$ 12.207,18, fatura de nº 224955581, com vencimento em 13/03/2016, no valor de R$ 10.812,02,
fatura de nº 228694266, com vencimento em 13/05/2016, no valor de R$ 2.007,51 com vencimento
em 13/06/2016, no valor de R$ 87,09. Por não haver o devido pagamento até o momento, não restou
alternativa à requerente, a não ser procurar o Judiciário para receber os valores representados pela
fatura de cobrança, bem como extrato de movimentação nas praças de pedágio, que com o acrésci-
mo dos encargos contratualmente previstos e demonstrados na planilha, totaliza o valor de
R$28.325,11 (Vinte e Oito Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais, Onze Centavos). Encontrando-se a
requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, bem como a Intimação da
mesma para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia de R$ R$28.325,11,
devidamente atualizada, ou apresente embargos monitório, a contar do decurso do prazo do presen-
te edital. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será no-
meado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Pederneiras, aos 10 de julho de 2018.                (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1004026-39.2016.8.26.0624 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 3ª VC, do Foro de Tatuí, Estado de SP, Dr(a). Ligia Cristina Berardi Machado, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Antônio Carlos Ramos, RG 30.183.120-8, CPF 191.780.058-41, que lhe foi pro-
posta uma ação de Procedimento Comum por parte de Rodovias Integradas do Oeste S.A. - Sp Vias,
alegando em síntese: Ocorre que no dia 01/08/2013, por volta das 22h50min, ao atingir o km 235 +
500m, da Rodovia SP-258, sentido Leste, o segundo requerido, conduzindo o veículo marca M.BENZ/
AXOR 2640 S, cor branca, ano de fabricação 2005, placas MXL-5637, chassi 9BM9584516B444526, de
propriedade da primeira requerida, quando perdeu o controle do veículo ao sair pelo acostamento, mo-
mento em que os reboques tombaram, danificando o patrimônio público sob concessão. Assim, para
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 8.112,26
. Assim, resta claramente evidenciado o dever dos Requeridos em indenizar os prejuízos causados à
Requerente. Valor da causa R$ 8.112,26 . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi de-
terminada 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 contes-
tada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o pre-
sente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade
de Tatuí, aos 30 de julho de 2018.                                                                                                         (04 e 05)

MAXCASA XXX Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ 
14.868.929/0001-41 - Convocação - Informa o cancelamento da 
Reunião dos Sócios do dia 04/09/2018 às 11h, convocada nos 
termos do Edital de Convocação publicado nos jornais Empresas e 
Negócios e DOE-SP de 25/08/2018; 28/08/2018 e 29/08/2018. 
Neste mesmo ato, vem convocar todos os sócios para a Reunião 
de Sócios ser realizada em 12/09/2018, às 11h, na Rua Olimpía-
das, 66, 13º andar, São Paulo/SP, para deliberar sobre os seguin-
tes assuntos: 1. Tomada de novo empréstimo no valor de até R$44 
milhões necessários ao acerto de caixa do empreendimento Ma-
xhaus BLX e para a conclusão das obras; 2. Aprovar a constituição 
de nova hipoteca sobre o imóvel e de penhor sobre quotas da So-
ciedade e a consequente alteração do contrato social. Luiz Henri-
que de Vasconcellos e Simone Aparecida Ventura, diretores.

BRC Securitizadora S.A. - CNPJ/MF: 08.653.753/0001-08 - NIRE: 35.300.338.294
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 22/02/17

Aos 22/02/17, às 10 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Carlos Javier Betancourt – Presidente. Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa – Secre-
tária. Deliberações: 1. Aprovar a inclusão, no objeto social da Companhia, da celebração de contratos de empréstimos para viabilizar os negócios 
previstos no estatuto social da Companhia, alterando, dessa forma, o item (i) do Artigo 3º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (...) (i) Realizar negócios, contrair obrigações e prestar serviços compatíveis ou 
para possibilitar os negócios previstos em seu objeto social, incluindo, mas não se limitando, a celebração de contratos de empréstimos e a inter-
mediação de negócios relacionados com a seara imobiliária e prestação de serviços de consultoria; e (...)” 2. Alterar e consolidar o estatuto social, 
o qual neste ato rubricado pelos acionistas ficará arquivado na sede social. Nada mais. SP 22/02/17. Jucesp nº 131.649/17-6 em 17/03/2017.

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0011751-75.2011.8.26.0526. A MMª. Juíza de Di-
reito da 2ª Vara, do Foro de Salto, Estado de SP, Drª. Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Transportadora Aguia Vermelha Ltda EPP, na pessoa de seu repre-
sentante legal, CNPJ 56.148.992/0001-53, que nos autos da ação que lhe foi proposta por parte de Ro-
dovias das Colinas Sa, foi efetivada penhora sobre valores (Bacenjud) - R$.8.078,88 (fls. 133) e
R$.75,74 (fls. 153). Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
Intimação, por Edital, para ciência da penhora efetivada, advertindo-se de que poderá oferecer
impugnação no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Decorrido o prazo
para impugnação, 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 Salto, aos 26 de abril de 2018.          (04 e 05)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000630-33.2016.8.26.0534 A MM. Juiza de Direito
da Vara Única, do Foro de Santa Branca, Estado de SP, Dra. Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Marcondes & Morsch Transportes Ltda Me, CNPJ 09.496.768/0001-
72 que por este Juízo, tramita de uma ação de Monitória, movida por CGMP - Centro de Gestão de
Meios de Pagamento S.A. 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 30.008,75 (trinta
mil, oito reais e setenta e cinco centavos) para maio de 2016, 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). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santa Branca, aos 01 de agosto de 2018.              (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000922-10.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 5ª VC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Márcia Cardoso, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Amanda Batista Vilas Boas, RG 40.856.634-6, CPF 366.117.378-20, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, objetivando o recebimento da
quantia de R$ 12.025,79 (janeiro/2017), referente contrato de prestação de serviços educacionais fir-
mado entre as partes, referente ao período de fevereiro à junho de 2012. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contados
a partir da publicação deste, pague o valor supra devidamente corrigido e o pagamento de honorários
advocatícios de 5% (cinco) do valor atribuído à causa, conforme artigo 701, caput, do CPC, o que a
tornará isenta das custas processuais ou no mesmo prazo, ofereça embargos, sob pena de conversão
do mandado inicial em mandado executivo. Não sendo embargada a ação, a ré será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de julho de 2018.      (04 e 05)
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São Paulo, terça-feira, 04 de setembro de 2018 Página 6

Especial

Mariana Tokarnia/Agência Brasil

Segundo ele, é necessário que se faça um projeto exe-
cutivo após avaliar as perdas, para saber exatamente 
quanto terá de ser empregado para a recuperação 

do museu. “A prioridade [do governo] é que se coloque o 
recurso necessário para a recuperação do museu”.

Segundo ele, caso o projeto fi que pronto este ano, o re-
curso poderá ser liberado este ano. “A obra não será rápida, 
o prédio é histórico, não é refazer de qualquer jeito”, disse, 
ao ser questionado por jornalistas. O ministro afi rmou ainda 
que não tem uma estimativa de quanto será necessário 
para a reconstrução.  

O ministro disse ainda que há cerca de dez dias encontrou 
o reitor Roberto Leher, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), responsável pelo museu, justamente para 
discutir a necessidade de reforma da instituição. “Um dos 
temas que tratamos era a reforma do museu com recur-
sos angariados e aquilo no que o MEC precisaria atuar. 
A responsabilidade [do governo] existe, é histórica e nós 
entendemos que agora é o momento da reconstrução com 
todo mundo junto”.  

Segundo ele, não apenas o museu, mas outros prédio 
da universidade precisam de cuidados. “A UFRJ é muito 
peculiar por ocupar muitos prédios históricos". Perguntado 
sobre a responsabilidade do MEC pelo que ocorre, uma vez 
que o Museu Nacional é vinculado à UFRJ, que por sua vez 
é vinculada ao MEC, o ministro assumiu que a responsabi-
lidade “é nossa, mas não é exclusiva de agora”.

“Fizemos um trabalho importante com a sanção do Or-
çamento do MEC sendo melhorado para 2019, o que é um 
sinal importante, mesmo em tempos difíceis”, afi rmou e 
acrescentou: “Mas a reforma necessária, desde a época 
que se tinha mais recursos, não foi feita, provavelmente, a 
reforma necessária”.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) informou que está a disposição da direção 

Um protesto de indignação e solidarieda-
de após o incêndio no Museu Nacional 

no Rio reuniu uma multidão na porta da 
Quinta da Boa Vista na manhã de ontem 
(3). Com críticas ao poder público de modo 
geral e ao governo federal, o ato apontou 
descaso com a história do Brasil, com a 
ciência e instituições públicas de ensino 
e pesquisa. Os manifestantes começaram 
a chegar pouco depois das 9h, mas foram 
impedidos de entrar na Quinta da Boa Vista 
por guardas municipais. 

O museu, que foi a residência da Família 
Real durante o Império, fi ca dentro do 
parque e guardava um acervo de história 
natural considerado o maior da América 
Latina, além de peças de importância an-
tropológica vindas de diversas partes do 
mundo. O protesto continuou do lado de 
fora do portão e houve momentos em que 
os manifestantes tentaram entrar, quando 
os portões tinham de ser abertos para a 
passagem de veículos. Em ao menos um 
desses momentos, houve uso de spray de 
pimenta, e o clima fi cou tenso. 

A servidora e pesquisadora da Fiocruz 
Márcia Valéria Morosini foi ao ato prestar 

solidariedade aos funcionários do museu e 
defendeu que era preciso liberar a entrada, 
porque o protesto era um gesto de abraço. 

"Todos nós, brasileiros, tínhamos que 
estar aqui. O que se perdeu hoje é muito 
representativo e é muito simbólico das per-
das acumuladas para a ciência do Brasil" , 
disse ela. "O que perdemos é uma memória 
do mundo. Nós éramos guardiões de uma 
parte da memória da humanidade."

A estudante da UFRJ, Vitória Barbosa, 
de 18 anos, conta que foi ao protesto se 
manifestar contra o descaso com a uni-
versidade pública no Brasil. O museu é 
admistrado pela universidade, que teve 
outros registros de incêndio em prédios 
importantes nos últimos anos. "Vim pro-
testar tanto pela universidade quanto por 
todos os espaços públicos de cultura e 
educação". O pró-reitor de graduação da 
UFRJ, Eduardo Serra, negociou com a 
Guarda Municipal para que os manifestan-
tes pudessem entrar na área da Quinta da 
Boa Vista. Segundo Serra, a entrada dos 
manifestantes será liberada depois que o 
museu for cercado por grades. O que deve 
ocorrer nas próximas horas.

Manifestantes dizem que há desprezo com a ciência em protesto no museu
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Os portões da Quinta da Boa Vista foram 
fechados pelas equipes da Guarda Munici-
pal por medida de segurança, para evitar 
tumultos e prevenir acidentes. Equipes 
do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil 
permanecem trabalhando no local, que 

ainda oferece riscos. Cerca de 400 pes-
soas, incluindo servidores, estudantes e 
manifestantes, que já estavam no parque 
permaneceram no espaço, mas foram 
sendo orientadas a fi carem afastadas do 
prédio (ABr). 

Os manifestantes começaram a chegar pouco depois das 9h, mas foram impedidos 
de entrar na Quinta da Boa Vista por guardas municipais.

Governo vai liberar recursos emergenciais 
para o Museu Nacional no Rio

O ministro da Educação, Rossieli Soares, afi rmou ontem (3) que o governo vai liberar recursos emergenciais para 
atender o Museu Nacional do Rio de Janeiro, após o incêndio, neste domingo (2), que destruiu o prédio e o acervo 
da instituição

do Museu Nacional e da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) para redirecionar recursos já aprovados 
para o museu para se somarem aos esforços de reconstru-
ção do prédio, além da restauração do acervo. Na nota, o 
BNDES se solidariza com e lamenta a tragédia: “Alinhado 
ao sentimento de perda do conjunto da sociedade brasileira, 
o BNDES lamenta o trágico incêndio que acometeu neste 
domingo (2), o Museu Nacional, no Rio de Janeiro”. 

Um contrato assinado em junho, durante as comemo-
rações de 200 anos da insti-
tuição, previa a destinação de
R$ 21,7 milhões para a ter-
ceira fase do plano de in-
vestimento de revitalização 
do Museu (as duas fases 
anteriores não contaram com 
recursos do Banco). Segundo 
a nota, o primeiro desembolso 
do contrato entre o BNDES, 
a Associação de Amigos do 
Museu Nacional e a UFRJ, 
cujo prazo total de execução 
seria de 4 anos, estava previs-
to para outubro deste ano, no 
valor de R$ 3 milhões.

O apoio do Banco a essa 
terceira fase previa, inclusive, 
a elaboração de projeto exe-
cutivo de combate a incêndio 
e, por exigência do BNDES, 
previa também sua efetiva 
implantação. “Estavam in-
cluídos ainda, no escopo do Houve um protesto de indignação e solidariedade após o incêndio.
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contrato, a remoção de toda a coleção armazenada em 
solução infl amável para uma edifi cação anexa ao prédio 
histórico, a reestruturação do sistema elétrico e a criação 
de um fundo patrimonial para garantir a sustentabilidade 
fi nanceira de longo prazo do museu”.

Bancos integram rede de apoio 
para reconstruir Museu Nacional

Em resposta ao incêndio que destruiu o Museu Nacional, 
no Rio de Janeiro, na noite de domingo (2), o presidente 
Michel Temer articulou ontem (3) a criação de uma rede 
de apoio econômico para viabilizar a reconstrução do 
museu. Formado inicialmente pela Febraban, Bradesco, 
Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa, BNDE, Vale e 
Petrobras, o grupo deve se 
empenhar nesse objetivo “no 
tempo mais breve possível”, 
segundo nota divulgada pelo 
Palácio do Planalto.

“Outros participantes pode-
rão ser agregados durante a 
elaboração do projeto. Os mi-
nistérios da Educação e Cultu-
ra estudam mecanismos para 
que as empresas se associem 
na reconstrução do edifício e 
na busca pela recomposição 
do acervo destruído ontem. 
Uma das primeiras alternati-
vas é usar a Lei Rouanet para 
fi nanciar a iniciativa”, diz o 
comunicado (ABr).

Bombeiros trabalham no rescaldo do incêndio que atingiu o Museu Nacional.

Fotos: Pilar Olivares/Reuters

Museu Nacional no Rio 
de Janeiro interditado.
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One Button: A busca 
pela perfeita UX

Um botão de cerca de 10 

mm de diâmetro

Isso é o que todas empresas, 
de todas as verticais, estão 
buscando. A perfeita aplica-

ção irá prover, para o usuário 
de dispositivos móveis, a per-
feita UX (User Experience). O 
centro dessa UX é “o” botão, 
o elemento da interface que 
resolve de forma instintiva, 
rápida e certeira o anseio do 
usuário. O botão deverá acio-
nar o App rodando no smar-
tphone e no tablet, no relógio 
e na pulseira. Essa tendência 
é tão forte que o conceito de 
um botão ou “green button” 
saiu do mundo digital e chegou 
à vida real. 

É o caso de um banco de 
investimentos que conta, 
hoje, com salas de reuniões 
– espaço onde investidores 
podem interagir com consul-
tores presentes localmente e 
com pessoas do outro lado do 
mundo, via videoconferência – 
totalmente personalizadas. O 
conhecimento sobre as prefe-
rências do investidor alimenta 
a aplicação de gestão de sala de 
reunião, que é pré-confi gurada 
de acordo com o gosto do clien-
te: luminosidade, temperatura, 
setting da videoconferência, 
disposição dos móveis, etc. 
Ao se sentar, o cliente tem 
acesso a um tablet que traz, 
na tela, um único elemento: o 
green button. Ao pressionar 
esse botão, a sala ganha vida, 
e reunião acontece. 

A verdade é que, qualquer 
que seja o universo (real ou 
virtual), a meta de todo o mer-
cado é chegar ao Santo Graal da 
interface com os usuários. Isso 
é algo que muitos buscam, mas 
poucos alcançam. O resultado 
dessa situação é uma User 
Experience truncada, que não 
engaja o usuário/consumidor e 
não gera negócios. 

A razão do prejuízo é 

simples: a boa UX é fácil, 

a má UX irrita o usuário. 

Durante muito tempo, criar 
uma experiência ótima para 
o usuário foi um item de luxo 
da estratégia de negócio. Um 
ótimo produto só tinha de 
funcionar para, em seguida, 
ser lançado. Uma boa experi-
ência era uma grata surpresa, 
não uma exigência. Os tempos 
mudaram. Especialmente no 
caso dos negócios digitais, o 
grande diferencial, hoje, é a 
experiência do usuário. 

Um estudo recente da For-
rester Research aponta que 
uma interface com o usuário 
bem projetada pode elevar a 
taxa de conversão de um portal 
de e-Commerce em até 200%. 
O mesmo estudo mostra que a 
excelente UX pode produzir ta-
xas de conversão de até 400%. 

 
Para gerar negócios, a 

boa UX deve ser clara e 

não provocar dúvidas.

Voltando ao mundo dos 
Apps: é comum que muitos 
desenvolvedores se esforcem 
para acrescentar o máximo 
possível de funcionalidades 
às aplicações móveis. Isso 
raramente funciona. Para 
usuários de primeira viagem, 
nada é mais confuso do que 
um App com excesso de 
recursos e opções. Acredito 
que os aplicativos de maior 
sucesso são altamente focados 
e apresentam, a cada momento 
da navegação, um conjunto 
limitado de funcionalidades. 
Em outras palavras: um único 
botão que, ao ser pressionado, 
resolve o desafio imediato 
daquele usuário. 

Um famoso dito de Antoine 
de Saint-Exupéry pode ser 
aplicado ao projeto de UX para 
dispositivos móveis: “A per-
feição é atingida quando não 
há mais nada para tirar”. Em 
um projeto para smartphones 
e tablets, é essencial livrar-se 
de qualquer coisa que não seja 
absolutamente necessária. 
Veja abaixo sugestões de como 
reduzir o entulho da aplicação.  

 
Seis passos para criar o 

botão que gera business:

Priorize uma única ação 

por tela. Tente projetar cada 
tela para uma única coisa, com 
um único estímulo à ação e um 
único botão. Várias telas limpas 
são sempre melhores do que 
uma única tela entulhada.

Faça com que a entrada de 

dados seja a mais efi ciente 

possível. Quando possível, 
apresente opções em vez de 
campos para preenchimento. 
É mais fácil escolher a partir 
de uma lista de opções pré-
-defi nidas do que digitar uma 
resposta.

Evite usar links sublinha-

dos em apps para dispositi-

vos móveis. Links sublinhados 
são parte integral do Browser, 
mas não podem ser aplicados 
a experiências de dispositivos 
móveis. Um bom aplicativo 
móvel usa botões, não links.

Forneça alvos de toque com 

dimensões confortáveis. Crie 
botões que meçam no mínimo 
de 7 a 10 mm, para poderem 
ser acionados com precisão 
por um dedo.

Tamanho = Importância. 

O tamanho do botão deve ser 
determinado pelo grau de im-
portância da ação específi ca 
que deve ser realizada.

Misture AI e UX. Talvez o 
verdadeiro transformador da 
UX será a interface com um 
único botão acionado por AI 
(Artificial Intelligence). A 
meta é apresentar às pessoas a 
ação certa, no momento certo, 
de forma personalizada.

 
Para terminar, lembre-se: 

não perca de vista as emoções 
que você quer que o usuário 
fi nal sinta enquanto percorre 
a sua interface. Pode ser um 
senso de urgência, compaixão 
ou empolgação. O importante é 
você dar a ele uma razão para 
clicar no seu botão. Nosso cére-
bro (e nosso dedo) é posto em 
ação por emoções. Atualmen-
te, as pessoas esperam muito 
dos Apps para dispositivos 
móveis, e as expectativas estão 
apenas aumentando. Aprimo-
rar a experiência do usuário 
não é uma tarefa pontual: é 
uma busca permanente. Isso 
pode ser realizado a partir de 
três vetores. 

O primeiro é imergir na 
realidade do usuário – algo 
fundamental para vivenciar 
a frustração que o cliente 
pode estar experimentando. 
Essa imersão (empatia pura) 
colabora, também, com a cons-
trução do mapa dos caminhos 
do cliente na aplicação. O 
próximo passo é compartilhar 
percepções e conhecimento 
com todas as áreas da empresa, 
não somente a de desenvolvi-
mento. E, por fi m, a estratégia 
mais importante: aderir à 
cultura da aprendizagem con-
tínua. Nunca descanse sobre 
as conquistas de uma boa UX. 

Um ambiente com excelen-
te UX é uma casa para onde 
sempre queremos voltar. Esse 
é o verdadeiro Santo Graal da 
economia digital. 

 
(*) É CEO & President da Go2neXt 

Cloud Computing Builder & 
Integrator.

Paulo Henrique Pichini (*)

News@TI
Plataforma reúne vídeos sobre habilidades 
da nova Base curricular aprovada pelo MEC

@Desenvolvido por uma equipe multidisciplinar e com a 
curadoria de professores, SacaSó (www.sacaso.com.br) 

permite que alunos do 6.º ao 9.º ano do ensino fundamental 
estudem, façam pesquisas e tirem suas dúvidas de maneira 
autônoma e segura. A plataforma já entra no ar com mais de 
1.000 vídeos e será atualizada semanalmente. Desse total, 
535 correspondem às habilidades descritas na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental 2.

Todos os dias, os gestores 
das pequenas empresas pre-
cisam tomar decisões que vão 
impactar diretamente seus 
negócios, como a realização de 
um investimento, contratação 
de um novo funcionário ou 
mesmo em relação a compras 
de matérias-primas e merca-
dorias. Escolhas que precisam 
ser muito bem analisadas e 
colocadas em prática de for-
ma rápida para aproveitar o 
timing de uma negociação com 
fornecedores ou o período do 
ano para aumentar a linha de produção. 

Mas, em geral, as companhias de pequeno porte não possuem 
backoffi ces bem estruturados para apurar, processar, correla-
cionar e integrar informações operacionais e econômicas, como 
rentabilidade das vendas, giro de estoque e pagamentos a rece-
ber, por exemplo. Isso faz com que os gestores precisem apostar 
no próprio feeling na hora de tomar uma decisão estratégica, 
o que pode levar a erros e prejuízos irreparáveis aos negócios.

Diante da necessidade de tomar a decisão certa no momento 
certo, uma opção que tem ganhado força nos últimos tempos é 
o Business Intelligence, ou simplesmente BI - um conjunto de 
técnicas e tecnologias para análise de dados, que transforma 
todas as informações da empresa, independente da área ou 
processo, do mais simples ao mais complexo, em insights e 
indicadores confi áveis para guiar decisões estratégicas.

Em outras palavras, o papel do BI é proporcionar uma visão 
mais ampla dos negócios, permitindo ao gestor acompanhar de 
perto processos que antes não estavam à vista, como controle 

de estoque, capital de giro, 
fi delização de clientes, entre 
outros, e ainda aumenta o 
controle e monitoramento de 
todas as atividades referentes 
à empresa. Isso possibilita 
identifi car possíveis melhorias 
que podem ser realizadas para 
alancar os processos citados 
e, consequentemente, os re-
sultados corporativos.

Além disso, com uma so-
lução de BI bem implantada 
e em conformidade com o 
sistema de gestão em uso na 

companhia, as análises e indicadores podem ser atualizados em 
tempo real, garantindo que as tomadas de decisões estejam de 
acordo com a realidade da companhia, e assim evitar surpresas 
desagradáveis ao fi nal do mês. 

Mas é importante ressaltar que, apenas a adoção e aplica-
ção do BI não são sufi cientes para fazer com que a gestão da 
pequena empresa evolua para alcançar a maturidade dese-
jada. Também é preciso investir na melhoria de processos e 
também na capacitação das pessoas da equipe que compõe 
a companhia para fazer o melhor uso da tecnologia e dos 
indicadores obtidos. 

Por isso, contar com um parceiro que ajude a tornar os ne-
gócios mais inteligentes por meio do BI é uma boa opção para 
assegurar que tudo ocorra dentro do planejado e certifi car que 
os envolvidos no uso dos dados estejam devidamente treinados 
para fazer pleno uso deles.

(Fonte: Andressa Borges de Almeida é gerente comercial da Jiva).

A pequena empresa mais inteligente

Francesco Simeone (*)

É isso que o recente re-
latório "State of Mobile 
Video Advertising 2018", 

produzido pela Logan e a InMo-
bi, analisou, destacando como 
os anunciantes e editores têm 
adotado cada vez mais esse 
tipo de publicidade nos últimos 
dois anos. Mas como será daqui 
para frente? De acordo com as 
tendências atuais, essas são as 
quatro previsões ousadas que 
veremos acontecer:

1. Anúncios curtos e "na 

sua cara" será a norma

Embora a quantidade de 
tempo que as pessoas gastam 
em seus telefones continue 
a crescer, os usuários não 
querem que sua experiência 
seja interrompida com muita 
publicidade. Cada vez mais os 
anúncios em vídeos curtos são 
a melhor opção para os anun-
ciantes. Estudos mostram que os vídeos entre 16 e 20 segundos 
têm melhores taxas de conversão, enquanto um experimento 
descobriu que é mais provável que ele se lembre de uma versão 
de 15 segundos do anúncio do que uma versão de 30 ou 120 se-
gundos. Os anunciantes usam visualmente publicidade distinta 
para alcançar efetivamente seu público.

Durante o primeiro semestre de 2017, os dados da Logan e 
InMobi mostraram que 76% de todo o investimento em vídeo foi 
alocado para anúncios em tela cheia. Enquanto isso, 58% - ou 
seja, mais da metade - de todo o inventário de vídeos já estão no 
formato tela cheia. Isso mostra que os anúncios em vídeo exibidos 
de maneira imersiva se tornarão cada vez mais comuns no futuro.

2. A divisão atual de quem está comprando anúncios em 

vídeo permanecerá intacta

Quando a publicidade em vídeo in-app estava disponível ini-
cialmente, as marcas nativas digitais com fortes métricas para 
sustentar suas campanhas foram as primeiras a adotar esse tipo 
de anúncio. No entanto, como este tipo de publicidade deixou de 
ser relativamente desconhecida para ser confi ável e conhecida, 
os anunciantes que buscavam principalmente reconhecimento 
e impressões tornaram-se ávidos compradores de anúncios em 
vídeo.

Quatro previsões ousadas para o 
futuro da publicidade mobile em vídeo

Qual será o cenário da publicidade em vídeo in-app a partir de 2018? 

Entre 2016 e os primeiros três meses de 2018, essas campanhas 
de conscientização de marca passaram de 43% a 70% do investi-
mento em vídeo global. Num futuro próximo, esses resultados do 
primeiro trimestre de 2018 certamente permanecerão intactos: 
70% dos anunciantes e 30% dos KPIs.

3. Espere mais sobre inventário de vídeos in-app no 

futuro

Tanto o investimento em anúncios em vídeo quanto o inventário 
cresceram consideravelmente desde 2016, embora o investimento 
em publicidade tenha excedido o estoque global. Por exemplo, 
entre 2016 e 2017, enquanto o investimento em publicidade 
global cresceu 109%, o inventário de vídeo global em aplicativo 
cresceu apenas 31%.

No entanto, é improvável que esses índices continuem por muito 
tempo. Nos próximos meses e anos, espera-se que muito mais 
inventário de vídeos em aplicativo esteja disponível. Na verdade, 
isso já está acontecendo nos EUA. Entre o primeiro trimestre de 
2018 e o mesmo período de 2017, o investimento em vídeo em 
aplicativo aumentou 75%, enquanto o estoque cresceu 414%. 
Muito em breve, o mundo alcançará os EUA nesse sentido.

4. O mundo alcançará os Estados Unidos

Em nenhum outro lugar do mundo a publicidade em vídeo in-
-app foi adotada como pelos anunciantes americanos. Durante os 
primeiros três meses deste ano, 53% do investimento dedicado 
ao vídeo in-app vem dos EUA.

Mas não espere que o país reine por muito mais tempo. O in-
vestimento em vídeo em aplicativo está crescendo rapidamente 
em praticamente todos os cantos do mundo, a exemplo da China, 
com crescimento de 470% entre o primeiro trimestre de 2017 e 
o primeiro trimestre de 2018.

Naturalmente, como outras previsões, estas podem não se 
estabilizarem. Novas tecnologias podem surgir para alterar drasti-
camente este panorama. Mas, com base nos números do recente 
relatório da Logan e da InMobi, existe uma forte probabilidade 
de que as previsões se tornem realidade no futuro próximo.

(*) É Diretor da Logan Media Brasil, empresa de mídia, marketing e 
desenvolvimento de soluções para mobile e Professor de Mobile Marketing e 

Inteligência Artifi cial na Converge You - Escola de Negócios e Marketing.

Uso da internet e plataformas de mobilização colaborativa 
terão papel estratégico nas eleições

Com a definição dos candidatos, começa, 
oficialmente, a disputa eleitoral de 2018. 
Neste ano, ela terá uma novidade: pela pri-
meira vez, será permitido o impulsionamento 
pago de conteúdos na internet, mais especi-
ficamente nas redes sociais. Em tempos de 
fake news, esse é um desafio a mais para a 
justiça eleitoral e também para os eleito-
res. Outra grande mudança diz respeito à 
duração do horário eleitoral. Serão 35 dias 
de campanha, com início em 31 de agosto. 
Dez minutos a menos se comparado com 

a eleição de 2016. Além disso, a restrição 
financeira das campanhas pode aumentar o 
uso de inteligência de dados.

O último dado ofi cial sobre o uso da internet 
no Brasil, divulgado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE) aponta que 
cerca de 116 milhões de brasileiros acessam a 
rede. Outro dado, divulgado em julho de 2018 
pelo Facebook, aponta que a plataforma chega 
a 127 milhões de usuários mensais no Brasil.

Na avaliação de Paulo Renato de Oliveira, 
diretor criativo da Action Labs, empresa que 

trabalha com uma metodologia de modelagem 
de negócios, produtos e serviços inovadores, 
as mídias digitais, eletrônicas e as platafor-
mas de mobilização ganham importância nas 
estratégias de campanhas, pois são capazes 
de atingir grandes parcelas de público de 
modo instantâneo e simultâneo. "Esta será 
uma disputa eleitoral digital. Apesar de a TV 
apresentar grande capilaridade, a diminuição 
do tempo de campanha fará com que muitos 
candidatos optem pela internet e mídias 
sociais", afi rma.
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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 04 de Setembro de 2018. Dia de Nossa Senhora da Conso-
lação, Santa Rosa de Viterbo, Santa Cândida, São Vitalício, São Moisés, 
São Marino, e Dia do Anjo Melahel, cuja virtude é a comunicação. Hoje 
aniversaria a fi lósofa Marilena Chaui que chega aos 77 anos, o baterista 
Igor Cavalera nascido em 1970, o tenista André Agassi que também 
completa 48 anos e a atriz Joana Limaverde que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste grau costuma ser correto e ordeiro. Tra-
balhador e persuasivo tem praticidade combinada com sensibilidade. 
É considerado um amigo leal e confi ável, sempre interessado pelos 
outros. Não costuma adiar as coisas, sendo muito franco na sua forma 
de se expressar. Muitas vezes é daquelas pessoas das quais se diz que 
têm “boa mão” para plantar, podendo ser muito bem sucedidas na 
jardinagem e na agricultura. Sempre é muito hábil para perceber os 
problemas íntimos dos outros. É organizado e disciplinado, mas precisa 
aprender a superar períodos de instabilidade.

Dicionário dos sonhos
DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a 
chance de uma grande realização profi ssional. Que 
caem, perderá um amigo ou verá alguém se afastar 
de você inesperadamente. Dentes superiores indicam 
sexo masculino e os inferiores sexo feminino. Den-
tes cariados, doenças. Falha nos dentes, prejuízos. 
Dentes quebrados: acidente. Números de sorte: 15, 
29, 47, 78 e 89.

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

Esta terça é vigésimo quarto dia da lunação. A Lua está em Gêmeos e fi ca fora de curso até as 09h05 da manhã 
quando ingressa em Câncer. A Lua fi ca fora de curso desde a madrugada até ingressar em Câncer pela manhã. 
Por isso podemos executar trabalhos ou serviços que nos agradem, que gostemos de fazer. E, é claro que sejamos 
reconhecidos e elogiados. O trabalho ou os estudos renderão mais. As coisas podem não sair como planejadas, ou 
podem estar baseadas em falsos julgamentos, e pior, não dar em nada até a Lua passar para o signo de Câncer. A 
tarde haverá maior integração com o ambiente, o lar e a família. 
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Muita facilidade para fazer e manter 
bons relacionamentos. É preciso ter 
cuidado com as palavras compro-
metedoras. Evite os pensamentos 
dúbios e tome cuidado com as falsi-
dades, o ciúme, a posse e os excessos 
no apego a bens materiais neste fi nal 
de lua minguante. 84/384 – Verde.

Terá segurança e harmonia no 
ambiente em que vive se mantiver 
a rotina. Pode contar com o apoio 
e a cooperação dos amigos para o 
que goste de fazer. Não acredite em 
coisas impossíveis, mas trabalhe para 
realizar um sonho ou desejo que per-
siga há muito tempo. 42/542 – Azul.

A parte da manhã será de energias 
renovadas com a Lua em Leão e o 
Sol na casa da família fi que junto 
dos pais, fi lhos e irmãos. Tenha 
cuidado com discórdia e situações 
tensas até a metade da manhã com 
a Lua fora de curso e faz com que 
a ações empreendidas acabem não 
dando em nada. 84/784 – Amarelo.

O Sol na casa três dá mudanças 
e com isso a sua vida fi nanceira 
melhora. A relação intima promete 
momentos de muito prazer sexual. 
Procure o diálogo com as pessoas, 
mas seja diplomata evite palavras 
duras que podem afastar as pessoas. 
56/556 – Branco. 

Um novo ciclo de vida se inicia tra-
zendo novas oportunidades e maior 
motivação. Momento muito favo-
rável aos empreendimentos novos, 
negócios importantes. Mantenha a 
palavra sobre o que foi combinado 
antes e siga seu rumo sem mudar 
muita coisa depois da metade da 
tarde. 81/881 – Amarelo.

Aproveite para realizar viagens e 
comemorar o dia de seu aniversário, 
pois terá satisfação social e amorosa. 
Aprimore seu modo de agir e comu-
nique-se com todos à sua volta de 
forma direta e prática. O momento 
é bom para traçar metas e objetivos. 
90/390 – Verde.

Neste dia seu dia favorável da semana 
poderá obter ganhos a mais e receber 
benefícios. Irá alcançar uma posição 
fi nanceira mais estável se persistir. 
Dedique-se a sua carreira e a tudo o 
que começou sem mudar nada a tarde 
e a noite e irá acertar.  65/665 – Verde.

Tenha calma no fi nal do dia ao 
lidar com amigos e colegas devido 
as palavras mais duras. Controle a 
sua sinceridade demasiada, falando 
menos e ouvindo mais. Manhã de 
embalada pela disposição da Lua 
em Câncer para lutar por aquilo que 
deseja conquistar. 43/743 – Azul.

Com a Lua em Câncer dá disposi-
ção para encarar situações e obter 
soluções. Há nesta manhã uma 
propensão a encarar as atividades 
de forma a acertar. Olhe adiante e 
acredite mais em suas ações. A noite 
boa para aquilo que foi programado 
antes. 78/778 – Marrom.

As coisas podem não sair como pla-
nejadas, ou podem estar baseadas 
em falsos julgamentos, e pior, não 
dar em nada. Mantenha uma atitude 
positiva diante de obstáculos que são 
criados pela difi culdade de diálogo. 
Há neste fi nal de dia uma propensão 
a errar, cuidado. 68/768 – Branco.

O Sol em Virgem na casa sete irá 
provocar o surgimento de novas 
sociedades e parcerias. Prepare-se 
para tomar decisão, mantendo-
se em silêncio e refl etindo mais. 
Rompimentos, porém,  também 
acontecem repentinamente na 
vida social, sendo preciso evitá-los. 
93/793 – Verde.

Use a autoconfi ança, evitando cer-
to desequilíbrio mental que pode 
atrapalhar a vida nesta fase mais 
delicada. Dar valor demasiado aos 
detalhes tira oportunidade de am-
pliar e melhorar a vida. Dedique-se 
a um trabalho criativo e terá um 
bom retorno dele até o fi nal de ano.  
56/856 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para ter um   homem aos seus pés: Pegue a Bí-
blia, abra em Marcos 11:22 a 24 e leia em voz alta 
assim: “Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, que 
quem disser a este monte: Sê levantado e lançado 
no mar, e não duvidar no seu coração, mas tiver 
fé que aquilo que disser vai acontecer, assim será 
feito. É por isso que vos digo: Todas as coisas pelas 
quais orais e pedis, tende fé que praticamente já a 
recebestes e as tereis”.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Deus
cultuado
no Egito
Antigo

Agente do
bem na
obra de
ficção

A civiliza-
ção como
a Asteca

Isolamento
de arquivos
infectados
(Inform.)

Parte do
corpo enri-
jecida no
estresse

"Só Se (?)
a Dois",
sucesso

de Cazuza

Fruto co-
lhido na
vindima

Significado
do "P", em

TPM

O mais
nobre dos

metais
(símbolo)

Esfrie 
excessi-
vamente

A parte
mais

íntima de
um ser

O maior
mamífero
terrestre
brasileiro

Homem,
em

espanhol

Alter (?):
Batman, 

para Bruce
Wayne

Emílio
Ribas,
médico

brasileiro

Jornalista
esportivo
ligado ao
Maracanã

Letra do
infinitivo
verbal

Olivier
Anquier, 

apresenta-
dor de TV

Formato
do gol do

rúgbi

Garganta (pop.)

Tempero do
churrasco

"(?) e a Ninfa",
romance(?)-disant:

pretenso
(francês)Brinquedo

giratório
de par-
ques de

diversões

Parte mais
fibrosa da

laranja

Mecanis-
mo com
rodas

dentadas

Passou às
mãos (de) 
Resposta
negativa

Tempero
da pizza

Manobra
de aterris-

sagem
realizada
em casos
de perigo

(?)
Barbosa,
jurista

brasileiro

(?) marra: à força
Cada uma das 24

divisões terrestres,
de um polo a outro

Sobre ele desfilam 
os astros e as estre-
las na cerimônia de
entrega
do Oscar

Feitio 
do rodo

Delgados

Ação
típica do

indiscreto

Bar 
típico de
Londres

3/soi. 4/gafe — numa. 6/hombre — regele. 10/mário filho.
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Sr. Gonzales Serenata Orquestra.

A banda Sr. Gonzales Serenata Orquestra apresenta um show 
que promove um encontro de gerações ao resgatar músicas 
de época de maneira criativa, tornando-as acessíveis tanto a 
pessoas de idade quanto aos mais jovens. A banda preparou 
um repertório especial para o show, com canções de Francisco 
Alves, Carlos Galhardo, Orlando Dias, Mutantes, Só pra Contra-
riar, além de versões dançantes de músicas da banda Móveis 
Coloniais de Acaju e uma canção do álbum autoral “Réplica”, 
cujo lançamento está previsto para 2019. Com André Gonzales, 
Gustavo Esdras Nogueira e Fernando Jatobá. 

Serviço: Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, tel. 3340-2000. Domingo 
(09) às 18h, Ingresso: R$ 20.

Estreia 
Colocando personagens do mundo encanta-

do das fábulas infantis dentro de um contexto 
adulto, a comédia “Contos de Barbas” estreia 
na quinta-feira, 6 de setembro. A montagem 
tem texto de Tiago Luchi e conta com direção 
de Eduardo Martini. A peça traz os perso-
nagens dos contos de fadas para o universo 
adulto sem perder as características originais 
que estão no imaginário do público, além é cla-
ro, de divertir os espectadores com um texto 
inédito, onde as personagens femininas são 
interpretadas por atores do sexo masculino.A 
trama trata dos confl itos de quatro princesas 
que depois do fracasso em seus casamentos, 
se veem obrigadas a dividir uma taberna até 
encontrar um novo amor. A estória ganha 
ritmo de suspense quando outras princesas 
começam a desaparecer misteriosamente. 
Todos os hóspedes da taberna são suspeitos. 
Com Raphael Gama, Du Kammargo, Ailton 
Guedes, Bruno Fadeli, Eduardo Martini e 
Markinhos Moura

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344, República, Tel. 
3120-6945. Quintas e sextas às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$ 
25 (meia). Até 16/11. 

Lançamento
Azul Anil, nono trabalho de Nila Branco 

mostra versatilidade mesclando MPB, pop, 
baladas. Uma das surpresas fi ca por conta 
da interpretação de Cuidado, de Maura 
Matiuzzi, uma rapper de Mogi Mirim. Para 
a apresentação ao vivo, a cenografi a de Leo 
Romano une tecidos de várias texturas, 
projeções, luzes. Um dos destaques fi ca por 
conta do vídeo mapping de uma bailarina que 
acompanha a execução de Vedor D’Água. No 
show, a cantora também mostra uma nova 
roupagem para Amei Te Ver, de Tiago Iorc, e 
Anjos (Pra Quem Tem Fé), do Rappa, além 
dos sucessos Chama, Seus olhos, Diversão 
e Farsa, temas de novelas da TV Globo, 
Record e SBT. Nila será acompanhada pelos 
músicos que gravaram o CD: Marcelo Borges 
(violões), Leandro Carvalho (violão, guitar-
ra, teclado e samplers), Guilherme Bicalho 
(teclado), J. Junior (contrabaixo) e Cristiano 
Leite  (bateria).

 
 Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 

740, Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Terça (11) às 21h. 
Ingressos: R$ 60 e R$ 40.

Nota 
Capital Inicial lança o bundle “Sonora 1”, 

com as canções “Seja o Céu” e “Tempestade”. 
As duas músicas fazem parte do novo projeto 
de inéditas da banda, que já apresentou ao 
público os singles “Não Me Olhe Assim” e 
“Tudo Vai Mudar”. Compostas por Dinho 
Ouro Preto, Alvin L. e Thiago Castanho, as 
faixas “Seja o Céu” e “Tempestade” já estão 
disponíveis nas plataformas digitais de áudio 
(https://SMB.lnk.to/Sonora1). O projeto 
“Sonora” contará com 12 canções inéditas e 
vem três anos após o lançamento do último 
trabalho do grupo, “Acústico NYC”, gravado 
ao vivo em Nova York (EUA). O single de 
estreia, “Não Me Olhe Assim”, também fruto 
da parceria entre Dinho Ouro Preto e Alvin 
L., ganhou clipe com direção do premiado 
J.Brivilati, que já passa de 1.4 milhões de 
visualizações no YouTube – a produção é 
uma metáfora sobre os diversos julgamentos 
impostos ao outro numa sociedade cheia de 
tabus e ideias morais. O Capital Inicial segue 
em turnê pelo país e passará, até o fi m de 
2018, por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 
São Paulo, Goiás, Bahia e Rio de Janeiro.

Aos 50 anos de carreira, e 70 de vida, Tonico Pereira se despede do palco do Teatro Nair Bello com 

a comédia fi losófi ca - “O julgamento de Sócrates”.

Últimas sessões de 
“O julgamento de 
Sócrates” acontecem no 
próximo fi m de semana

Em turnê pelo Brasil, solo 
é sucesso de crítica e 
público e marca a car-

reira de Tonico que interpreta 
seu primeiro monólogo. Em 
cena, interpreta um dos fun-
dadores da fi losofi a ocidental 
cuja adaptação assinada por 
Ivan Fernandes, da obra ‘Apo-
logia de Sócrates’, do fi lósofo 
e matemático Platão, drama-
tiza a defesa de Sócrates, no 
julgamento que o condenou à 
morte por envenenamento. O 
texto, por ser um dos primeiros 
grandes casos na história, em 
que um homem foi condenado 
por ter ideias diferentes da 
sociedade, debate a liberdade 
de expressão e o pensamento 
no mundo contemporâneo. No 
palco, Sócrates defende suas 
ideias, mas, acima de tudo, o 
direito de tê-las. Para Tonico, 
o espetáculo é um “antiteatro”, 
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“O julgamento de Sócrates”

ou seja, não é um espetáculo 
cheio de glamour, e sim uma 
troca de ideias com fi gurino, 
cenário e trilhas simples. É 

essencialmente artesanal, sem 
muitos recursos. Mas isso “é a 
essência do teatro”. Afi rma. Com 
Tonico Pereira.

Serviço: Teatro Nair Bello (Shopping 
Frei Caneca), R. Frei Caneca, 569, Cer-
queira César, tel. 3472-2414. Sábado (08) 
às 21h e domingo (09) às 19h. Ingressos: 
R$ 60 e R$ 30.

Encontro de gerações
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RESTAURANDO A TOTALIDADE
Recebido por Mashubi

O caminho ainda não é conhecido, e, no entanto, através deste tem-
po do Desconhecido, tudo o que precisa se alinhar dentro da criação 
brilhante e multifacetada de Deus está sendo trazido à luz. Navegar 
nessas novas energias, requer um maior nível de confi ança e entrega 
do que você pode ter conhecido anteriormente. Acolha tudo o que está 
surgindo dentro de você, todos os medos e lágrimas e dor, pois estes são 
seus marcadores e mostradores do caminho. Estes lhe mostrarão onde 
inspirar a luz sagrada de Deus, a fi m de tornar-se Total e completo, pois 
você está em seu ser divino. Confi ança e entrega não são palavras ou 
conceitos, mas sim um fl uxo vivo de luz que existe na Unidade divina. 
Você pode se alinhar com esse fl uxo divino através de seu corpo, de seus 
pensamentos e de suas orações. Hábitos da consciência separada e do 
medo estão carregados em sua estrutura física e energética, e todos os 
eventos da vida estão trazendo agora a limpeza divina e purifi cação des-
tes, para que você possa se tornar inteiro e completo. Você já existe em 
plenitude no nível da alma, e você veio aqui para experienciar a reunião 
de sua alma com a matéria física. Esta é uma bela e divina jornada que 
você fez com cortesia para um propósito sagrado. Amado, não confi e nos 
velhos hábitos do medo. Em vez disso, crie um novo dia com a escolha 
de amar, não importa o quê. De confi ar, não importa no quê. Ainda que 
as energias e as emoções do medo o envolvam, você pode escolher o 
amor, a verdade e a confi ança. Estamos com você em todas as tribulações 
e lhe desejamos paz, conforto e descanso. Com todo o amor e bênçãos.

https://www.worldblessings.net
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br



Uma das frases mais 

utilizadas quando se 

fala de compliance é o 

famoso “tone at the top”, 

também conhecido como 

comprometimento da 

alta direção

Ele é tido como um dos 
principais pilares de um 
programa de complian-

ce e sem o qual toda a força das 
diretrizes se esvai. Mas será 
que um apoio e exemplo vindo 
dos executivos é o sufi ciente 
para conquistar o engajamento 
dos demais profi ssionais da 
organização?

Albert Bandura, um dos 
ícones contemporâneos da 
psicologia social, mostrou por 
meio de seus estudos que o 
exemplo é um forte elemento 
de contaminação positiva ou 
negativa quando falamos de 
comportamento. O simples 
fato de observarmos a ação 
dos demais pode ter um efeito 
decisivo entre agir de uma 
maneira ou outra, mesmo que 
não tenhamos interação direta 
com o indivíduo que nos serve 
de exemplo. Porém, não é só 
esse fator que interfere na 
intenção de seguir, ou não, 
regras corporativas.

Para que se potencialize ao 
máximo a participação ativa e 
positiva dos colaboradores às 
regras instituídas é necessário 
que a empresa promova uma 
cultura ética sólida e isso só 
é possível envolvendo os fun-
cionários nessa construção. O 
ser humano é naturalmente 
avesso à imposição de regras 
e a percepção de que há uma 
obrigatoriedade que cerceia 
uma liberdade individual torna, 
na visão de muito, o complian-
ce inimigo número um do bom 
ambiente de trabalho.

Quando falamos com profi s-
sionais dos mais diversos níveis 
e áreas, é muito comum estes 
descreverem o compliance 
como uma área que impacta 
a produtividade, o relaciona-
mento interno, externo e, até 
mesmo, o clima corporativo. As 
regras são seguidas para se evi-
tar contratempos ou punições 
e não necessariamente porque 
fazem sentido ou têm apoio da 
equipe de colaboradores.

Para que a reversão dessa 
percepção ocorra é preciso 
dar voz aos funcionários, não 
importando nível hierárquico 
ou função. A empresa que 

quiser realmente que o seu 
programa seja efetivo precisa 
ouvir aqueles que se submetem 
às regras trabalhando de ma-
neira direcionada a fi m de gerar 
conhecimento, compreensão 
e eliminar crenças negativas 
sobre os elementos presentes 
na estrutura de compliance.

Por mais obvio que seja, 
muitas empresas prejudicam 
seu programa logo na primeira 
regra: É necessário se conhe-
cer uma diretriz para segui-la. 
Se o funcionário não tem claro 
o que fazer não se pode esperar 
que ele se comporte obrigato-
riamente como o esperado, e 
a experiência diária com ética 
corporativa mostra que muitas 
organizações se frustram por 
não ter esse alinhamento claro.

O segundo ponto é ter certe-
za de que o que foi explicado e 
apresentado foi compreendido 
da forma correta. Ruídos de 
comunicação e divergências 
de interpretação interferem 
diretamente na aplicação 
adequada das regras e ferra-
mentas. A companhia deve se 
certifi car de que todos sabem 
o que fazer e como fazer.

Há um outro elemento muito 
negligenciado por implanta-
ções e análises de programas 
de compliance que é cabal 
para o sucesso da criação de 
uma cultura ética corporativa: 
O que as pessoas acham das 
regras e diretrizes estabele-
cidas. Dar importância e voz 
aos funcionários fará toda a 
diferença na adesão destes ao 
que é eticamente esperado. 

Não se pode esquecer que o 
objetivo fi nal de um programa 
maduro e efetivo é que a maio-
ria dos profi ssionais adotem as 
regras de forma internalizada e 
positiva, e não para não serem 
pegos ou evitar punições.

Assim, compreender histó-
ricos, identifi car divergências 
percebidas entre a prática e a 
teoria e, principalmente, dar ao 
colaborador o senso de dono 
ou construtor parceiro de uma 
nova cultura ética corporativa 
aumentará o engajamento e a 
proteção de algo que não é mais 
imposto, mas, sim, edifi cado 
conjuntamente para trazer me-
lhorias no ambiente, produção 
e transparência corporativa. 

(*) - É sócio da prática de Ética & 
Compliance da Protiviti, consultoria 

global especializada em fi nanças, 
tecnologia, operações, governança, 

risco e auditoria interna
(www.protiviti.com).

É hora de ampliar
a maneira de se ver

o compliance
Antônio Carlos Hencsey (*)
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Além do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi destruído 
por um incêndio no último domingo (2), outras instituições 
de preservação do patrimônio histórico já foram afetadas 

por chamas pelo mundo. Aqui estão algumas delas:
 • Museu de História Natural (Nova Delhi)- Em abril 

de 2016, todo o acervo do Museu de História Natural da 
Índia, em Nova Delhi, foi destruído por um incêndio que 
começou no sexto andar do prédio. A instituição abrigava 
fósseis de dinossauros que datavam de mais de 160 milhões 
de anos, além de fi lmes sobre temas ligados à natureza e 
animais embalsamados. A causa do desastre teria sido o 
mau-funcionamento do sistema anti-incêndio do prédio. Os 
bombeiros demoraram cerca de três horas para evacuar o 
local e seis pessoas foram hospitalizadas por terem inalado 
fumaça.

 • Museu de Guerra de Chania (Grécia)- Em julho de 2018, 
o prédio que abrigou o Museu de Guerra de Chania, em 
Creta, na Grécia também foi arrasado por chamas. Somente 
a fachada da edifi cação de 1870, construída pelo arquiteto 
italiano Macuzo e que abrigou tropas do exército italiano 
durante a Segunda Guerra Mundial, resistiu à força do fogo. 
Não havia exibições no momento do incidente, já que o acervo 
da instituição, que inclui livros e fotografi as sobre rebeliões 
na região dos bálcãs, havia sido transferido anos antes para 
Atenas por causa de um terremoto que colocou em xeque 
a segurança da edifi cação. Uma pessoa foi detida após as 
investigações.

 • Cidade da Ciência (Nápoles) - Em março de 2012, o com-
plexo conhecido como “Cidade das Ciência”, em Nápoles, no 
sul da Itália, foi consumido por um incêndio. No local, havia 
um museu interativo de ciência, salas de conferência e uma 
“incubadora” de negócios. A instituição é uma dos principais 
atrações turísticas da cidade, com 350 mil visitantes por 
ano e 12 mil metros quadrados de área expositiva. Após o 
incidente, os responsáveis pela instituição começaram uma 
campanha para reconstrução do prédio, o que aconteceu em 
2017.

 • Museu de Arte Moderna (Nova York) - Em abril de 1958, 
foram destruídos no Museu de Arte Moderna de Nova York 
(MoMa) 5,5 metros da série “Lírios d’Água” do pintor francês 
Claude Monet (1840-1926). A causa do incêndio teria sido o 
fato de operários terem fumado perto de uma lata de tinta, 
de serragem e de capas para a proteção de quadros, durante 

Confi ra incêndios que destruíram 
outros museus pelo mundo

obras de restauro. Um dos funcionários morreu e bombeiros 
tiveram de ser hospitalizados por haverem inalado fumaça.

 • Museu histórico de Estado (Moscou) - Em 1998, o Museu 
Histórico de Estado russo foi atingido por chamas. As mais 
de 4,5 mil peças históricas do acervo não foram destruídas, 
já que o incêndio se concentrou no quarto e no quinto an-
dares da edifi cação, que não abrigavam exposições. O fogo 
foi controlado em cerca de 40 minutos.

 • Museu Aeroespacial de San Diego - Em 1978, a biblioteca 
e cerca de 40 aeronaves do Museu Aeroespacial de San Diego, 
no estado norte-americano da Califórnia, foram destruídos 
por um incêndio criminoso. Na ocasião, dois jovens foram 
vistos fugindo do local, mas não foram capturados. O prejuízo 
material foi calculado em US$ 16 milhões e a reabertura da 
instituição aconteceu em 1980. 

 • Museu de História Natural (Nova York) - Em dezembro 
de 2014, o sistema antichamas do Museu de História Natural 
de Nova York, nos Estados Unidos, foi acionado pela presença 
de fumaça no interior do edifício, que teve de ser evacuado 
durante o horário em que estava aberto ao público. Cerca 
de quatro mil pessoas foram retiradas em duas horas e não 
houve feridos. A suspeita das autoridades é que um maçarico 
usado por eletricistas que trabalhavam na manutenção no 
prédio tenha causado a fumaça. O museu é o maior do tipo 
no mundo e conta com fósseis e objetos relacionados à vida 
animal e vegetal ao longo da história do planeta.

 • Destruição política -  Em maio de 1933, foram queimadas 
em praça pública em várias cidades da Alemanha centenas 
de milhares de obras de escritores que eram considerados 
“inconvenientes ao regime”. O ditador Adolf Hitler pretendia 
fazer uma “limpeza da literatura” que pudesse livrar a cultura 
alemã da “alienação”. Obras de autores como Sigmund Freud, 
Thomas Mann e Stefan Zweig foram reduzidas a cinzas pelos 
apoiadores do regime, derrotado após a Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945).

Em maio de 2015, o Estado Islâmico, divulgou pela internet 
execuções em massa e explosões de sítios arqueológicos na ci-
dade histórica de Palmira, na Síria. Foram destruídos os templos 
de Bel e Baalshamin, que datavas de dois mil anos atrás, e um 
arco do triunfo que foi construído no ano 200 d.C.. A cidade foi 
reconquistada em 2016 por forças leais ao ditador Bashar Al 
Assad (ANSA).

Museu histórico de Estado (Moscou).

Museu de História Natural (Nova York).
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Levantamento realizado pela 
startup PNEX mostra variações 
em ofertas; diferença maior é 
encontrada em produtos des-
tinados aos carros SUV

Pesquisa produzida pela pla-
taforma PNEX, especializada 
na busca de pneus e serviços 
automotivos, indicou diferen-
ças de até 53% nos preços dos 
varejistas online. Foram con-
siderados produtos referentes 
às categorias de veículos SUV, 
Sedan e Hatch. 

O levantamento foi feito com 
uma amostragem de 1.400 ofer-
tas referentes à base em dados 
do site, que conta com mais 
de 70 mil, entre 150 marcas. 
A maior variação fi cou entre 
os pneus do tipo Aro 17, com 
38%. Esse produto é usado em 
automóveis do tipo SUV, como 
Sportage, Pajero e Freemont. 
Em análise por veículo, o pneu 
destinado ao Tiguan apresen-
tou diferenças de preços de 
até 53%.

Já entre os pneus de Aros 16 
e 14, utilizados em automóveis 
dos tipos Sedan e Hatch, foram 
encontradas alterações na casa 
dos 23,6%. O destaque fi cou 
entre os produtos destinados 
aos carros Cerato e Picanto, 
ambos da montadora Kia, com 
variáveis de 32% e 44%, res-
pectivamente.

Por fi m, os pneus de Aro 13, 
comuns nos automóveis popu-
lares, apresentaram diferença 
média de 15,4%, chegando a 
18% em produtos indicados 
para o Chevrolet Celta. A 
menor oscilação de valores da 
categoria fi cou entre os pneus 

utilizados pelos carros UP!, 
Mobi e Uno, com 14%.

O levantamento também 
apontou diferenciações de 
preços entre as principais 
marcas presentes no varejo. 
A maior variação fi cou entre 
os pneus Continental Aro 17, 
que apontaram valores entre 
R$ 319,00 e R$714,92, 55% 
de diferença; seguido pelas 
marcas Michelin (47%) e 
Firestone (41%). Já sobre 
os produtos Aro 13, a marca 
Continental também teve 
grandes oscilações, com cus-
tos até 50% maiores, acima 
da marca Firestone (34%) e 
Pirelli (26%).

“Após a análise de preços 
das ofertas presentes na pla-
taforma, constatamos que os 
varejistas especializados no 
comércio de pneus oferecem os 
melhores preços em relação aos 
grandes varejistas nacionais, 
conhecidos por ofertarem uma 
diversidade de produtos além 
do segmento automotivo”, 
explica Fernando Cesar, co-
fundador da startup Pnex.

“Vivemos um momento em 
que a mobilidade está em de-
bate. Enquanto nossos olhos 
estão focados na questão do 
combustível, é preciso mostrar 
que variações de preços ocor-
rem em diversos produtos do 
segmento automotivo, o que 
impacta diretamente na renda 
de quem vive ou consome nes-
se mercado”, conclui Laurent 
Maubré, sócio-fundador da 
plataforma.

Fonte e outras informações: 
(http://pnex.com.br/).

Preços de pneus variam 
até 53% no mercado online

Tania Cidoncha/Agência EFE

Na cidade de Bend, no 
estado de Oregon, resiste o 
último e icônico letreiro azul 
e amarelo da Blockbuster 
nos Estados Unidos, a antiga 
todo-poderosa locadora que, 
depois da internet e da Netfl ix, 
sofre uma inexorável morte 
lenta. Com uma população 
de quase 100 mil habitantes, 
a cidade atrai turistas com 
sua exuberante natureza e 
grande oferta de atividades 
ao ar livre, e agora ganha um 
atrativo extra: abrigar a última 
loja da famosa franquia. 

Não é raro ver alguém posando para 
uma foto ao lado da inesquecível fachada. 
Atravessar as portas de vidro e andar entre 
as estantes com 14 mil títulos é quase uma 
viagem no tempo. Basicamente é como 
voltar à época de predomínio absoluto 
do formato físico, que teve seu auge nos 
anos 90. Para Sandy Harding, gerente da 
unidade de Bend, inaugurada em 2002, a 
última Blockbuster do país sobrevive por 
causa dos moradores da cidade, da paixão 
que eles têm pelo cinema e do apoio que 
dão ao comércio local.

“O crescimento da cidade, o apoio 
da comunidade aos negócios locais e o 
fato extraordinário de ser o último nos 
mantém com força total. Muito antes de 
sermos os últimos, vira e mexe, entrava 
alguém comentando: ‘Meu Deus, tem uma 

Lembra da Blockbuster? Só existe uma única nos Estados Unidos. 

Última Blockbuster dos EUA resiste, 
apesar de “morte lenta” das locadoras

lojas espalhadas pelo mundo 
em 2004, mas foi incapaz de 
fazer frente às novas formas 
de consumo de vídeo. 

Há pouco mais de um ano, 
se mantinha viva nos Estados 
Unidos com 12 pontos - seis 
deles no Alasca - que, como o 
de Bend, fi cavam majoritaria-
mente em áreas rurais, com 
limitado acesso à internet. 
Hoje, além da única loja em 
território americano, estão de 
pé outras cinco na Austrália, 
que pretendem permanecer 
em funcionamento até pelo 
menos 2020 quando a ideia é 
fazer uma comemoração con-

junta pelos 35 anos de fundação da rede.
Enquanto isso, em Bend, a equipe con-

tinua atendendo os clientes com a mesma 
disposição e com o mesmo sistema da 
década de 90, segundo a empresa, muito 
efi caz contra hackers. “Os computadores 
são muito antigos. É preciso ser muito 
específi co com eles, estamos falando do 
Windows 3”, disse, com orgulho, Gabe 
Fischer, um dos funcionários. 

Seu sonho? Ver o ator Bruce Willis entrar na 
loja. “Sou capaz de listar quase todos os fi lmes 
da loja no quais ele aparece”, confessou.

De rede internacional a pequeno museu, 
que se tornou atração para turistas nostál-
gicos, a meta da Blockbuster de Bend hoje 
é continuar atraindo pessoas que curtem 
procurar um fi lme na prateleira, ao invés 
de usar o dedo em um sistema online.
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Blockbuster na cidade e nunca vi!’. Rapida-
mente a pessoa se tornava sócia e passava 
a frequentar”, contou Harding. Outro 
fato que contribui, segundo ela, é que as 
famílias começam a perceber os prejuízos 
causados pelo excesso de conectividade 
dos fi lhos. “Acho que preferem vir aqui e 
escolher fi lmes em família, como fazíamos 
nos anos 90”, acrescentou.

Ao fazer um balanço, a gerente, que está 
na loja desde 2004, admitiu que em certo 
momento sentiu a chegada da Netfl ix, 
da (companhia de fi lmes via internet) 
Redbox, e, claro, o baque que signifi cou 
a declaração de falência da Blockbuster, 
em 2010, e a posterior aquisição pela 
empresa americana de TV por assinatura 
Dish Network. Fundada em 1985 por David 
Cook, a Blockbuster chegou a ter nove mil 

Brasília - O ministro Ricardo 
Lewandowski, do STF, será o 
relator de uma representação 
da coligação “O Povo Feliz 
de Novo” (PT/PCdoB/Pros) 
contra o candidato do PSL à 
Presidência da República, Jair 
Bolsonaro, e a coligação “Brasil 
acima de tudo, Deus acima de 
todos” (formada por PSL e 
PRTB) por crime de ameaça. 

A coligação encabeçada pelo 
PT também quer que Bolsonaro 
seja investigado pelos crimes 
de injúria eleitoral e incitação 

ao crime. O sorteio eletrônico 
que defi niu a relatoria do pro-
cesso foi feito livremente na 
tarde de ontem (3), entre os 
integrantes da Corte, fi cando 
de fora a presidente do STF, 
ministra Cármen Lúcia, que, 
por questões regimentais, não 
recebe esse tipo de processo.

A representação do PT contra 
Bolsonaro se baseia em discur-
so proferido pelo candidato 
do PSL à Presidência durante 
evento de campanha no Acre, 
na semana passada. O Estado é 

governado pelo PT desde 1999.
“Vamos fuzilar a petralhada 

aqui do Acre. Vamos botar esses 
picaretas pra correr do Acre. 
Já que eles gostam tanto da 
Venezuela, essa turma tem que 
ir pra lá. Só que lá não tem nem 
mortadela galera, vão ter que 
comer é capim mesmo”, disse 
Bolsonaro na ocasião.

Para o PT, o caso expõe 
crime eleitoral “de injúria em 
detrimento de todos os elei-
tores que de algum modo são 
identifi cados como ‘esquerda’ 

política e nos crimes de ameaça 
e incitação ao crime de homi-
cídio”. “Por mera divergência 
política, entende o candidato 
ser necessário o fuzilamento 
de toda uma parcela da popu-
lação, o que representa, a um 
só tempo, os cometimentos dos 
crimes de ameaça e incitação 
ao crime”, sustentam os de-
fensores da coligação petista. 
Procurada, a campanha de Bol-
sonaro não havia respondido 
à reportagem até a publicação 
deste texto (AE).

Lewandowski será o relator de representação do PT contra Bolsonaro
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: JOSE EDUARDO PAIVA TERCEIRO, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 19/05/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Terceiro e de Eurenice de Paiva Silva; 
A pretendente: ROSELI DE SOUZA, nacionalidade brasileira, divorciada, gerente de 
vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 01/05/1973, residente e domiciliada  em Itape-
cerica da Serra - SP, fi lha de Osvaldo de Souza Lima e de Iracema Jacinta de Souza.

O pretendente: TOMAZ VICENTE DO AMARANTE, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
estoquista, nascido em São Paulo - SP, aos 16/09/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mirian Vicente do Amarante; A pretendente: KIMBERLYN 
JACINY ANDRADE MIRANDA, nacionalidade brasiliera, solteira, manicure, nascida 
em Juquiá - SP, aos 24/05/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Carlos Fernando Miranda Ortiz e de Renata Ingrid Andrade.

O pretendente: EDSON MATOZO SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, desenhista, 
nascido em Foz do Iguaçu - PR, aos 02/04/1978, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Cicero Silva e de Roza Matozo; A pretendente: SÔNIA BELO 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza, nascida em Surubim - 
PE, aos 15/10/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Belo da Silva Filho e de Maria das Dores Belo da Silva.

, O pretendente: ERICK APARECIDO DAS DORES RODRIGUES, nacionalidade brasi-
leiro, solteiro, garçom, nascido em São Paulo - SP, aos 01/10/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Antonio Rodrigues Filho e de Ana Lucia das 
Dores Rodrigues; A pretendente: JOYCE EVELYM DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, babá, nascida em São Paulo - SP, aos 28/07/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adhemar José da Silva e de Silvania Maria do Rosario Silva.

 O pretendente: CARLOS DA SILVA CARVALHO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
aposentado, nascido em Monte Santo - BA, aos 30/11/1953, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Lopes de Carvalho e de Maria Josefa da Silva Carvalho; 
A pretendente: ANA PEREIRA TEIXEIRA, nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar 
de escritório, nascida em São Paulo - SP, aos 07/06/1958, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alvaro Pereira Teixeira e de Leonildes dos Santos Teixeira.

O pretendente: VINICIUS MARCELO CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cabeleireiro, nascido em Feira de Santana - BA, aos 01/12/1982, residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Fiuza da Conceição e de Olga Sueli 
Marcelo Conceição; A pretendente: JOSEFA NAIARA DE ANDRADE SANTANA, 
nacionalidade brasileira, solteira, promotora de vendas, nascida em Cicero Dantas - BA, 
aos 08/06/1984, residente e domiciliada neste distrtito, São Paulo - SP, fi lha de Virgilio 
Ferreira de Santana e de Josefa Ribeiro de Andrade Santana.

O pretendente: LUCAS PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, promotor 
de eventos, nascido em Parnaiba - PI, aos 18/07/2000, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Castro da Silva e de Rosa Pereira da Silva; A 
pretendente: ELIOENAI MARIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
nascida em Escada - PE, aos 08/02/2001, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Elias José da Silva e de Helena Sergio da Silva.

O pretendente: WELLINGTON NOGUEIRA CAVALCANTE, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, publicitário, nascido em São Paulo - SP, aos 15/07/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Teodoro de Jesus Cavalcante e de Edinalva Silva 
Nogueira Cavalcante; A pretendente: RENATA GIL DUARTE, nacionalidade brasileira, 
solteira, comerciante, nascida em São Paulo - SP, aos 09/05/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Roberto Duarte e de Rosana Gil Duarte.

O pretendente: ACÁCIO ABADE MACIEL, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
estoque, nascido em Distrito Catingal, Município Manoel Vitorino - BA, aos 04/09/1991, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson Alves Maciel e de 
Davina Abade Maciel; A pretendente: ELIANE LIMA GUIMARÃES, nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascida em Bertópolis - MG, aos 19/07/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aldenor Anunciação Guimarães e de Veralúcia de Lima.

O pretendente: LUCAS AUGUSTO RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
promotor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 27/01/1998, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos dos Santos Rodrigues e de Rejane Maria 
Rodrigues; A pretendente: BEATRIZ NUNES LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 12/08/1999, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Emerson Rodrigues de Lima e de Cleide Nunes Gonçalves.

O pretendente: ABRAÃO DE SOUSA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, pintor 
de construção civil, nascido em Picos - PI, aos 27/11/1988, residente e domiciliado neste 
distrtito, São Paulo - SP, fi lho de João Raimundo da Silva e de Julita de Sousa; A preten-
dente: RAFAELE SILVA SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 28/06/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Israel Antonio de Souza e de Creusa Sousa Silva.

O pretendente: FÁBIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, aos 11/01/1980, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joilson Capistrano de Oliveira e de Maria do Carmo Nas-
cimento; A pretendente: PRISCILA CRISTINA DOMINGOS DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 05/05/1985, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilmar Severiano de Souza 
e de Clarisse Domingos de Souza.

O pretendente: JEFERSON THOMAZ BARBOSA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, corretor de imóveis, nascido em São Paulo - SP, aos 18/08/1990, residente e do-
miciliado, em Itapecerica da Serra - SP, fi lho de Andre Luis Barbosa da Silva e de Renata 
Aparecida Thomaz; A pretendente: JENNIFER DE MELO AGUIAR, nacionalidade brasileira, 
solteira, compradora, nascida em São Paulo - SP, aos 02/05/1996, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Florisvaldo Silveira Aguiar e de Fabiana Maria de Melo.

O pretendente: ROMILDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
serralheiro, nascido em Recife - PE, aos 11/09/1980, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Romildo Pereira da Silva e de Maria do Socorro Olimpia da Silva; A 
pretendente: LÚCIA HELENA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, operadora 
de corte e vinco, nascida em Mairiporã - SP, aos 25/06/1975, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Verissimo dos Santos e de Laura Vicencia dos Santos.

O pretendente: DIEGO GÉA MARTINS, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista de service 
desk, nascido em São Paulo - SP, aos 11/03/1982, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Nilton Olimpio Martins e de Rosângela Aparecida da Silva Géa 
Martins; A pretendente: ÉRICA DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, divorciado, 
recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 22/09/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens José da Silva e de Luiza Maria dos Santos Silva.

O pretendente: BRUNO BUENO BATISTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, assistente 
fi nanceiro, nascido em Osasco - SP, aos 20/05/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Pedro Sergio Batista e de Suzete Alves Bueno; A pretendente: 
ALANY DOS SANTOS RODRIGUES, nacionalidade brasileira, solteira, balconista, 
nascida em São Paulo - SP, aos 26/08/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Josuel Rodrigues e de Maria Aparecida dos Santos Rodrigues.

O pretendente: MARCELO SANTOS PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, frentista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 09/12/1978, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Oriel Pereira Mota e de Lizete Santos Pereira; A pretendente: FABIANA SOA-
RES, nacionalidade brasileira, solteiro, de serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, 
aos 15/12/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jaime Soares.

O pretendente: MICHAEL KENJI MUKAI ORTIZ PACHECO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, estudante, nascido em Embu-Guaçu - SP, aos 15/11/2000, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Armando Ortiz Pacheco e de Celia Luriko Mukai 
Ortiz Pacheco; A pretendente: STEFANY DE CASTRO, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 23/06/2000, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Sergio de Castro e de Marisa Barbosa de Castro.

O pretendente: MANOEL SAMPAIO MESQUITA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
gerente comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 16/05/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Wilson Mesquita e de Lucia Sampaio 
Mesquita; A pretendente: SILMARA SALÚ CATOIA, nacionalidade brasileira, solteira, 
enfermeira, nascida em São Paulo - SP, aos 03/09/1984, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Leme Catoia e de Edna Anselmo Salú Catoia.

O pretendente: DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de cozinha, nascido em São Paulo - SP, aos 26/08/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Selso Silva dos Santos e de Izabete Rosa de Souza; 
A pretendente: LUCIDALVA DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
babá, nascida em Rio do Antonio - BA, aos 10/07/1999, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Damião Pinheiro da Silva e de Aparecida dos Santos Silva.

O pretendente: JOSÉ AUGUSTO MOREIRA RAMOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em Porto Firme - MG, aos 22/06/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Tomaz Ramos e de Fatima Rosario Moreira 
Miranda Ramos; A pretendente: KAREN ASSIS SILVA, nacionalidade brasileira, divor-
ciado, cobradora, nascida em Ilhéus - BA, aos 23/06/1981, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdomiro dos Anjos Silva e de Jane Santos de Assis.

O pretendente: DANIEL PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, estu-
dante, nascido em Macéio - AL, aos 30/10/1998, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria Margarete Pereira da Silva; A pretendente: KETLHEN 
CAROLINA FRANKLIN MORAIS, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida 
em São Paulo - SP, aos 28/06/2001, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Joel Martins Morais e de Taina Laubenia Franklin de Melo.

O pretendente: ELIEL VIÉGAS, nacionalidade brasileiro, divorciado, ajudante de pe-
dreiro, nascido em São Paulo - SP, aos 19/12/1979, residente e domiciliado e domicilido 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sonia Maria Viégas Oti; A pretendente: KARINA 
APARECIDA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, nascida em São Paulo 
- SP, aos 07/09/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Roberto da Silva e de Maria Rosa da Silva.

O pretendente: ANTONIO ELTON RODRIGUES DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, eletricista, nascido em São Paulo - SP, aos 28/07/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Joaquim Carneiro de Souza e de Maria 
Rodrigues Gomes de Souza; A pretendente: PATRICIA RODRIGUES MOREIRA, 
nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em Esperança - PB, aos 
09/08/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco de 
Assis Moreira e de Maria Miriam Batista.

O pretendente: JOÃO PEREIRA DE NORONHA,  nacionalidade brasileiro, divorciado, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 15/07/1964, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jose Pereira de Noronha Neto e de Adelina Maria da Conceição; A 
pretendente: RITA DE CASSIA ALVES DA LUZ, nacionalidade brasileira, solteira, de ser-
viços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 05/04/1977, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Custodio dos Milagres da Luz e de Tercilia Aparecida Alves.

O pretendente: VINICIUS MAGALHÃES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 04/03/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cesar Augusto da Silva e de Vanda de Oliveira Magalhães; 
A pretendente: NADYA VILASBOAS DE AQUILES, nacionalidade brasileira, solteira, 
auditora, nascida em São Paulo - SP, aos 26/09/1998, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Tomas de Aquiles e de Tatiane Vieira Vilasboas.

O pretendente: FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, pedreiro, nascido em Carinhanha - BA, aos 18/10/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Ferreira de Souza e de Maria Arlete Farias 
Santana; A pretendente: LUCIVÂNIA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
supervisora, nascida em Propriá - SE, aos 30/06/1982, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Egnaldo Seixas dos Santos e de Maria Eliana dos Santos.

O pretendente: WILLIAM ANSELMO TELES, nacionalidade brasileiro, solteiro, segurança, 
nascido em São Paulo - SP, aos 20/09/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Luiza Anselmo Teles; A pretendente: VIVIANA CARVALHO FRAN-
ÇA, nacionalidade brasileira, solteira, analista de vendas, nascida em São Paulo - SP, 
aos 19/02/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Dimas de 
Carvalho França e de Maria Helena de Carvalho França.

O pretendente: MARCELO VELOSO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, açou-
gueiro, nascido em Jaboatão dos Guararapes - PE, aos 19/10/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Bezerra da Silva e de Ivanice Veloso da 
Silva; A pretendente: ALINE DANTAS DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, solteira, 
pedagoga, nascida em Euclides da Cunha - BA, aos 20/05/1986, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Lucas de Almeida e de Maria Dantas de Almeida.

O pretendente: SANDRO ALEX DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
supervisor operacional, nascido em Andradina - SP, aos 09/03/1975, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio de Oliveira e de Maria Lourdes 
de Oliveira; A pretendente: CLEONEIDE LEAL DE SOUSA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de produção, nascida em São Paulo - SP, aos 12/05/1979, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Bernardino José de Sousa e de 
Francisca Maria Leal de Sousa.

O pretendente: GABRIEL ARAUJO CABRAL, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 12/12/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Robson Pereira Cabral e de Maria Marlene de Araujo 
Cabral; A pretendente: GEISA DA SILVA TEIXEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
recepcionista, nascida em Barra do Choça - BA, aos 27/09/1989, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luciano Teixeira e de Sivanilda Pereira da Silva.

O pretendente: HENRIQUE GABRIEL SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante 
de padeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 20/04/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Hilton Gabriel de Sousa e de Sirlene Rodrigues 
de Sousa; A pretendente: TAÍS QUEIROZ DO NASCIMENTO, nacionalidade brasi-
leira, solteira, tradutora e interprete de libras, nascida em Juazeiro do Norte - CE, aos 
08/05/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Altair Moraes 
do Nascimento Junior e de Ana Cleide Queiroz de Moraes.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS LINS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, motoboy, nascido em Sapé - PB, aos 17/11/1983, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Antonio da Silva e de Valdilene Lins da 
Silva; A pretendente: DAYANA CRISTINA ALVES, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em São Paulo - SP, aos 18/07/1981, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Dalva Aparecida Alves.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ELDO MIGUEL DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido 
em Natingui, Município de Ortigueira, PR, no dia (08/02/1954), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Miguel de Souza e de Pedrolina da Silva. A 
pretendente: LAUDICEIA GERONIMO PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão Bro-
quista, nascida em Olhos D' Água, AL, no dia (10/10/1970), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Severino Pereira e de Helena Geronimo Pereira.

O pretendente: JOSÉ SANTANA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pintor de 
autos, nascido em Tanque d'Arca, AL, no dia (20/07/1969), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Santana dos Santos e de Josefa da Conceição 
Santos. A pretendente: MARIA CICERA MIRANDA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Quipapá, PE, no dia (20/12/1965), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Miranda da Silva e de Júlia Maria Miranda.

O pretendente: EVERTON STRADA, estado civil solteiro, profi ssão operador de caixa, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (24/11/1990), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marcos Strada e de Neide Aparecida de Oliveira Strada. A pretendente: 
MARIA GRAZIELI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Fortaleza, CE, no dia (03/08/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Ivo Silva e de Maria das Neves da Silva.

O pretendente: RAFAEL REZENDE DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (17/10/1984), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Joaquim do Nascimento e 
de Elma Rezende Carneiro. A pretendente: CINTIA DA SILVA MARCELINO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Caieiras, SP, no dia (01/12/1985), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josias Marcelino e de Rita Aparecida 
da Silva Marcelino.

O pretendente: DANILO CAMPOS DE REZENDE, estado civil solteiro, profi ssão me-
cânico, nascido nesta Capital, SP, no dia (27/10/1992), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Cesar de Rezende e de Solange Cabrera Campos 
de Souza Rezende. A pretendente: DYÚLIA MARIA RIBEIRO ROSA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Riolândia, SP, no dia (19/05/1993), residente 
e domiciliada em Sumaré, SP, fi lha de Pierre Darlan Gonçalves Rosa e de Eliete Cristina 
de Souza Ribeiro.

O pretendente: JEFFERSON GONÇALVES DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
fi scal de loja, nascido em Guarulhos, SP, no dia (22/04/1989), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rufi no de Souza e de Maria Claice Gonçal-
ves de Souza. A pretendente: KAUTYN ELEN MOTA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (25/06/1985), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz Mota da Silva e de Neide Maria da Silva.

O pretendente: DECIO GARCIA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
em ar condicionado, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/04/1984), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Garcia de Almeida e de Esther 
Domingues de Almeida. A pretendente: ROSEMEIRE ANDRADE DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (25/12/1984), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elmidio Andrade de Oliveira e de 
Ana Rosa Calixto.

O pretendente: GERCILELSON LOPES SIQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão opera-
dor de cobrança, nascido nesta Capital, SP, no dia (08/01/1998), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Lopes de Siqueira e de Luzia Ribeiro 
Lopes. A pretendente: EDJANE DA SILVA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (10/08/1998), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Antonio Ribeiro e de Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: JOÃO MARIA DOMINGOS CIRINO, estado civil solteiro, profi ssão dobrador 
junior, nascido em Monte Alegre, RN, no dia (27/02/1982), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maurino Domingos Cirino e de Maria Dantas Sobrinho. A 
pretendente: MARIA CLARA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em Boa Hora, PI, no dia (05/07/1981), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Alves da Silva e de Maria das Dores Silva.

O pretendente: SEVERINO SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
caminhão, nascido em Tobias Barreto, SE, no dia (08/01/1970), residente e domiciliado 
neste Distrio, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Pereira de Souza e de Maria Santos de 
Jesus. A pretendente: ANA FERREIRA DE LIMA ALVARES, estado civil viúva, profi ssão 
do lar, nascida em Sítio Novo, PE, no dia (22/03/1962), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juasis Ferreira de Lima e de Maria Serafi m do Nascimento.

O pretendente: KAWÊ FELIPE FERREIRA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (01/02/1996), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Ramos Barbosa e de 
Claudineia Torres Ferreira Barbosa. A pretendente: AMANDA MACHADO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(10/06/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Armando 
Augusto da Silva e de Maria Eniz de Jesus Machado.

O pretendente: JOHNNY FORTUNATO ROSA, estado civil solteiro, profi ssão copeiro, 
nascido em Mauá, SP, no dia (10/03/1988), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto Rosa e de Neusa Marta Fortunato Rosa. A pretendente: 
TALITA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (20/05/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José dos Santos e de Maria das Graças da Silva Santos.

O pretendente: CLEBER LEANDRO DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de expedição, nascido em Osasco, SP, no dia (09/07/1982), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tania Maria Rocha. A pretendente: ALINE KASSUGA 
TOMOYA, estado civil solteira, profi ssão ofi cial de saúde, nascida nesta Capital, Perus, 
SP, no dia (25/02/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Mariko Kassuga Tomoya.

O pretendente: ÉMERSON FELIX, estado civil solteiro, profi ssão operador de empilhadei-
ra, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (09/09/1986), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Expedito Felix e de Sandra Pierini Felix. A pretendente: 
ROSIANE SIRLEI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de logística, nascida 
em Jundiaí, SP, no dia (22/04/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Joaquim Generino da Silva e de Marciana Isaura da Conceição. 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: RAFAEL FAZANI DE BRITO, estado civil solteiro, profi ssão designer, 
nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia 10/07/1989, residente e domiciliado neste subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson Fazani de Brito e de Rosana Carmona de Brito. A 
pretendente: MICHELLI RODRIGUES RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão diretora de 
arte, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 28/05/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Junio Augusto Ribeiro e de Rejane Cristina Rodrigues.

O pretendente: LEONARDO AUGUSTO MARINS DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão gerente de lojistica, nascido no Rio de Janeiro (1ª Zona) - RJ, no dia 07/03/1986, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Jorge da Silva e 
de Elane dos Santos Marins. A pretendente: ANNELISE LIRA DA FONSECA, estado civil 
solteira, profi ssão encarregada de tesouraria, nascida no Rio de Janeiro (6ª Zona) - RJ, 
no dia 09/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Francisco de Assis Fonseca e de Aridiana Lira Tavares Fonseca.

O pretendente: MARCO ANTONIO ROSSI JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 11/04/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Rossi e de Regina Célia Rossi. A pretendente: 
KARINA VILAS BOAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta 
Capital, Liberdade - SP, no dia 31/07/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Dionisio Vilas Boas e de Silvania de Oliveira Vilas Boas.

O pretendente: ALBERTO MOURA BONFIM, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 24/08/1990, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sidney Peres Bonfi m e de Deise Moura Bonfi m. A 
pretendente: NAYARA DA SILVA CAVALCANTI, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Santo André (2º Subdistrito) - SP, no dia 01/05/1991, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Itamá Galvão Cavalcanti e de Sandra 
Antonia da Silva.

O pretendente: FAGNER PRADO DAVID DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em Caraguatatuba - SP, no dia 23/11/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Ivanildo David de Souza e de Maria Aparecida do Prado. A 
pretendente: JULIANA VIEIRA BELTRÃO, estado civil solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia 24/11/1984, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Uivo de Araujo Beltrão e de Raquel Rodrigues Vieira Beltrão.

O pretendente: EDSON DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 21/04/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Benjamin Xavier da Silva e de Maria do Carmo Matias 
de Oliveira. A pretendente: KELY PESSOA TRIO DE MACEDO, estado civil solteira, 
profi ssão supervisora comercial, nascida nesta Capital, Perus - SP, no dia 24/09/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jayme Ferreira de Macedo Junior e 
de Andreia Pessoa Trio.

O pretendente: MARCELO GONZAGA PRESENTE, estado civil solteiro, profi ssão ban-
cário, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 10/08/1984, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Presente Neto e de Francisca Benedita 
Gonzaga Presente. A pretendente: RIGERI DE ALCANTARA SAPIA, estado civil solteira, 
profi ssão marqueteira, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 28/10/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Fidelis Sapia e de Zildi 
Oliveira de Alcantara.

O pretendente: DIEGO DOS SANTOS MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido em Itapipoca - CE, no dia 20/07/1994, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Alves Monteiro Neto e de Marlene Pires dos 
Santos. A pretendente: MARIA DAUCILENE DE OLIVEIRA FREITAS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Amontada - CE, no dia 20/03/1996, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Aguinaldo de Freitas e de Acioneida 
Portela de Oliveira Freitas.

O pretendente: EDUARDO ROLLO MINERVINO, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido nesta Capital, Mooca- SP, no dia 27/12/1989, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo Minervino e de Thamar Rollo Minervino. 
A pretendente: NATÁLIA INHAUSER RICETI MARTINS, estado civil solteira, profi ssão 
bancária, nascida nesta Capital, Lapa- SP, no dia 02/12/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cassio Garcia Martins e de Patricia Inhauser Riceti.

O pretendente: EDUARDO NASTROMAGARIO VANTINI, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente, nascido Florianópolis - SC (Registrado no Subdistrito Belenzinho - São Paulo - 
SP), no dia 09/02/1986, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
José Atilio Vantini e de Marize Nastromagario Vantini. A pretendente: DANIELLE SENHA 
GRECO BORTZ, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Bela 
Vista - SP, no dia 12/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Marco Antonio Greco Bortz e de Katia Luzia Senha Bortz.

O pretendente: EDSON NUNES DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão encar-
regado de inspeção, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 05/05/1953, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Severino de Souza e de 
Letícia Nunes de Souza. A pretendente: JOSILENE PINHEIRO XAVIER, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 05/01/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Pinheiro Xavier 
e de Maria Jose Xavier.

O pretendente: MARIO DE MORAES FRIAS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 12/08/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Mario Galvez Frias e de Renata Gomes de Moraes Frias. A pre-
tendente: CAROLINA DE OLIVEIRA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 21/02/1995, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcio Augusto Lopes Ramos e de Andrea 
Pinheiro de Oliveira Ramos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

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

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

O pretendente: JIYANG ZOU, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, naturalidade: 
China, data-nascimento: 31/07/1998, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Hua Zou e de Saihong Jia. A pretendente: ELAINE GONÇALVES LOPES, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Campina Grande - PB, data-nascimento: 
06/01/2000, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edivaldo Gomes 
Lopes e de Maria das Neves Araújo Gonçalves. R$ 12,58

O pretendente: DANIEL ZEVALLOS CHIPANA, profi ssão: mecânico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Peru, data-nascimento: 12/10/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Guillermo Zevallos Mamani e de Juana Chipana Condori. A 
pretendente: BRUNA VICENTE INOCENCIO, profi ssão: auxiliar de modelista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/03/1994, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sonia Vicente Inocencio. R$ 12,58.

A pretendente: CAMILA VIEIRA BERKA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Joinville - SC, data-nascimento: 03/08/1994, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de João Carlos Berka e de Elisabete Margot Vieira Berka. A preten-
dente: GABRIELA MOITINHO, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 13/11/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Marciel Pereira Moitinho e de Luciene Barboza da Conceição. R$ 12,58

O pretendente: ELITON JOSE TEODORO DE SOUZA, profi ssão: administrador de em-
presas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/01/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gildásio José de Souza e de Ana 
Lucia Teodoro. A pretendente: MICHELLE APARECIDA HORACIO DE SANTANA, pro-
fi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/02/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luis Carlos Martins 
de Santana e de Dalila Horacio de Santana. R$ 12,58 

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JOSÉ BENTO DE OLIVEIRA, profi ssão: garçon, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Acopiara - CE, data-nascimento: 01/10/1963, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Bento de Oliveira e de Francisca Nedilza 
de Oliveira. A convivente: JOANITA OLIVEIRA SANTANA, profi ssão: telefonista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mundo Novo - BA, data-nascimento: 23/06/1964, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eduardo Batista Santana e 
de Jacira Oliveira Santana. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União 
Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do 
Código Civil Brasileiro. R$ 12,58
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