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BOLSAS
O Ibovespa: +0,63% Pontos: 
75.124,81 Máxima de +1,37% 
: 75.680 pontos Mínima de 
-0,21% : 74.499 pontos Volu-
me: 10,44 bilhões Variação em 
2018: -1,67% Variação no mês: 
-2,03% Dow Jones: +0,11% Pon-
tos: 25.998,92 Nasdaq: -0,23% 
Pontos: 7.954,23 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,1506 Venda: R$ 4,1511 
Variação: -0,11% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,23 Venda: R$ 4,33 
Variação: -0,08% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,1253 Venda: R$ 
4,1259 Variação: -0,92% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,1030 
Venda: R$ 4,3000 Variação: 
-0,16% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,46% ao 
ano. - Capital de giro, 9,83% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.210,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,72% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 158,101 
Variação: -0,25%.

Cotação: R$ 4,1575 Variação: 
-0,04% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,1629  Venda: US$ 1,1629  
Variação: +0,25% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,8250 Venda: R$ 
4,8270 Variação: +0,19% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,7730 Ven-
da: R$ 5,0100 Variação: -0,14%.

Futuro: +0,33% Pontos: 75.500 
Máxima (pontos): 76.025 Míni-
ma (pontos): 74.775. Global 40 
Cotação: 741,619 centavos de 
dólar Variação: -0,94%.

“Somos duplamente 
prisioneiros: de nós 
mesmos e do tempo 
em que vivemos”.
Manuel Bandeira (1886/1968)
Poreta brasileiro

Em seguida, vêm educação, 
violência e desemprego. A 
corrupção, citada na própria 
pesquisa entre os principais 
problemas do País, aparece 
com 2% apenas (Ag.Câmara).

O cientista político Ge-
raldo Tadeu Monteiro 
afi rma que as pesqui-

sas desempenham papel im-
portante na decisão do eleitor. 
De acordo com ele, existe tan-
to o voto útil, quando o eleitor 
quer ajudar alguém que tem 
mais chance; quanto o voto 
de veto, quando o eleitor quer 
fazer com que um candidato 
específi co perca. “A pesquisa 
não determina, ela infl uencia 
como qualquer outra fonte de 
informação”, esclarece.

O resultado da pesquisa 
faz parte de um conjunto de 
informações que o eleitor usa 
a fi m de decidir. “Se ele quiser 

 Pesquisas eleitorais 
podem infl uenciar voto 
útil, diz cientista político

votar no candidato que está 
ganhando ou ele acha que o 
voto útil para a sua tendência 
política é mais interessante, 
ele tem o direito de ter essa 
informação”. O especialista 
considera, no entanto, um mito 
a tese de que o brasileiro vota 
no “cavalo que está ganhando”.

Ele pesquisou o assunto e 
concluiu que só 5% dos elei-
tores podem mudar de voto 
se descobrirem que seu can-
didato não tem chance. “Os 
outros 95% escolhem um e vão 
com ele até o fi nal”. Geraldo 
também fala sobre a diferença 
entre pesquisas espontâneas 
e estimuladas. Para ele, a 

espontânea mostra o grau de 
consolidação daquela opção 
de voto. Já a estimulada pode 
gerar resultados diferentes. 
“Na pesquisa espontânea, 56% 
das mulheres estão indecisas 
com relação ao candidato a 
presidente, mas quando você 
estimula, só 7% fi cam indeci-
sas”, exemplifi ca. 

Pelas técnicas de amostra-
gem utilizadas, os entrevista-
dos devem representar os 147 
milhões de eleitores brasileiros. 
“Por exemplo, nós sabemos que 
54% do eleitorado é feminino 
e, portanto, de cada mil entre-
vistados, 540 serão mulheres”. 
Os candidatos também fi cam 

O resultado da pesquisa faz parte de um conjunto de informações que o eleitor

usa a fi m de decidir.

atentos aos recortes de idade, 
sexo e escolaridade feitos pelos 
institutos de pesquisa. Esses 
dados auxiliam no discurso que 
é feito para o eleitorado durante 
a campanha.

A pesquisa Datafolha di-
vulgada no último dia 11, por 
exemplo, trouxe o que os elei-
tores consideram prioridade 
para as ações do próximo pre-
sidente. Saúde lidera com 40%. 

Brasil tem 1,6 mil 
casos de sarampo

Até a última segunda-feira 
(10), foram confi rmados 1.673 
casos de sarampo em todo o 
país e 7.812 estão sendo in-
vestigados segundo atualização 
feita ontem (12) pelo Minis-
tério da Saúde com base nas 
informações repassadas pelas 
secretarias estaduais de saúde. 

Atualmente, o país enfrenta 
dois surtos de sarampo: no Ama-
zonas são 1.326 casos e 7.738 em 
investigação; e em Roraima, o 
estado trabalha com o registro de 
301 casos da doença, sendo que 
74 continuam em investigação.

“Os surtos estão relacionados 
à importação, já que o genótipo 
do vírus (D8) que está circu-
lando no país é o mesmo que 
circula na Venezuela, país que 
enfrenta um surto da doença 
desde 2017. Alguns casos isola-
dos e relacionados à importação 
foram identifi cados nos estados 
de São Paulo (2), Rio de Janeiro 
(18); Rio Grande do Sul (18); 
Rondônia (2), Pernambuco (4) 
e Pará (2)”, diz nota divulgada 
pela pasta (ABr).

A Administração de Alimen-
tos e Medicamentos dos Esta-
dos Unidos (FDA, em inglês) 
alertou ontem (12) que o con-
sumo de cigarros eletrônicos 
entre adolescentes alcançou 
“uma proporção epidêmica” 
e anunciou diversas medidas 
para limitar o acesso a eles. “Ve-
mos claros sinais de que o uso 
de cigarros eletrônicos entre os 
jovens alcançou uma proporção 
epidêmica”, explicou Scott 
Gottlieb, diretor da FDA, em 
comunicado. Gottlieb ressaltou 
que não se pode permitir “que 
uma nova geração seja viciada 
em nicotina”.

A FDA deu 60 dias aos cinco 
principais produtores de cigarros 
eletrônicos (Juul, Vuse, MarkTen 
XL, Blu and Logic 60) para que 
apresentem propostas “sólidas” 

FDA declara epidemia por uso 

de cigarros eletrônicos.
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Brasília - O ministro Dias 
Toffoli, que assume a presi-
dência do STF hoje (13), já 
defi niu a pauta de julgamentos 
do plenário da Corte. Decidiu 
priorizar temas de impacto 
social e ambiental, evitando 
assuntos polêmicos. Cabe ao 
presidente do STF defi nir o 
que será analisado pelos 11 
ministros da Corte nas sessões 
plenárias, que ocorrem às 
quartas e quintas-feiras. Toffoli 
não pretende pautar ações que 
discutem a possibilidade de 
execução provisória de pena, 
como a prisão, após condena-
ção em segunda instância. 

O ministro avalia que isso 
provocaria um “desgaste” à 
imagem do tribunal em pleno 
período eleitoral. O tema, no 
entanto, pode retornar ao ple-
nário no primeiro semestre do 
ano que vem, já que o STF ainda 
não julgou defi nitivamente as 
ações, o que tem levado a crí-
ticas dentro e fora da Corte. A 
primeira sessão de julgamentos 
na gestão Toffoli está marcada 
para quarta-feira (19), quando 
será discutida a possibilidade de 
um militar que for transferido 
para outra localidade ingressar 
em universidade pública.

Também foi pautada para 
o mesmo dia uma ação da 
PGR que questiona o uso de 
aeronaves para o lançamento 
de substâncias químicas no 

Ministro Dias Toffoli, que 

assume a presidência do STF.

Brasília - O ministro Gilmar 
Mendes, do STF, criticou on-
tem (12), o que chamou de 
“hiperativismo” do Judiciário e 
Ministério Público em relação 
a processos movidos contra 
candidatos no pleito de 2018. 
Há um notório “abuso de po-
der de litigar” e um risco de 
tumulto ao processo eleitoral. 
Os comentários foram feitos 
ao ser questionado sobre como 
avaliava a prisão do ex-gover-
nador do Paraná Beto Richa. O 
ministro também citou os casos 
envolvendo os candidatos à 
Presidência Geraldo Alckmin 
e Fernando Haddad.

Richa é suspeito de envol-
vimento em um esquema de 
corrupção, lavagem de dinheiro 
e fraude em licitações do setor 
de rodovias no Estado. Gilmar, 
que destacou não ter mais 
informações sobre o caso do 
tucano, ressaltou, no entanto, 
que a prisão preventiva a menos 
de um mês da eleição ‘suscita 

Ministro Gilmar Mendes.
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Contagem - O candidato do 
PSDB à Presidência, Geraldo 
Alckmin, concentrou ontem 
(12), ataques ao agora con-
fi rmado presidenciável do PT, 
Fernando Haddad. Durante 
campanha por Contagem e 
Betim, em Minas, o tucano 
classifi cou como “inacreditá-
vel” o fato de a candidatura de 
Haddad ter sido confi rmada “na 
porta de uma penitenciária”, 
onde está o ex-presidente Lula. 

“O PT fi cou escondendo o 
Haddad. Agora vai ter que se 
apresentar como candidato 
e explicar 13 milhões de de-
sempregados, uma herança do 
PT, que quebrou o País. Eles 
não têm limites para chegar 
ao poder”, disse Alckmin, ao 
negar que a propaganda de 
seu partido no horário eleitoral 
concentre críticas em seu rival 
na disputa, Jair Bolsonaro. “Nós 
não fazemos nenhuma crítica, 
não sou eu quem falo. Isso está 
no YouTube. Se ele fala coisas 
desrespeitosas, é ele, não somos 
nós. Simplesmente pegamos as 
falas e colocamos”, disse.

Alckmin observa que a dis-
puta presidencial este ano tem 
candidato do PT e “adoradores 
do PT e do Lula”. Ele enfatizou 
a relação de seus principais 
adversários na corrida eleitoral 

Candidato do PSDB à 

Presidência, Geraldo Alckmin.

Rio - O candidato do PDT à 
presidência, Ciro Gomes, disse 
ontem (12), que a reeleição é 
uma “impertinência”, mas que 
ainda vai avaliar se pode pedir 
a revogação da lei, que envolve 
também governos estaduais e 
municipais. O fi m do direito 
de se reeleger é quase una-
nimidade entre os principais 
candidatos ao cargo, como Jair 
Bolsonaro e Marina Silva.

“Vou pensar se serei candida-
to à reeleição. Acho que é uma 
impertinência que se produziu. 
Não sei se tenho o direito de 
propor o fi m, mas eu preferiria 
eleger um sucessor”, disse du-
rante sabatina no jornal O Globo, 
ironizando o fato da adversária 
Marina Silva ter prometido 
acabar com a reeleição, “Marina 
o fez porque não conhece bem 
como funciona a verdade da 
política no Brasil”, disparou.

Ciro revelou que chegou a 
ser cogitado para vice de Lula 
e exercer o papel que hoje cabe 
ao ex-prefeito de São Paulo, 
Fernando Haddad. Ele infor-
mou que a ex-presidente Dilma 
Rousseff e o senador Roberto 
Requião o procuraram depois 
da homologação da sua can-
didatura para fazer o convite. 
Ele disse que descartou “fazer 
esse papel” porque o Brasil não 
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Candidato do PDT à 

presidência, Ciro Gomes.
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Lista de espera do Fies
O MEC adiou para amanhã (14) o 

fi m do prazo para os estudantes pré-
-selecionados na lista de espera do 
Fies fornecerem os dados necessá-
rios para contratar o fi nanciamento. 
A lista vale para os estudantes que 
se inscreveram no Fies do segundo 
semestre e não foram selecionados 
no processo regular. Segundo a 
pasta, o objetivo do adiamento é 
“ampliar as oportunidades de fi nan-
ciamento para os alunos”.

shutterstock/votebem

Gilmar Mendes: ‘hiperativismo 
judicial’ pode tumultuar eleições

gação e um dado candidato?”, 
levantou. 

Gilmar destacou a necessi-
dade de atuação do Conselho 
Nacional do Ministério Público 
(CNMP). “É notório um abuso 
de poder de litigar. É preciso 
realmente colocar freios. A PGR 
tem que atuar nisso e também o 
CNMP. Acho que em boa hora o 
Conselho tomou essa delibera-
ção”, observou o ministro.

Ao tecer os comentários 
sobre a situação dos candida-
tos, Gilmar voltou a criticar a 
atuação do MP em relação aos 
acordos de delação. “Ainda 
estamos sob esse signo dos 
escândalos, que vinha da gestão 
passada da PGR, é preciso en-
cerrar esse ciclo, não podemos 
andar com passos de bêbados”, 
disse, citando a série de inqué-
ritos baseados na delação da 
Odebrecht arquivados pelos 
ministros nos últimos meses, 
por falta de provas e excesso de 
prazos das investigações (AE).

muita dúvida’. “Não tenho da-
dos sobre o caso, mas de fato 
todo esse hiperativismo que se 
revela no contexto, na prisão. 
Pelo que estava olhando no 
caso do Richa, é um episódio 
de 2011”, destacou o ministro. 

“Acho que é preciso mo-
deração. Do contrário, daqui 
a pouco podemos, inclusive, 
tumultuar o pleito eleitoral. Sa-
bemos lá que tipo de consórcio 
há entre um grupo de investi-

EUA: “epidemia” 
por uso de cigarros 

eletrônicos entre jovens

destinadas a prevenir o consumo 
dos cigarros eletrônicos entre 
jovens. Se esses planos não se 
concretizarem, a FDA proibirá 
a venda deste tipo de cigarros, 
segundo anunciou. Além disso, 
o órgão anunciou que serão 
empreendidas ações destinadas 
a impedir a venda de cigarros 
eletrônicos a menores de idade 
nas lojas (Agência EFE).

Toffoli prioriza temas 
sociais e evita polêmicas

combate ao mosquito Aedes 
aegypti. Na época em que 
entrou com a ação, o então 
procurador-geral, Rodrigo 
Janot, alegou que a medida 
afronta o direito à saúde, por 
avaliar que “a pulverização aé-
rea de produtos químicos, além 
de não contribuir de maneira 
efi caz para combater o Aedes 
aegypti, provoca importantes 
malefícios à saúde humana”.

No dia 26, o Supremo deve 
retomar a discussão de uma 
ação que trata da autorização de 
trabalho artístico de menores de 
idade, interrompida por pedido 
de vista da ministra Rosa Weber 
em agosto de 2015. Para o mes-
mo dia está previsto julgamento 
sobre plano de carreiras para a 
área de Ciência e Tecnologia 
da Administração Direta, das 
Autarquias e das Fundações 
Públicas Federais (AE). 

É incrível lançar candidatura 
‘na porta’ de penitenciária

com o PT. “O Ciro foi ministro 
do Lula. Sempre apoiou o PT 
e a Dilma. O Meirelles também 
se vangloria de ter sido presi-
dente do Banco Central do PT. 
A Marina foi 24 anos fi liada ao 
PT. E agora o Haddad”, afi rmou.

Na disputa com Ciro Gomes, 
Haddad e Marina Silva pelo 
segundo lugar nas leituras de 
intenção de voto, o tucano 
disse haver tempo para con-
quistar votos. “Se pegarmos 
as últimas eleições, as decisões 
foram mais próximas da data 
da eleição”. Ele avaliou que as 
pesquisas de intenção de voto 
mostraram uma disputa pelo 
segundo lugar e que o quadro 
eleitoral ainda está em defi ni-
ção para o primeiro turno (AE).

Ciro diz que avaliará condição 
de revogar reeleição

merece um presidente “por 
procuração”.

Ainda sobre o ex-presidente, 
de quem foi ministro entre 
2003 e 2006, Ciro explicou 
que tentou visitá-lo na cadeia 
em Curitiba, “por uma ques-
tão humanitária”, mas que foi 
proibido e depois não era mais 
conveniente. Ele disse que 
o País precisa entender que 
Lula não é “nem satanás, nem 
infalível”, afi rmou. “O Lula foi 
um presidente muito bom, mas 
isso não me obriga a aceitar que 
ele é infalível. O Lula escolheu 
a Dilma, escolheu o Temer, 
escolheu o Palocci, escolheu o 
Haddad que perdeu a prefeitu-
ra de São Paulo”, avaliou (AE).
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Punir os culpados,
salvar as empresas

O terremoto moral e 

jurídico que se abateu 

sobre o grupo de 

empresas da família de 

Joesley e Wesley Batista, 

levanta uma importante 

questão

Qual tratamento deve 
ser dado pelas leis 
aos empresários e às 

empresas? Trata-se de empre-
sários que cometeram crimes 
e de um grupo de empresas 
que operam em vários países e 
têm, em seus vários ramos de 
atividade, 235 mil empregados 
em toda a cadeia produtiva. A 
resposta à pergunta proposta 
depende de entender a dis-
tinção entre as pessoas físicas 
dos controladores e a pessoa 
jurídica das empresas.

Há algum tempo, virou moda 
falar em “ética empresarial”, 
como se a empresa em si 
fosse um ente humano com 
capacidade de pensamento e 
discernimento, quando é um 
sistema composto de bens 
de capital (terrenos, prédios, 
máquinas, equipamentos etc.), 
que contrata empregados, 
compra matérias primas e 
produz bens e serviços. 

Como organismo, a empresa 
é um ente moralmente neutro, 
pois é um sistema material, 
sem vontade própria, montado 
e dirigido por pessoas. A em-
presa adquire vida no mundo 
jurídico e econômico, obtém 
registro no CNPJ e executa 
atos econômicos e negócios 
jurídicos diversos, mas sempre 
sob o mando de alguém.

A empresa em si não toma 
decisões; ela executa as deci-
sões tomadas por seus sócios 
e dirigentes. Como ente ma-
terial, a empresa não é ética, 
aética ou antiética. As pessoas 
são. Ética é uma virtude essen-
cialmente e exclusivamente 
humana. O animal homem é o 
único capaz de pensar, discer-
nir, decidir e agir conforme um 
código de conduta baseado no 
certo ou errado, legal ou ilegal, 
bem ou mal. 

Os animais irracionais não 
agem assim, pois eles não 
têm capacidade de raciocinar, 
discernir e decidir entre uma 

ação e outra com base em 
aspectos éticos, morais, reli-
giosos ou jurídicos. A empresa 
tem importante função social 
pelo fato de produzir bens e 
serviços, empregar pessoas, 
pagar impostos e satisfazer ne-
cessidades de consumidores. A 
propriedade que é empregada 
para praticar tais atos torna-se 
empresa e é a mais importante 
instituição dentro do sistema 
econômico. 

A legislação deve, portanto, 
submeter a empresa a um 
conjunto de normas e obriga-
ções consubstanciadas nas leis 
comerciais, tributárias, traba-
lhistas, ambientais e outras, 
cabendo aos responsáveis pela 
gestão e operação da empresa 
a obrigação de garantir a lega-
lidade do que ela faz sob suas 
ordens e seus atos de gerência.

Nesse sentido, é do interesse 
da nação que, quando irregu-
laridades e crimes ocorrem 
no interior de uma empresa, 
os autores sejam punidos por 
seus atos e a empresa seja 
preservada. Os culpados, após 
o devido processo legal, devem 
ser afastados, despojados de 
seu patrimônio e presos, e a 
gestão da empresa deve ser 
entregue a outros dirigentes e 
controladores a fi m de seguir 
sua função sem os vícios dos 
antigos donos. 

A questão é saber se as leis 
brasileiras são efi cientes para 
promover um processo justo e 
rápido de apuração e punição 
dos culpados e, ao mesmo tem-
po, salvar a empresa e colocá-
-la sob a direção de gestores 
qualifi cados. Essa discussão 
não se restringe ao Brasil. Pelo 
contrário, vem fi gurando nos 
debates em vários países onde 
prevalece o capitalismo. Como 
sistema econômico, o capitalis-
mo é baseado na propriedade 
privada do capital, organização 
empresarial da produção e 
trabalho assalariado. 

Repetindo: mesmo com 
seus defeitos, esse ainda é o 
melhor sistema para promover 
o progresso material e, por 
consequência, o desenvolvi-
mento social.

 
(*) - É economista e reitor da 

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

Editorias 

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

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

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

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

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

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

Jornal Empresas & Negócios Ltda

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

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

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

Os autores do estudo 
compararam o grau de 
subnutrição (ou fome, 

no jargão popular) da popu-
lação em dois momentos: no 
biênio 2004-2006 e no biênio 
2015-2017. 

No caso do Brasil, o índice 
caiu de 4,6% para menos de 
2,5% no período de análise. Os 
dados não mostram uma evolu-
ção anual. A pesquisa também 
trabalhou com outros indicado-
res, como grau de insegurança 
alimentar grave e problemas no 
desenvolvimento em crianças 
de até cinco anos de idade. 
Contudo, nesses dois temas o 
relatório não traz resultados 
para o Brasil, indicando que 
não havia dados disponíveis.

O levantamento também ava-
liou indicadores de obesidade e 
anemia em mulheres em idade 
fértil (15-49 anos), porém em ou-
tro período de análise – em 2012 

No caso do Brasil, o índice caiu de 4,6% para menos de 2,5% no 

período de análise.

Começam, em outubro pró-
ximo, as obras de restauração 
da Igreja de São Francisco 
de Assis e da Casa do Conde 
de Assumar, localizadas no 
município de Mariana, com 
recursos não reembolsáveis 
do BNDES. De acordo com 
a instituição, será destinado 
um total de R$ 14,2 milhões.

As construções do período 
colonial brasileiro se encon-
tram fechadas atualmente 
e sob risco de ruir. As duas 
edificações vão integrar o 
Museu da Cidade de Mariana 
e a restauração deve ser con-
cluída em 2021.

A Igreja de São Francisco de 
Assis foi construída em 1794. 
A fachada e alguns elementos 
ornamentais, entre os quais o 
púlpito, o retábulo mor, o lava-
bo e o teto da capela-mor são 
de autoria de Aleijadinho, com 
pinturas artísticas de Manuel 
da Costa Ataíde. A igreja bar-
roca era um dos monumentos 
mais visitados de Mariana até 
sua interdição em 2013, diante 
do risco de arruinamento. Já 
a Casa do Conde de Assumar 
foi construída, provavelmente 
em 1715, para ser a moradia 
do conde, então governador 

Igreja de São Franciso de Assis, em Mariana, está fechada 

desde 2013.

Moradores de 
rua viram guias 
turísticos 

Quem conhece melhor as vias 
de uma cidade, seus segredos e 
suas esquinas mais escondidas 
do que um morador de rua? 
Em Zagreb, capital da Croácia, 
vivem cerca de 1,5 mil sem-teto, 
e muitos se tornaram guias 
turísticos graças à iniciativa de 
uma organização humanitária 
e de uma agência de viagens.

O tour alternativo “Zagreb 
Invisível” conduz os visitantes 
pelo centro da cidade, passando 
pela estação ferroviária e por 
mercados e parques a céu aberto. 
Esse tipo de passeio oferece aos 
turistas uma perspectiva diferen-
te da vida em uma metrópole. 
Uma das opções, por exemplo, 
é começar o tour no parque 
Tomislav, um jardim belíssimo e 
público ideal para quem busca 
paz e serenidade. Mas, para os 
moradores de rua, o local pode 
ser um verdadeiro pesadelo, já 
que eles correm o risco de ser 
presos pelos numerosos policiais 
que patrulham no local. 

O passeio foi criado por um 
ex-sem-teto chamado Mile Mr-
valj.    Originário de Sarajevo, na 
Bósnia-Herzegovina, e formado 
em história da arte, ele tinha 
uma galeria de esculturas e 
quadros. Entretanto, as dívidas 
o obrigaram a fechar o negócio e 
a viver nas ruas por três anos e 
meio. O tour “Zagreb Invisível” é 
gratuito, mas eventuais doações 
servirão de ajuda a quem ainda 
não possui um teto (ANSA).

Papa substitui 
bispo acusado 
de corrupção em 
Formosa

O papa Francisco aceitou a 
renúncia do bispo de Formosa, 
Goiás, José Ronaldo Ribeiro, 
acusado de desviar mais de 
R$ 2 milhões dos cofres da 
Igreja e detido em 19 de março, 
informou a Santa Sé ontem 
(12). Paulo Mendes Peixoto, 
arcebispo metropolitano de 
Uberaba, Minas Gerais, vai 
assumir a função.

O religioso e pelo menos ou-
tras cinco pessoas foram presas 
na Operação Caifás, criada para 
investigar o grupo, que desviava 
recursos da Igreja Católica em 
Formosa e em outras paróquias 
do estado. A suspeita é de que 
os integrantes tenham adqui-
rido imóveis, carros e joias, de 
acordo com o Ministério Público 
de Goiás. Os recursos desviados 
procediam de dízimos, doações 
e taxas de batismos e casamen-
to, entre outros (Agência EFE).

O time espanhol Real Valla-
dolid formalizará no fi nal deste 
mês, em reunião que será con-
vocada pelo Conselho Adminis-
trativo do clube, a presidência 
do ex-atacante Ronaldo, após 
o Conselho Superior Esportivo 
dar sinal verde para compra de 
51% das ações pelo brasileiro. 
O presidente-executivo do 
Valladolid, Carlos Suárez, ex-
plicou nesta quarta-feira que tal 
reunião do Conselho Adminis-
trativo é “um mero trâmite”, já 
que “não havia nenhuma dúvida” 
de que o Conselho Superior Es-
portivo autorizaria a compra da 
maior parte das ações do clube 
por Ronaldo.

Neste sentido, Suárez afi rmou 
que “para todos os efeitos, desde 
que a compra se fez pública, o 
clube esteve trabalhando e tro-
cou o chip em relação à chegada 

No fi nal do mês, Ronaldo assumirá a presidência do clube.

A Polícia Comercial e a Vigi-
lância Sanitária da cidade de 
Turim, na Itália, fecharam ontem 
(12) o “bordel” com bonecas se-
xuais realistas “Lumi Dolls”, que 
havia sido aberto no último dia 
3. As autoridades constataram 
que os proprietários do local 
estavam utilizando o imóvel de 
forma ilegal, já que o empreen-
dimento “hospeda” clientes por 
até quatro horas, apesar de estar 
registrado na prefeitura como 
uma espécie de loja. 

A Polícia Comercial da ci-
dade, portanto, concluiu que 
a casa teria de estar sujeita a 
outro tipo de legislação, que 
estabeleça normas sanitárias 
para o funcionamento. O lo-
cal oferecia entretenimento 
lúdico-sexual com ao menos 10 
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Fome cai no Brasil em dez 
anos, aponta relatório da ONU

A fome no Brasil caiu em um intervalo de dez anos. O levantamento O Estado da Segurança Alimentar 
e Nutrição no Mundo 2018, divulgado ontem (11), foi feito por cinco agências das Nações Unidas e 
mapeou o quadro de segurança alimentar no país e no restante do mundo

íses tiveram reduções expres-
sivas no período de 2004-2006 
a 2015-2017, como o Peru (de 
19,8% para 8,8%) e Equador 
(de 17% para 7,8%). De um 
modo geral, a fome aumentou 
no continente impulsionada 
pelos índices da Venezuela.

Em 2014, o Brasil saiu do 
mapa da fome, quando o índice 
de segurança alimentar fi cou 
abaixo dos 5%.

O relatório ‘O Estado da Se-
gurança Alimentar e Nutrição 
no Mundo’ em 2018 apontou 
também o crescimento da fome 
em todo o mundo. O número de 
pessoas nesta condição foi de 
804 milhões para 821 milhões 
entre 2016 e 2017. Segundo 
as agência responsáveis pelo 
estudo, no ritmo atual não 
será possível erradicar a fome 
até 2030, um dos objetivos do 
desenvolvimento sustentável 
(ABr).

e em 2016. Em ambos os quesitos 
houve aumento nos índices. O 
percentual de mulheres obesas 
passou de 19,9% para 22,3%. Já 
a ocorrência de anemia passou 
de 25,3% para 27,2%.

Em uma leitura mais amplia-
da, os dados sobre subnutrição 
revelam que o índice no Brasil 
fi cou abaixo da média registra-
da na América Latina (4,9%), 
no biênio 2015-2017. Outros pa-

Restauração de igreja com obras 
de Aleijadinho começa em outubro

da Capitania de Minas Gerais 
e São Paulo. A construção foi 
tombada pelo IPHAN em 1938.

O banco prevê também a 
realização de ações educativas 
sobre a importância do patri-
mônio histórico, por meio de 
visitas monitoradas ao canteiro 
de obras. O projeto prevê, após 
a conclusão do restauro, que 
a gestão das edifi cações seja 
compartilhada, fi cando a casa 
do Conde de Assumar, sede do 
museu, de responsabilidade da 
prefeitura de Mariana, enquanto 
a Igreja de São Francisco de Assis 

fi cará sob a responsabilidade da 
Arquidiocese da cidade. 

As duas entidades deverão 
destinar recursos para a ma-
nutenção das construções 
pelo período de 20 anos a con-
tar da assinatura do contrato 
com o banco. De acordo com 
o BNDES, o projeto ajudará 
a mitigar os impactos decor-
rentes do desastre ambiental 
ocorrido em Mariana em 2015, 
contribuindo para fortalecer 
a vocação turística e cultural 
da cidade, bem como outras 
atividades econômicas (ABr). 

Valladolid formalizará Ronaldo 
como presidente do clube

do novo proprietário, já que não 
havia dúvidas quanto a operação 
seria autorizada”. Portanto, 
“em 25 ou 26 de setembro”, o 
Conselho Administrativo do 
Valladolid irá se reunir para 

designar, de maneira formal, a 
presidência do clube a Ronaldo, 
enquanto Suárez será mantido 
como gerente e como membro 
do Conselho, ao possuir 15% 
das ações (Ag. EFE).

Polícia italiana fecha 
‘bordel’ de bonecas 

sexuais

bonecas realistas, produzidas 
em elastômero termoplásti-
co, material que imita a pele 
humana. As bonecas não são 
infl áveis, mas sim articuladas e 
resistentes à água. Os clientes 
pagavam 80 euros por cada 
meia hora de entretenimento.

Os moradores do prédio 
em que o “bordel” se instalou 
protestam desde a abertura do 
empreendimento. Autoridades 
sanitárias averiguam se os sis-
temas de limpeza das bonecas 
está de acordo com o padrão 
sanitário local. Além da Itália, a 
“LumiDolls” possui um estabe-
lecimento em Barcelona e outro 
em Moscou. A empresa catalã 
já possui mais de 160 pedidos 
para abrir novas casas em ou-
tras cidades italianas (ANSA).

Divulgação



www.netjen.com.br

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

agência de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br

T : 3043-4171 F : 3106-4171

O que Machine 
Learning e baratas 
têm em comum? 
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A - Paralisia Cerebral
No dia 6 de outubro, o Brasil junta-se a outros 64 países em uma 
campanha de conscientização de grande importância. Trata-se do ‘Dia 
Mundial da Paralisia Cerebral’, que foi instituído por pessoas com essa 
condição, suas famílias, e por organizações que lhes oferecem suporte 
em todo o mundo. No Brasil, o movimento é coordenado pela ONG Nossa 
Casa, primeira plataforma nacional destinada a traduzir o conhecimento 
científi co sobre a Paralisia Cerebral e o AVC Infantil. Para mais informa-
ções sobre a Paralisia Cerebral e sobre o 6 de outubro, Dia Mundial da 
Paralisia Cerebral, visite (www.nossacasa.org.br) e (worldcpday.org).

B - Empreendedorismo Feminino
A sétima edição do Fórum Empreendedoras, um dos eventos mais impor-
tantes sobre empreendedorismo feminino no Brasil, acontece nos próxi-
mos dias 20 e 21, no Club Homs. O evento objetiva promover conteúdo, 
inspiração e workshops para mulheres empreendedoras ou que planejam 
começar seu negócio próprio. Sob o tema ‘Diversidade e Inclusão no Em-
preendedorismo’, serão oferecidas atividades como palestras, painéis e 
ofi cinas, além de área destinada a expositores sociais, literários e comuns. 
Atrações como Ana Paula Padrão, Luiza Helena Trajano, Rachel Maia, 
Juliana Rosa, Martha Gabriel, Camila Achutti e Suzana Pires já estão con-
fi rmadas. Informações e inscrições: (www.forumempreendedoras.com.br).  

C - Saúde Mental
Para levar informação de qualidade sobre saúde mental e desmistifi car o 
assunto, foi criada a Plataforma Abertamente, que ajuda quem sofre e pre-
cisa sentir-se acolhido. São postados vídeos e conteúdos importantes com 
orientações médicas que tratam, de maneira clara e objetiva, os sintomas 
das principais doenças que acometem o sistema nervoso central, como: 
depressão, ansiedade, esquizofrenia, demência, bipolaridade e síndrome 
do pânico. Além de vídeos esclarecedores, o canal apoia iniciativas cul-
turais que abordem o tema. A Plataforma Abertamente, idealizada pela 
FQM Farma, pode ser acessada pelo site (www.faleabertamente.com.br).

D - Curso sobre Cyberbullying 
O Instituto Crescer e a Chicos.net com o apoio da Disney oferecem, a 
partir do próximo dia 20, o curso gratuito Cyberbullying, que abordará 

o tema sob a perspectiva de diferentes agentes educacionais. O curso 
tem duração de quatro semanas, 2-3 horas semanais, na modalidade a 
distância e é direcionado a professores e gestores do Ensino Fundamental 
I. Serão oferecidas diversas atividades para refl exão e intercâmbio, onde 
os participantes podem assumir papéis diferentes para analisar o tema 
e, assim, construir suas próprias rotas. As inscrições podem ser feitas 
no site (https://tinyurl.com/ycg9unrm).

E -  Diversidade Alimentar
O Centro de Convenções Frei Caneca recebe, de hoje (13) a sábado (15), 
o  XIV Congresso Internacional de Nutrição Funcional. A  14ª edição do 
Congresso traz o tema: “Biomas Brasileiros e a Inter-relação com a Teia 
Metabólica”. Apresenta conteúdos que fortalecem a Nutrição Funcio-
nal e a Culinária Sustentável, e coloca a terra no centro das questões 
alimentares, com a valorização do pequeno produtor rural, solo com 
mais energia vital, que cuida da fauna e da fl ora, da água e, sobretudo, 
das pessoas. O evento integra duas áreas: Nutrição Clínica Funcional e 
Nutrição Esportiva Funcional e o Espaço de Ofi cinas Culinárias onde 
cozinheiros e nutricionistas interagem na confecção culinária, pautadas 
pela sustentabilidade e alinhadas à nutrição, sabor e arte. Saiba mais 
em: (www.vponline.com.br).

F - Educação Internacional 
Começa amanhã (14) e vai até domingo (16), no espaço expositivo do 
shopping JK Iguatemi, o Global Access Through Education (G.A.T.E.), 
evento rechedao de palestras e workshops que abordarão temas como: 
design, arquitetura, educação disruptiva, sustentabilidade, empreen-
dedorismo e igualdade de gênero. Representantes dos consulados dos 
Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália também estarão presentes, 
falando sobre formas de estudar e trabalhar nesses países. Dirigido ao 
jovem está interessado no seu futuro profi ssional e o adulto que busca 
novas abordagens de conhecimento, ou quer se inteirar sobre a forma-
ção dos fi lhos para o futuro no mercado de trabalho. Inscrições e mais 
informações: (www.gatebr.com)., 

G - Engenharia Robótica 
A Faculdade Impacta, instituição de ensino superior voltada para as 
áreas de TI, Gestão, Design e Mercado Digital, em parceria com Instituto 

Avançado de Robótica, abre turmas para a especialização em Engenharia 
Robótica, voltada para Engenheiros e Tecnólogos formados. O objetivo 
da Pós-graduação, realizada no campus Cenforpe, em São Bernardo do 
Campo, é gerar mão de obra qualifi cada em um segmento que, segundo 
o IFR (Federação Internacional de Robótica), já conta com 30 mil robôs 
instalados em empresas, mas apenas 200 profi ssionais peritos. O curso 
tem duração de 15 meses, é realizado dentro da unidade móvel de alta 
tecnologia, utilizando dois braços robóticos e softwares de última gera-
ção. Saiba mais em (http://www.impacta.edu.br/
pos/engenharia-robotica). 

H - Programa de Estágio 
A Pirelli abre inscrições para seu Programa de Estágio 2019, com 
vagas para o primeiro semestre do ano. São 90 oportunidades, dis-
poníveis para estudantes (nível superior e técnico) com conclusão 
de curso prevista entre junho de 2020 e dezembro de 2020 – nível 
superior – e dezembro de 2019 e junho de 2010 – nível técnico. As 
vagas são para atuar nas unidades de Campinas, Feira de Santana, 
Barueri, Sorocaba, São Paulo e Santo André. O processo seletivo será 
composto pelas etapas de inscrição, teste online, dinâmicas online 
e painel com Recursos Humanos e gestores. Os interessados devem 
se cadastrar no site (http://www.metatalentos.com.br/pirelli/) até o 
dia 14 de outubro.

I - Temporada da Alcachofra 
A Temporada da Alcachofra está aberta! A cidade de São Roque, além 
de possuir 90% do cultivo nacional da planta, dispõe de restaurantes 
com pratos tradicionais nos quais ela é a grande estrela. Tamanho 
destaque proporcionou à região uma variedade da fl or produzida exclu-
sivamente pela Embrapa Hortaliças, a Alcachofra Roxa de São Roque, 
que ganhou uma nova cor para se adaptar bem ao clima e solo local. 
Não tem como falar de alcachofra sem lembrar da Cantina Tia Lina. 
Localizado na Estrada do Vinho, o restaurante promove o melhor da 
gastronomia italiana na região. Mais informações tel. (11) 4711-2018 
(www.cantinatialina.com.br).

J - Trabalhos Científi cos 
Estudantes e pesquisadores científi cos podem submeter seus trabalhos 
de pesquisa para serem apresentados de 5 a 8 de novembro, na 31ª Reu-
nião Anual do Instituto Biológico (IB-APTA), até o próximo dia 21. Os 
trabalhos devem ser originais e relacionados às áreas de sanidade animal, 
vegetal, proteção ambiental, pragas urbanas, museologia, história da ci-
ência, recursos humanos e saúde pública em arboviroses e zoonoses. Os 
resumos aprovados serão apresentados no evento em forma de pôsteres 
e publicados em suplemento da revista “O Biológico”. As normas para o 
envio dos trabalhos podem ser acessadas em: (http://eventos2.fundepag.
br/pagina.php?link=043a4a2e516e57250136023b0b37).

A - Paralisia Cerebral
No dia 6 de outubro, o Brasil junta-se a outros 64 países em uma 

o tema sob a perspectiva de diferentes agentes educacionais. O curso 
tem duração de quatro semanas, 2-3 horas semanais, na modalidade a 
distânciaeédirecionadoaprofessoresegestoresdoEnsinoFundamental

Imagine-se preso em 

um quarto escuro cheio 

de baratas selvagens, 

sabendo que sua 

liberdade depende 

apenas de você

Levando a situação para o 
universo da tecnologia, 
basta te explicar o pro-

cesso de Machine Learning e 
você estará livre delas. Sem 
dúvida, seu objetivo é con-
seguir fugir desse lugar, pois 
baratas são reconhecidamente 
asquerosas, medonhas e sujas. 
Mas você já pensou sobre o 
papel delas no ecossistema? 

No momento em que pensa-
mos nelas como parte do todo, 
notamos que esses bichinhos 
nojentos são, na verdade, tão 
interessantes quanto os con-
ceitos de Inteligência Artifi cial, 
Machine Learning, Internet 
das Coisas e Big Data. Sendo 
bem simplista, podemos dizer 
que o Big Data surgiu da neces-
sidade de termos resultados de 
análises de uma forma rápida, 
e isso me fez lembrar das 
baratas. Se elas fossem seres 
humanos, seriam capazes de 
correr a 320 km/h.

Se pensarmos no conceito de 
Machine Learning, que consis-
te em fazer com que a máquina 
aprenda algum padrão e faça 
previsões, temos uma série 
de analogias. Você sabia que 
as baratas não vivem no frio? 
Algo parecido acontece com 
o Machine Learning e a Inte-
ligência Artifi cial, que deixam 
de existir sem os dados. Sendo 
assim, se você quiser fugir de 
uma barata, vá morar no Polo 
Norte; se não quiser ter algo-
ritmos, não colete dados.

Muitos não sabem, mas o 
ciclo de vida de uma barata 
dura de cinco a seis meses. 
Interessante o quanto isso se 
parece com o ciclo de vida de 
um modelo preditivo. Nenhum 
modelo de Machine Learning 
dura para sempre. De tempos 

em tempos, ele deve ser rea-
justado ou reestimado.

Uma única barata pode ter 
até 800 fi lhotes durante esse 
ciclo de vida. Imagine quantas 
baratinhas não nascem diaria-
mente. 

De novo, isso é muito se-
melhante a um processo de 
modelagem. A criação de 
modelos exige uma forte aná-
lise exploratória dos dados 
e entendimento do negócio. 
É muito divertido começar 
esse processo, pois ao longo 
do caminho outras novas 800 
ideias de análises surgirão e, 
com isso, entra-se no looping 
da descoberta. Se uma barata 
é capaz de gerar tantos fi lhos, 
um processo de exploração 
de dados pode gerar inúmeras 
oportunidades.

Você já tentou matar uma 
barata? Não é fácil porque ela 
é muito ligeira. Mas você sabe o 
porquê? É que ela tem em sua 
“retaguarda” alguns pequenos 
pelinhos que servem como 
sensores. Eles coletam dados 
e são usados para que a barata 
se livre de qualquer ameaça, o 
que é incrível, pois é como ter 
o conceito perfeito de Internet 
das Coisas em suas próprias 
nádegas! Ou seja, os sensores 
coletam informações e, sob 
ameaça, disparam o comando 
para ela correr de maneira 
desenfreada.

Depois dessa leitura, tenho 
certeza de que você olhará 
para as baratas de uma forma 
diferente e notará também que 
Inteligência Artifi cial, Machine 
Learning e afi ns não são como 
mágica. Isso nada mais é do 
que um mito, pois são dois 
conceitos que exigem atenção 
e esforço. 

E entramos aqui em uma 
nova analogia, já que o mito em 
relação às baratas é dizer que 
elas sobrevivem a uma bomba 
nuclear; uma grande mentira.

(*) - É head de Analytics do SAS 
Brasil (www.sas.com/br).

Adriana Silva (*)

Cresceu o abate de 
bovinos e de suínos 

O abate de bovinos e suínos 
cresceu no segundo trimestre 
deste ano, na comparação com o 
mesmo período do ano passado. 
No segundo trimestre, foram 
abatidos 7,72 milhões de bois 
– alta de 4%. Já o número de 
porcos abatidos chegou a 10,82 
milhões de animais – aumento 
de 1,9%. Os dados são das Pes-
quisas Trimestrais da Pecuária, 
divulgadas ontem (12) pelo 
IBGE. Outro indicador que teve 
alta no período foi a produção 
de ovos de galinha, que cresceu 
6,6% em relação ao segundo 
trimestre do ano passado.

O abate de frangos, no entan-
to, teve queda de 4% no mesmo 
período, resultado que pode 
ser explicado, segundo o IBGE, 
pela greve dos caminhoneiros, 
ocorrida em maio deste ano. A 
aquisição de leite cru apresen-
tou queda de 3,2% no período, 
enquanto a de couro manteve-se 
estável. Na comparação com o 
primeiro trimestre deste ano, 
houve aumento apenas no abate 
de suínos (1%) e na produção 
de ovos de galinha (2%). Os de-
mais indicadores tiveram queda: 
abate de bovinos (-0,2%), abate 
de frangos (-6,9%), aquisição de 
leite cru (-8,9%) e aquisição de 
couro (-4,1%) (ABr).

O mau uso do crédito pode tornar a dívida difícil de pagar.

Dados de uma pesquisa 
realizada pela Confede-
ração Nacional de Diri-

gentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), apontam que 58% 
dos consumidores que recor-
reram ao crediário no último 
ano já fi caram negativados por 
atrasar prestações e 48% dos 
usuários de cartão de crédito 
por não pagarem a fatura. Por 
outro lado, o cheque especial 
(30%) foi a modalidade que 
menos deixou quem utiliza o 
serviço com nome sujo.

O levantamento mostra tam-
bém que antes de contratar 
crédito, parte de seus usuários 
costumam analisar as tarifas 
e os juros praticados ao fazer 
um fi nanciamento (71%) ou 

Os consumidores e empresários estão adotando uma postura 

mais cautelosa.

O Índice de Confi ança do 
Empresário do Comércio 
(ICEC) na cidade de São 
Paulo sofreu queda de 1,7%, 
passando de 102,2 pontos 
em julho para 100,4 pontos 
em agosto. Na comparação 
com o mesmo mês do ano 
passado, o índice caiu 4,5%. 
Apurado mensalmente pela 
FecomercioSP, o ICEC varia 
de zero (pessimismo total) a 
200 pontos (otimismo total).

Segundo a assessoria eco-
nômica da entidade, o índice 
apresentou a segunda queda 
consecutiva interanual, algo 
que não ocorria há mais de 
um ano, e registrou a quinta 
baixa no seu resultado mensal, 
aproximando-se da área limite 
que separa o otimismo do 
pessimismo (100 pontos). O re-
sultado da pesquisa em agosto 
mostrou também o menor grau 
de otimismo dos empresários 
desde março de 2017.

De acordo com a Feco-
mercioSP, com o cenário de 
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Crediário e cartão de crédito os 
que mais negativaram usuários

Quando não bem controlado, o uso do crédito pode gerar um volume de compras que excede o 
orçamento, levando os consumidores à inadimplência

crediário (31%) e o cartão de cré-
dito (30%) são os instrumentos 
que têm menor atenção.

Para a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
o mau uso do crédito pode 
tornar a dívida difícil de pagar, 
principalmente diante de uma 
economia ainda em lenta recu-
peração. “Em uma sociedade 
voltada ao consumo, em que 
se incentiva a compra de bens 
muitas vezes desnecessários, 
o crédito fácil por meio de 
pequenas prestações e prazos 
a perder de vista surge como ca-
talizador para o endividamento. 
Por essa razão, o consumidor 
precisa se conscientizar de 
que fazer um controle de suas 
fi nanças é essencial ”, analisa 
(SPC/CNDL).

contrair um empréstimo (70%). 
Enquanto 45% ignoram as taxas 
do cheque especial e três entre 
dez (30%) reconhecem que não 
avaliam os encargos do cartão 
de crédito na hora de aceitar 
uma proposta.

Ao serem questionados sobre 
quais gastos controlam entre 
as modalidades utilizadas, 85% 
afi rmam que fi cam de olho no 
cheque pré-datado, 77% nas par-
celas do fi nanciamento e 75% do 
empréstimo. Ao mesmo tempo, o 

Índice de Confi ança do 
Comércio recuou em agosto

incertezas tanto na área eco-
nômica quanto na política, os 
consumidores e empresários 
estão adotando uma postura 
mais cautelosa. Além disso, a 
proximidade do período eleito-
ral ampliou essa insegurança. Os 
efeitos da greve dos caminho-
neiros ocorrida no fi m de maio 
ainda parecem abalar o ânimo 
dos empresários, e muitas ope-
rações estão sendo ajustadas.

Com isso, esse período de 
incertezas deve continuar 
pelo menos até uma defi nição 
eleitoral, em outubro. Assim, a 
recomendação para o empre-
sário do comércio é continuar 
com uma linha de atenção em 
suas ações e decisões, prio-
rizando sempre austeridade 
em suas operações e evitando 
dívidas e altos estoques (AI/
FecomercioSP).

O Comitê de Monitoramento do Setor 
Elétrico, ligado ao Ministério de Minas e 
Energia, decidiu ontem (12), em reunião 
extraordinária, manter o acionamento de 
usinas termelétricas mais caras fora da 
ordem de mérito, pela terceira semana 
seguida. A decisão vale para as usinas com 
Custo Variável Unitário até R$ 766,28/MWh e 
vale para o período de 15 a 21 de setembro.

A medida diz respeito a um conjunto de 
14 usinas e reafi rma decisão tomada pelo 

Comitê no início do mês, quando acionou as 
usinas, após uma reunião extraordinária e, 
posteriormente, no dia 5 quando manteve 
o acionamento. Segundo nota, o principal 
motivo para manter o despacho das terme-
létricas é o baixo nível dos reservatórios 
das hidrelétricas, principal fonte de geração 
de energia no país.

A medida levou em consideração os 
atuais níveis de armazenamento dos sub-
sistemas do Sistema Interligado Nacional 

e a perspectiva até o fi nal do mês de no-
vembro. O Comitê disse que há previsão 
meteorológica para os próximos sete dias de 
precipitações entre o norte da Região Sul e o 
sul da Região Sudeste. E que as bacias mais 
benefi ciadas serão Iguaçu, Jacuí e Uruguai, 
no subsistema Sul. Reiterou a garantia do 
suprimento neste ano, reiterando que há 
recursos energéticos disponíveis, inclusive 
além dos montantes já despachados de 
usinas termelétricas (ABr).

Comitê mantém usinas termelétricas mais caras acionadas
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Os 28 anos
do Código de

Defesa do Consumidor

O Código de Defesa do 

Consumidor acabou de 

completar 28 anos

As conquistas são inúme-
ras e inquestionáveis 
do ponto de vista de 

proteção e defesa dos consu-
midores, não cabendo num 
artigo a menção de todos os 
benefícios. Sancionado em 11 
de Setembro de 1990, o Código 
entrou em vigor 180 dias após 
a sua publicação, para que as 
empresas, os fornecedores 
e os prestadores de serviços 
pudessem se adaptar às novas 
regras, então revolucionárias. 

A partir de então, pode-se 
afi rmar com total segurança 
que essa foi a lei que mais 
infl uenciou a vida de todos os 
cidadãos brasileiros, simples-
mente porque “pegou”, como 
diz o povo. É o único diploma 
legal que está à venda em 
qualquer banca de revistas do 
país. apesar da Constituição 
Federal ser superior, o CDC 
é a lei mais invocada pela 
população e considerado um 
dos mais avançados do mundo 
e é usado como modelo para 
países desenvolvidos. 

Entre as principais conquis-
tas, nesses 28 anos de vigência, 
são: a proteção contra a publi-
cidade enganosa, a inversão 
do ônus da prova ao cliente, a 
reparação por danos morais, 
o direito de arrependimento 
das compras e a anulação de 
cláusulas abusivas. É lógico 
que necessita de atualizações, 
porque a sociedade é dinâmica 
e surgem novas tecnologias 
que afetam as relações de 
consumo. 

Quem se preocupa com os 
consumidores, se preocupa 
com os vulneráveis, o elo 
mais fraco da sociedade de 

consumo. Infelizmente, os 
temas mais relevantes para 
o consumidor, apresentaram 
retrocessos nos últimos anos, 
como as agências reguladoras 
(ANEEL, ANAC, ANS, ANA, 
ANATEL) e os planos de saúde.

As agências reguladoras 
foram criadas para fi scalizar, 
regulamentar e multar em-
presas concessionárias de 
serviços públicos. Na prática, 
estão longe de realizar suas 
atribuições e viraram moeda de 
troca política. Hoje, os nomes 
indicados por partidos domi-
nam os cargos de comando das 
agências reguladoras. O pior 
de tudo é que, muitas vezes, 
atuam na defesa dos interesses 
das empresas, ao invés de lutar 
pelos consumidores.

Outro exemplo de retrocesso 
nos direitos do consumidor é 
a atuação da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) 
no que diz respeito ao aumen-
to dos valores dos planos de 
saúde e da permissão de novas 
regras sobre franquia e copar-
ticipação. Por causa da crise, 
os planos de saúde perderam 
mais de 3 milhões de usuários 
em 3 anos. O custo desse ser-
viço onera percentualmente 
cada vez mais o orçamento das 
famílias brasileiras e o peso 
está se tornando insustentável. 

São muitos e signifi cativos 
avanços para o consumidor, 
mas usando o artigo 30 do Có-
digo de Defesa do Consumidor, 
que prega como a publicidade 
integra o contrato entre as par-
tes e se torna uma obrigação. 

Nossa sociedade seria ex-
tremamente diferente se o 
cidadão/contribuinte/eleitor/
consumidor exigisse o cum-
primento de todos os direitos.

(*) - É advogado especialista em 
Direito do Consumidor.

Sérgio Tannuri (*)

Juiz federal Sérgio Moro.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, 
propôs ontem (12) a assinatura de um 
tratado de paz “sem condições prelimi-
nares” com o Japão, referente à disputa 
entre os dois países por quatro das 56 
ilhas do arquipélago das Curilas, entre o 
leste russo e o norte japonês.

“Vamos fi rmar um acordo de paz não 
agora, mas até o fi nal do ano e sem pré-
-condições. Depois, continuaremos a 
tratar das questões controversas como 
amigos, baseando-nos no tratado de paz”, 
disse o mandatário russo, que participou 
do Fórum Econômico Oriental, realizado 

em Vladivostok, no leste russo. O primeiro-
-ministro japonês, Shinzo Abe, sorriu após 
a declaração e pediu aplausos a Putin, mas 
ainda não apresentou uma resposta ofi cial 
ao líder do país vizinho.

O arquipélago vulcânico, chamado pelo 
japoneses de “territórios do norte”, é alvo de 

disputa desde o fi m da Segunda Guerra Mun-
dial (1939-1945), quando os russos anexaram 
as ilhas antes dominadas por Tóquio. Durante 
os mais de 70 anos de negociações, o Japão 
chegou a propor que a região se tornasse 
território de jurisdição econômica mista, mas 
os diálogos não obtiveram avanço (ANSA).
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O juiz Sérgio Moro, da 13ª 
Vara Federal de Curitiba, 
determinou o bloqueio de R$ 
50 milhões em bens de cinco 
alvos da Operação Piloto, 53ª 
fase da Lava Jato. Na operação, 
que investiga o envolvimento 
de funcionários públicos e 
empresários com a empreiteira 
Odebrecht no favorecimento de 
licitação para obras na rodovia 
estadual PR-323, foram presos 
Deonilson Roldo, ex-chefe de 
gabinete do ex-governador 
Beto Richa; Jorge Theodócio 
Atherino, empresário apontado 
como operador fi nanceiro do 
ex-governador, e Tiago Cor-
reia Adriano Rocha, indicado 
como operador fi nanceiro de 
Atherino.

Na mesma decisão em que 
autorizou a prisão, Moro de-
terminou o bloqueio de R$ 10 
milhões de cada um dos cinco 
alvos da operação, somando 
o valor de R$ 50 milhões. 
Além de Roldo e Atherino, 
foram confiscados bens nas 
contas das empresas Start 
Agência de Notícia e RF Par-
tipações, bem como de Flora 
Leito Atherino, “já que há 
suspeita de que a conta seja 

Proposta em análise na 
Câmara determina o repasse 
automático para os fundos 
de saúde dos percentuais 
mínimos de investimento na 
área a cargo de estados e 
municípios. A proposta, da 
deputada Carmen Zanotto 
(PPS-SC), determina que os 
recursos deverão ser coloca-
dos diretamente à disposição 
dos fundos de saúde, em conta 
bancária de movimentação 
exclusiva até o dia 10 de cada 
mês. Estabelece ainda que 
constitui crime de responsa-
bilidade do governador ou do 
prefeito deixar de efetuar os 
repasses na forma e nos prazos 
defi nidos.

Segundo a deputada, o obje-
tivo é evitar que gestores pú-
blicos se valham de manobras 
contábeis para não cumprir 
os percentuais mínimos de 
investimento em saúde pre-
vistos. “Queremos garantir a 
regularidade dos fl uxos de pa-
gamentos necessários à manu-
tenção dos serviços essenciais 
e permitir a execução de uma 
programação mais previsível 
e consequente”, disse. Uma 
das manobras consiste em 

Carmem Zanotto: proposta quer evitar manobras contábeis.

Projeto permite 
penhora de 
website de 
devedor

A Câmara analisa o projeto 
do deputado Augusto Carva-
lho (SD-DF), que permite a 
penhora de website e outros 
bens intangíveis relacionados 
com o comércio eletrônico. 
O parlamentar cita decisão 
recente do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP) que de-
terminou a penhora do domínio 
na internet de um devedor. A 
ideia dele é incorporar à lei o 
entendimento mais atualizado 
da jurisprudência sobre o tema.

“Em caso de execução judi-
cial de crédito, seja civil, traba-
lhista ou fi scal, se a devedora 
não pagar ou não indicar bens 
sufi cientes à garantia do débito, 
a empresa estará sujeita à pe-
nhora de bens intangíveis, como 
o estabelecimento comercial ou 
o domínio na internet [websi-
te]”, disse. 

O projeto acrescenta o item 
13 ao texto da lei: website e 
outros bens intangíveis re-
lacionados com o comércio 
eletrônico. A proposta será 
analisada conclusivamente pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

O tema também tem mo-
tivado a preocupação 
de muitos senadores. 

Depois de conseguir 27 assi-
naturas, a senadora Lídice da 
Mata (PSB-BA) apresentou o 
requerimento para a criação 
da CPI dos Planos de Saúde. 
O requerimento de criação foi 
lido em Plenário no dia 11 de 
julho, mas a comissão ainda não 
foi instalada.

Lídice cobrou dos líderes a 
indicação dos membros para 
a CPI. Ela chegou a pedir ao 
presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, que faça a indicação de 
ofício, se os líderes não o fi ze-
rem. A ideia da senadora é que a 
CPI seja instalada já no início de 
outubro, logo após o primeiro 
turno das eleições. Na mesma 
linha, o senador Hélio José 
(Pros-DF) também defendeu 
o início dos trabalhos da CPI e 
pediu que os líderes indiquem 
os membros da comissão. Para 
o senador, o trabalho da CPI 

A população tem demonstrado muita preocupação com os 

aumentos de preço das operadoras de planos de saúde.

Os programas de mestrado 
poderão ter disciplinas espe-
cífi cas e obrigatórias para a 
formação de docentes de ensino 
superior. É o que estabelece 
o projeto que altera a Lei de 
Diretrizes e Bases da educação 
nacional. A intenção é possibili-
tar a capacitação pedagógica de 
futuros professores por meio da 
preparação formal. A matéria 
foi aprovada na Comissão de 
Educação e aguarda delibera-
ção em Plenário.

A proposta, do ex-senador 
Cyro Miranda, prevê que a 
formação para a docência na 
educação superior fosse o ob-
jetivo principal dos programas 
de mestrado. Mas o relator, 
senador Cássio Cunha Lima 
(PSDB-PB) alterou o texto para 
que a formação para a docência 
seja apenas componente inte-
grante dos cursos de mestrado. 
“Nem todos os que almejam 
uma carreira de pesquisador 
estão voltados para o magisté-
rio, direcionando-se a empresas 
de ponta, institutos de pesquisa 
e outros setores de inovação 
científi co-tecnológica”, argu-

mentou.
Apesar da alteração o relator 

concordou que é preciso in-
vestir na formação do docente 
para além de sua preparação 
científi ca como pesquisador. 
Sugere que as cadeiras didá-
tico-pedagógicas, monitorias, 
práticas supervisionadas ou 
outras iniciativas de formação 
para a docência sejam obriga-
tórias nos programas de mes-
trado, mas não o foco destes. 
Também determina que o di-
ploma de mestre seja requisito 
mínimo exigido em concursos 
de ingresso para as carreiras 
de docentes com atuação ex-
clusiva na educação superior 
das instituições públicas.

A norma, oriunda de MP do 
governo, estabelece a exigência 
de doutorado para ingresso na 
carreira de professor universi-
tário. Por conta das divergên-
cias entre o projeto aprovado 
na Comissão de Educação e 
a nova legislação, o recurso 
apresentado sugere o debate 
em Plenário sobre a continui-
dade ou não da tramitação do 
projeto (Ag.Senado).

Recurso apresentado sugere o debate em Plenário sobre a 

continuidade ou não da tramitação do projeto.

Mudança nas regras 
de prescrição da pena 

O Código Penal poderá ser modi-
fi cado para se restringirem as pos-
sibilidades de prescrição (extinção 
da punição) de atos criminosos. 
A lógica que move essa mudança, 
que tramita na Comissão de Cons-
tituição e Justiça doSenado, é o 
combate à impunidade. Com esse 
objetivo, o projeto modifi ca dispo-
sitivos que regulam a prescrição 
criminal, seja de penas privativas 
de liberdade, seja de multa. 

Do senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), a proposta recebeu pa-
recer favorável, com duas emendas 
do relator, senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES). Uma das mudanças 
propostas é a de aumentar em um 
terço (30%) o prazo de prescrição 
das penas restritivas de direito nos 
casos de crime hediondo, lavagem 
de dinheiro, improbidade admi-
nistrativa ou crime praticado por 
milícia, associação ou organização 
criminosa. O endurecimento dessa 
regra também seria aplicada para 
condenados reincidentes.

“Não há como negar que um dos 
maiores fatores de impunidade no 
Brasil decorre desse modo de cál-
culo de prescrição. O Parlamento 
brasileiro deve assumir a postura 
bastante clara de que não mais 
concorda com o entendimento 
de que as punições corretamente 
aplicadas não sejam cumpridas 
em decorrência de um modo de 
cálculo de prescrição que gera 
impunidade”, defende Randolfe 
na justifi cação do projeto.

Ferraço também avalia a apro-
vação do projeto como uma 
importante ação no combate à 
impunidade. E isso seria possível, 
conforme pontuou o relator, ao 
se restringirem as chances de um 
investigado ou acusado lançar mão 
dos inúmeros recursos disponíveis 
para retardar o trânsito em julgado 
da sentença condenatória. Se não 
houver recurso para votação pelo 
Plenário, o projeto será enviado, em 
seguida, à Câmara (Ag.Senado).
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Edilson Rodrigues/Ag.Senado

Senadores cobram instalação 
da CPI dos Planos de Saúde

Os constantes reajustes dos planos de saúde têm sido motivo de protestos de vários consumidores
no Brasil”. 

A senadora considera essa a 
maior importância dessa CPI. 
“Vamos investigar esse mistério 
dos planos de saúde no Brasil, 
com muita gente enriquecendo 
e pouca gente tendo acesso 
à saúde de qualidade”, disse 
Lídice. Conforme seu relato, 
os usuários têm sido surpre-
endidos por reajustes acima 
dos índices de infl ação. Lídice 
também tem criticado a atuação 
da agência, que estaria benefi -
ciando mais os interesses das 
operadoras do que os direitos 
dos consumidores. 

Segundo a senadora, o consu-
midor acaba obrigado a recorrer 
à Justiça para ter o seu direito 
garantido. A CPI será composta 
por 11 membros titulares e 6 
suplentes e funcionará pelo 
prazo de 180 dias prorrogáveis.  
O objetivo da comissão é inves-
tigar os reajustes de preços dos 
planos de saúde autorizados 
pela ANS (Ag.Senado).

vai ser importante para buscar 
mais transparência por parte 
das operadoras dos planos de 
saúde.

De acordo com Lídice da 
Mata, a população tem de-
monstrado muita preocupação 
com os aumentos de preço das 
operadoras de planos de saúde. 

Ela disse que, principalmente 
agora durante o período elei-
toral, muitos eleitores a têm 
procurado para reclamar da 
situação. As pessoas questio-
nam “como é possível continuar 
essa política de preços, quem 
é que pode fi scalizar e quem é 
que regula os preços dos plano 

Proposta propõe repasse 
automático para fundos de saúde

incluir gastos estranhos à saúde 
para simular o cumprimento da 
obrigação de investir o mínimo 
constitucional. 

“Além da crônica insufi ci-
ência de recursos destinados 
à área, sua disponibilização 
se efetua de forma aleatória 
e, muitas vezes, depende de 
fatores de natureza política e 
partidária”, disse. A Emenda 
29, no caso dos estados, fi xou 
a obrigatoriedade de aplicação 
do percentual mínimo de 12% 
do orçamento em ações e ser-
viços de saúde pública, como 
atendimentos de urgência e 

emergência, investimentos 
em equipamentos e obras nas 
unidades de saúde, acesso a 
medicamentos e implantação 
de leitos. 

No caso dos municípios, o 
percentual mínimo é de 15%. 
A proposta será inicialmente 
analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça quanto 
a seus aspectos constitucio-
nais, jurídicos e de técnica 
legislativa. Se admitida, será 
examinada por uma comissão 
especial e posteriormente 
votada em dois turnos pelo 
Plenário (Ag.Câmara).

Moro ordena bloqueio de R$ 50 mi 
de envolvidos na Operação Piloto

utilizada por Jorge Theodócio 
Atherino”.

Segundo o MPF, Roldo teria 
recebido R$ 4 milhões de propi-
na para benefi ciar a Odebrecht 
na licitação de um trecho da 
duplicação da PR-323. Moro 
justifi ca o valor mais alto no 
bloqueio, por considerar “não 
só o montante da suposta vanta-
gem indevida, mas igualmente o 
volume de operações suspeitas 
de lavagem e que são substan-
cialmente maiores”.

“Observo que a medida ora 
determinada apenas gera o blo-
queio do saldo do dia constante 

nas contas ou nos investimen-
tos, não impedindo, portanto, 
continuidade das atividades 
econômicas dos investigados. 
No caso das pessoas físicas, 
caso haja bloqueio de valores 
atinentes a salários, promove-
rei, mediante requerimento, 
a liberação”, ressalvou Moro. 
Beto Richa, candidato a uma 
vaga no Senado, também foi 
preso no âmbito da Operação 
Radiopatrulha, que investiga 
irregularidades no programa 
Patrulha do Campo, lançado 
por seu governo entre os anos 
2012 e 2014 (ABr).

Formação de docentes 
em cursos de mestrado

Putin propõe tratado de paz com o Japão sobre Ilhas Curilas



Os profi ssionais 

contábeis precisam 

fi car atentos às 

mudanças que ocorrem 

constantemente

O Programa de Educação 
Profi ssional Continua-
da, instituído pelo Con-

selho Federal de Contabilidade, 
em dezembro de 2014, aplicava-
-se aos Auditores Independen-
tes, em 2015 sofreu algumas 
atualizações e, desde 2016, 
agregou outros profi ssionais 
e outras questões relativas à 
normatização. 

É importante que se consi-
dere que a emissão da Norma 
Brasileira de Contabilidade - 
NBC PG12 vai muito além da 
ideia de exigir o cumprimento 
de uma obrigação legal, seu 
objetivo principal é agregar 
conhecimentos e dar base só-
lida para que os profi ssionais 
da Contabilidade exerçam a 
profi ssão dentro do padrão de 
excelência exigido pelo atual 
mercado de trabalho.

Além de estarem preparados 
para enfrentar as demandas 
que surgem no dia a dia, os 
profi ssionais contábeis preci-
sam fi car atentos às mudanças 
que ocorrem constantemente 
nas três esferas do poder e nos 
órgãos arrecadadores. 

Para termos uma ideia, desde 
que a Constituição Federal foi 
promulgada, em 1988, foram 
editadas milhares de normas 
para reger a sociedade, sen-
do que destas 320,3 mil são 
voltadas à área tributária. Isso 
signifi ca a edição de quase 50 
normas tributárias por dia em 
todo o País, o que demanda cada 
vez mais habilidade e rapidez 
para compreender e aplicar 
esse enorme volume legislativo.

Sem contar que os profi ssio-
nais da Contabilidade precisam 
também informar e orientar 
seus clientes para que absor-
vam e se adaptem às frequentes 
mudanças, haja vista o sistema 
Sped e, nos últimos tempos, o 
eSocial. Desde sua fundação, 
em 1919, o Sindicato dos Conta-
bilistas de São Paulo-Sindcont-
-SP prioriza essa frente de 
dar orientação e preparar os 
profi ssionais da classe para o 
mercado, sem jamais prescin-
dir de sua missão maior que 
é defender os seus interesses 
laborais perante os patrões e os 
órgãos governamentais. 

Sendo assim, antes mesmo da 
instituição da obrigatoriedade 
do Programa de Educação 
Profissional Continuada, o 
Sindcont-SP sempre apoiou os 
profi ssionais da sua base por 
meio do Centro de Estudos e 
Debates Fiscos Contábeis – CE-
DFC, que completará  69 anos 
esclarecendo novas legislações 
e tirando as dúvidas  dos fre-
quentadores. 

Igualmente vem promoven-
do palestras gratuitas, cursos 
sobre os principais temas da 
atualidade, e debates para 
discutir relevantes questões 
que cercam os contabilistas. 
Incentivamos ainda o estudo e 
a pesquisa de temas contábeis, 
por meios de premiações aos 
melhores estudantes, como 
é o caso do Prêmio Professor 
Hilário Franco.

Dentro desse escopo, o 
Sindcont-SP realizará, em sua 
sede, no período de 19 a 23 de 
setembro, a 7ª Semana Paulista 
da Contabilidade, como lema 
“Contabilidade Digital: Inova-
ção, Estratégia e Desafi os”. Na 
ocasião, a Medalha Professor 
Luis Fernando Mussolini será 
outorgada a profi ssionais Con-
tábeis que, direta ou indire-
tamente, tenham contribuído 
para o prestígio, fortalecimento 
e enaltecimento das Ciências 
Contábeis.

Considerando que, mais do 
que nunca, a atualização profi s-
sional é uma necessidade, para 
garantir uma boa prestação de 
serviços contábeis aos profi s-
sionais já atuantes e aos do 
futuro, a diretoria do Sindcont-
-SP continua envidando todos 
os esforços para capacitar os 
profi ssionais para este novo 
mercado. 

Contudo, fundamental é 
que os profi ssionais Contá-
beis entendam esta premente 
necessidade e que estejam 
sempre prontos a participar, 
se integrar às entidades da 
classe e absorver ao máximo os 
conhecimentos e atualizações 
que estão disponibilizados. 
Porque a nossa preocupação, 
enquanto liderança e repre-
sentante dos profissionais 
contábeis, é coletiva, mas a 
busca e o interesse de melhoria 
e crescimento profi ssional são 
individuais.

(*) - Antonio Eugenio Cecchinato 
é presidente do Sindicato dos 
Contabilistas de São Paulo – 

Sindcont-SP.

A Educação Continuada é 
indispensável para uma 

Contabilidade de sucesso
Antonio Eugenio Cecchinato (*)
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Orient Relógios do Brasil S.A. 
CNPJ/MF 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875 

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a 
se realizar no dia 20 de setembro de 2018, às 9:00 horas, na sede social, na Avenida das Na-
ções Unidas, 10.989, 7°. Andar, Conjunto 71 - Sala 1, Brooklin Paulista, São Paulo - SP, CEP 
04578-000, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Distribuição de dividendos aos 
acionistas. São Paulo, 12 de setembro de 2018.  A Diretoria.                      (12,13 e 14/09/2018)

BCV – Banco de Crédito e Varejo S/A.
CNPJ(MF) N.º 50.585.090/0001-06 - NIRE 35.3.0000972.0

Ata da Assembleia Geral Ordinária em 30 de Abril de 2018.
01 – Data, Horário e Local: Aos 30.04.2018, às 14 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 9ª Andar - Parte, Bairro 
Cerqueira César, CEP.: 04.538-133, São Paulo/SP. 02 – Convocação e Comunicação aos Acionistas: Dispensada em 
decorrência do comparecimento de todos os Acionistas, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por 
Ações”), conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Registro de Presença de Acionistas. 03 – Composição da 
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes, e secretariado pelo Sr. Eduardo Mazon. 04 – Ordem do 
Dia: Deliberar sobre: Em AGO: (a) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício fi ndo em 31.12.2017; (b) destinação do resultado do Exercício Social encerrado em 31.12.2017; (c) 
Fixação da remuneração anual e global dos administradores; (d) Eleição de Diretor. 05 – Deliberações: O acionista presente 
apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 5.1. Em AGO: 
(a) aprovação em sua íntegra do Relatório da Administração, inclusive os atos praticados pelos administradores por mais 
especiais que tenham sido, bem como das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao 
exercício social encerrado em 31.12.2017, publicados no jornal DOESP, em sua edição de 23.02.2018 e no jornal “Empresas & 
Negócios” do Estado de São Paulo, em sua edição de 23.02.2018, razão pela qual foi dispensada a publicação de aviso aos 
acionistas, nos termos do Artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76; (b) todo o lucro líquido do Exercício Social de 2017 será destinado 
para compensar prejuízos acumulados de outros exercícios. (c) os Diretores com mandato em vigor não serão remunerados 
neste exercício. (d) Eleger para compor a Diretoria, para o cargo de Diretor sem designação especifi ca: Sr. Flávio Pentagna 
Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com 
endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar, CEP 04538-133, RG MG-117.32642, expedida pela SSP/
MG, CPF/MF 076.934.666-90, com prazo de mandato até a posse dos que forem eleitos na AGO do ano de 2019. O eleito acima 
nomeado e qualifi cado declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade por lei 
especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade e declara, ainda, que preenche as condições constantes do artigo 2º do Regulamento 
Anexo II à Resolução 4.122, de 2.08.2012, do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil, conforme 
declaração arquivada na sede da Companhia. O Diretor ora eleito tomará posse em seu cargo, após aprovação da presente ata 
pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura do termo de posse em livro próprio. (d1) Em razão da deliberação acima, a 
Diretoria da Companhia, passará a ser composta da seguinte forma: i) Diretores sem Designação Específi ca - Marco 
Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG 7.669.530, SSP/SP e CPF/MF 
002.975.098-96; Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP, RG 20775312, SSP/SP e CPF/MF 275.484.158-00, e Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, 
administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG MG-117.32642, SSP/MG, CPF/MF 076.934.666-90, 
todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 8º Andar - Parte, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133 com 
mandato até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2019; (iii) Os demais cargos da Diretoria permanecem vagos. 06 – 
Lavratura da Ata: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário, (§ 1º do artigo 130 da Lei Federal 6.404/76). 07 
– Leitura da Ata: Nada mais a tratar, foi encerrada as assembleias, da qual se lavrou a presente ata, a qual, lida e aprovada, 
foi pelo acionista assinada. São Paulo, 30.04.2018. Confere com a original, Lavrada em livro próprio. Mesa: Marco Antonio 
Antunes - Presidente da Mesa, Eduardo Mazon - Secretário da Mesa. Acionista: Banco BMG S/A. Marco Antonio 
Antunes, Eduardo Mazon. JUCESP 408.292/18-0 em 22.08.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

LAKSHIMI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 07.601.603/0001-98 NIRE 35.300.323.831

Ata de Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações
Preferenciais Classe A realizada em 30 de Julho de 2018

1. Data, Hora e Local: Realizada em 30 de Julho de 2018, às 9:30 horas, na sede da Lakshimi
Participações S.A. (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em 
vista a presença de acionistas representando a totalidade das ações preferenciais classe A, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Maria Beatriz Moraes
Grimaldi; Secretário: Reolando Gobbi. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a destituição, nos termos 
do item 7.3 “ii” do estatuto social da Companhia, da Sra. Maira Grimaldi Fonseca, brasileira, casada, 
estudante, portadora do RG n° 1.927.777 SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o n° 717.134.331-68,
domiciliada em Brasília, Distrito Federal, na Shin Q1, n° 16, conjunto 3, casa 03, Lago Norte, CEP
71530-235, do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir 
da presente data, em atenção a pedido da própria Conselheira; e (ii) a eleição de 1 (um) membro do
Conselho de Administração da Companhia, nos termos do item 7.3 “i” do estatuto social da Companhia, 
para substituir a integrante ora destituída. 5. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes 
da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: i) a 
destituição da Sra. Maira Grimaldi Fonseca, já acima qualificada, do cargo de membro do Conselho
de Administração da Companhia, em atenção a pedido da própria Conselheira, e com efeitos a partir 
da presente data; ii) a eleição, para ocupar o cargo vacante na forma do item precedente, do seguinte 
membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato igual ao de seus pares (portanto 
até a Assembleia Especial de titulares de ações preferenciais classe A a se realizar em 2019): Niasi
Melhem Abdo Neto, brasileiro, casado, administrador, portador do RG n° 22.633.619-0 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n° 257.755.738-89, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Romilda Margarida Gabriel, n° 99, apartamento 21, Jardim Paulista, CEP 04530-090. O
membro do Conselho de Administração da Companhia ora eleito toma posse mediante assinatura de
termo de posse, que fica arquivado na sede da Companhia, e declara não estar impedido de administrar 
sociedades por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 5.1. A administração da Companhia foi 
autorizada a praticar todos os atos e assinar todos os documentos complementares ou decorrentes das
deliberações ora aprovadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente suspendeu 
a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, sob a forma de sumário, a qual foi lida, 
aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 30 de Julho de 2018. Mesa: Presidente: Sra. 
Maria Beatriz Moraes Grimaldi; Secretário: Sr. Reolando Gobbi. Acionistas: a totalidade dos acionistas
titulares de ações preferenciais classe A da Companhia. Conselheiro Eleito: Niasi Melhem Abdo Neto. 
Certifico que o presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Maria Beatriz Moraes Grimaldi 
- Presidente; Reolando Gobbi - Secretário. registrada na JUCESP sob o n° 387.482/18-0 em 16.08.18.

LAKSHIMI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n° 07.601.603/0001-98 - NIRE 35.300.323.831

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Julho de 2018
1. Data, hora e local: 30 de Julho de 2018, às 14:00 horas, na sede social, a Rua Padre João Manoel, n°
1179, apartamento 171, São Paulo – SP, CEP 01411-115. 2. Presenças: Presentes todos os membros 
do Conselho de Administração da Companhia. 3. Composição da Mesa: Sr. Maximiliano José Lopes 
Abdo – Presidente da Mesa; Sr. Reolando Gobbi – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: a) Reeleição 
dos membros da Diretoria da Companhia; e b) Definição da remuneração dos membros da diretoria. 
5. Deliberações: Tomadas por unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração, 
com as abstenções legais: a) Reeleição dos membros da diretoria, pelo período de 03 (três) anos: 
Diretora Presidente: Maria Beatriz Moraes Grimaldi, brasileira, divorciada, publicitária, portadora do 
RG n° 7.700.298-2 SSP/SP e do CPF/MF n° 023.221.318-65; residente e domiciliada a Rua Haddock 
Lobo, n° 1.310, apartamento 102, Bairro Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01414-002; Diretor Vice-
Presidente: Maximiliano José Lopes Abdo, brasileiro, casado, industrial, portador do RG. n°. 5.104.459-
SSP/SP e do CPF/MF n° 389.481.418-72, residente e domiciliado na Rua Caçapava, n° 69, apartamento 
171, São Paulo/SP, CEP 01408-010; e Diretor sem designação específica: Reolando Gobbi, brasileiro, 
casado, contador, portador do RG n° 7.747.219-6 SSP-SP e do CPF/MF n° 425.954.608-20, residente 
e domiciliado na Rua Camilo Nader, 378, apartamento 21, São Paulo/SP, CEP 05688-032. Declaração 
de desimpedimento - Os diretores ora reeleitos, estando presentes, expressamente declararam que
não se encontram impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. b) Os 
membros da diretoria ora reeleitos não receberão qualquer remuneração pelo exercício de seus cargos.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente 
ata sob forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São 
Paulo, 30 de julho de 2018. AA. Presidente da mesa - Maximiliano José Lopes Abdo; Secretário da 
Mesa - Reolando Gobbi. Diretores reeleitos: Maria Beatriz Moraes Grimaldi; Maximiliano José Lopes 
Abdo e Reolando Gobbi. Conselheiros presentes: Maria Beatriz Moraes Grimaldi; Maximiliano José
Lopes Abdo; Luiz Fernando Navarro de Mello; Mônica Vicentini Abdo; Reolando Gobbi; Maria Gabriela
Cheli Stephens; Armando Chaves Correa Pinto; Niasi Melhem Abdo Neto e Ligia Grimaldi Fonseca. 
Confere com o original lavrado em livro próprio. Maximiliano José Lopes Abdo - Presidente da Mesa; 
Reolando Gobbi - Secretário da Mesa. registrada na JUCESP sob o n° 387.483/18-4 em 16.08.18.

RUNDBA BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 07.446.508/0001-67 NIRE 35.300.319.311

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Julho de 2018
1. Data, hora e local: 30 de julho de 2018, às 14:00 horas, na sede social, a Rua Padre João Manoel, 
955, apartamento 114, São Paulo – SP, CEP 01411-001. 2. Presenças: Presentes todos os membros
do Conselho de Administração da Companhia. 3. Composição da Mesa: Sr. Maximiliano José Lopes 
Abdo – Presidente da Mesa; e Sr. Reolando Gobbi – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: a) Reeleição
dos membros da Diretoria da Companhia; e b) Definição da remuneração dos membros da diretoria. 
5. Deliberações: Tomadas por unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração: a) 
Reeleição dos membros da diretoria, pelo período de 03 (três) anos: Diretor Presidente: Maximiliano 
José Lopes Abdo, brasileiro, casado, industrial, portador do RG n° 5.104.459-6 SSP-SP, e do CPF/MF 
n° 389.481.418-72, domiciliado na Rua Alcides Ricardini Neves, n° 12, sala 716, São Paulo – SP, CEP 
04575-050; Diretor Vice-Presidente, Armando Chaves Correia Pinto, brasileiro, casado, economista,
portador do RG n° 2.087.825 SSP-PA, e do CPF/MF n° 410.321.792-87, domiciliado na Rua Alcides
Ricardini Neves, n° 12, sala 717, São Paulo - SP, CEP 04575-050; e Diretor sem designação específica, 
Reolando Gobbi, brasileiro, casado, contador, portador do RG n° 7.747.219-6 SSP/SP, e do CPF/MF
n° 425.954.608-20, residente e domiciliado a Rua Camilo Nader, n° 378, apartamento 21, São Paulo 
– SP, CEP 05688-032. Declaração de desimpedimento - Os diretores ora reeleitos, estando presentes, 
expressamente declararam que não se encontram impedidos de exercer a administração da sociedade,
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade,
conforme Declaração de Desimpedimento devidamente arquivada na sede da Companhia. b) Os 
membros da diretoria ora reeleitos não receberão qualquer remuneração pelo exercício de seus cargos. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente
ata sob forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 
30 de julho de 2018. Presidente da Mesa - Maximiliano José Lopes Abdo; Secretário da Mesa - Reolando 
Gobbi. Diretores reeleitos: Maximiliano José Lopes Abdo; Armando Chaves Correa Pinto; Reolando 
Gobbi. Conselheiros presentes: Armando Chaves Correia Pinto; Reolando Gobbi; Mônica Vicentini 
Abdo; Luiz Fernando Navarro de Mello; Ivani Leandro dos Anjos Santos; Luiz Gustavo do Nascimento 
Gonçalves Abdo; Patrícia Sena Teixeira; Luiz Renato do Nascimento Gonçalves Abdo; Luciana Vicentini.
Confere com o original lavrado em livro próprio. Sr. Maximiliano José Lopes Abdo - Presidente da Mesa;
Sr. Reolando Gobbi - Secretário da Mesa. registrada na JUCESP sob o n° 413.683/18-7 em 29.08.18.

São diversas as datas para 
a comemoração do dia do 
profi ssional da contabilidade. 
No Brasil, o Dia do Contador, é 
comemorado em 22 de setem-
bro. A data é uma homenagem 
ao profi ssional que estuda e 
avalia as atividades fi nanceiras 
de uma empresa.

A grande maioria das pes-
soas não sabe, mas existe 
uma grande diferença entre 
o Contador e o Contabilista. 
O Contador é o profi ssional 
que possui curso superior 
em Ciências Contábeis, já o 
Contabilista tem curso pro-
fi ssionalizante ou técnico em 
Contabilidade.

São muitas as funções do 
profi ssional que é de gran-

Eduardo Shinyashiki (*)

Quantas pessoas brilhan-
tes, inteligentes, com 
habilidades incríveis 

não alcançam seus sonhos, 
suas metas e objetivos sim-
plesmente por medo de mudar, 
inovar, ousar ou fazer algo 
diferente? Quantos profi ssio-
nais fantásticos nem tentam 
ir além por medo de errar, 
de não serem aceitos ou por 
simplesmente terem receio de 
não dar certo? 

O sentimento é de que há 
um grande abismo entre onde 
se está e o lugar que se quer 
chegar. Parece que sempre há 
mais problemas do que soluções 
e que surgirão mais obstáculos 
do que oportunidades. 

Daí então, as pessoas deixam 
o medo tomar as rédeas da vida, 
abandonando seus sonhos e 
objetivos. Ao invés de enfrentar 
as mudanças como oportunida-
des de crescimento, passam a 
resistir, criando confl itos, dor, 
sofrimento e uma sensação de 
impotência frente aos novos 
desafi os. 

Para não perder mais opor-
tunidades por medo do novo, 
deixo três dicas de como se 
preparar para mudanças. Se 
fortalecidas e colocadas em 
prática, essas atitudes ajudam 
a tornar o “novo” um momento 
único e brilhante.

Perca o medo de mudar
Incerteza, insegurança, processos de readaptação, risco, complexidade e o sentimento de que “isso não 
vai dar certo”, são algumas das tantas sensações que percorrem a mente quando se fala em mudanças

lares se conectam: reco-
nhecimento dos próprios 
talentos e competências, 
clareza dos próprios 
objetivos e condução da 
própria vida de forma 
ética e coerente com os 
valores pessoais. 

Com a autoconfi ança forta-
lecida, as mudanças não são 
mais ameaças, mas fonte de 
crescimento, amadurecimento 
e evolução. 

Todos os dias a vida nos dá 
uma grande oportunidade de 
fazermos algo diferente. A 
mudança já veio conosco desde 
o nascimento. Mudança é evo-
lução. Se as transformações da 
vida nos confi rmam que tudo 
tem um tempo fi nito, frente às 
mudanças precisamos ter uma 
postura aberta a acolhê-las, 
pois só assim poderemos en-
xergar as novas possibilidades e 
oportunidades de se reinventar, 
rever as decisões tomadas em 
algum momento da trajetória, 
mudar a rota e ir em direção 
aos nossos objetivos.  

Perca o medo de mudar, 
prepare-se e colha os melhores 
resultados sempre!

(*) - É presidente do Instituto 
Eduardo Shinyashiki, mestre 

em Neuropsicologia e Liderança 
Educadora, especialista em 

desenvolvimento das competências 
de liderança organizacional e pessoal 

(www.edushin.com.br).

 1) Desapegar daquilo 

que está obsoleto - 
Para alcançar metas é 
preciso deixar de lado 
tudo aquilo que não nos 
serve mais, sendo ne-
cessário desmascarar as 
falsas seguranças que os 
hábitos nos propiciam. 
Metaforicamente, para 
encarar uma mudança 
precisamos “morrer” 
para o que já não faz 
sentido no momento.

 2) Desenvolver a fl exibi-

lidade - É por meio dela 
que podemos imaginar 
soluções diferentes e ino-

vadoras e experimentá-
-las agindo. Entre erros 
e acertos aprendemos 
que a mudança não é algo 
linear, defi nido, mas um 
processo de adaptação, 
fl exibilidade e aprendi-
zagem contínua, onde as 
crenças são questionadas 
e as situações conhecidas 
são continuamente trans-
formadas, desequilibran-
do a sensação ilusória de 
estabilidade e segurança.

 3) Fortalecer a auto-

confi ança - Esse é um 
processo de evolução 
pessoal, em que três pi-

Cyan You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ n° 17.381.751/0001-06 - NIRE: 35.227.069.683

Extrato da Ata de Reunião dos Sócios Realizada em 10/09/2018
Data e local:10/09/2018, às 10h00min, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, conjunto 41, 
sala 32, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat, Secre-
tário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada 
sócio, o capital social da empresa em R$ 2.500.000,00 sendo que o capital social final após a redução será de R$ 
4.531.000,00. Encerramento: Nada mais, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os sócios. SP, 10/09/2018. 
You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat, Eduardo Muszkat; Yp Real Estate Empreendimentos 
e Participações Ltda. Abrão Muszkat, Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

East You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF  n° 15.376.921/0001-20 - NIRE: 35.226.453.650

 Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 11/09/2018
Data, Hora e Local: 11/09/2018, às 15:30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 4º andar, conjunto 
41, sala 24, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Abrão Muszkat, Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade, resolvem reduzir proporcionalmente às 
quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 6.500.000,00, sendo que o capital social final após a redução 
será de R$ 4.338.051,00. Encerrramento: Nada mais, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os sócios e pre-
sentes. SP, 11/09/2018. Yp II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat; Tibério Constru-
ções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério. Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

Hope You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n° 13.655.049/0001-24 - NIRE: 35.225.421.461

 Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 11/09/2018
Data, Hora e Local: 11/09/2018, às 15h30min, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 4º 
andar, conjunto 41, sala 21, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP. Convocação: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Abrão Muszkat, Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade, resolvem reduzir proporcional-
mente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 1.367.133,00, sendo que o capital social 
final após a redução será de R$ 10.000,00. Encerrramento: Nada mais, ata lida, aprovada e assinada por to-
dos os sócios. SP. 11/09/2018. Yp II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat; 
Tibério Construções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério; Vre D2 S.A. Marcelo Rezen-
de Rainho Teixeira,Thiago Bellini Motta Leomil. Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

Indigo You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ n° 17.381.758/0001-10 - NIRE: 35.227.142.071

 Extrato da Ata de Reunião dos Sócios Realizada em 11/09/2018
Data, Hora e Local: 11/09/2018, às 11:30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 4º andar, conjunto 
41, sala 31, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Abrão Muszkat, Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade, resolvem reduzir proporcionalmente às 
quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 6.306.863,00, sendo que o capital social final após a redução 
será de R$5.187.367,00. Encerrramento: Nada mais, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os sócios. SP, 
11/09/2018. You Inc Incorporadora e Participações S/A Abrão Muszkat, Eduardo Muszkat; Yp Real Estate Empre-
endimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

Pearl Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
CNPJ/MF n° 18.668.815/0001-09 - NIRE: 35.227.728.954

 Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 11/09/2018
Data, Hora e Local:11/09/2018, às 11:30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 4º andar, conjunto 
41, sala 42, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Abrão Muszkat, Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade, resolvem reduzir proporcionalmente às 
quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 2.500.000,00 , sendo que o capital social final após a redução 
será de R$ 9.299.437,00. Encerrramento: Nada mais, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os sócios e presen-
tes. SP, 11/09/2018. You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat, Eduardo Muszkat; Yp II Real Estate 
Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat; Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

Red You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n° 17.381.753/0001-97 - NIRE: 35.227.142.097

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 11/09/2018
Data, Hora e Local: 11/09/2018, às 14:30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 4º an-
dar, conjunto 41, sala 28, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totali-
dade. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat, Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade, re-
solvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 9.434.000,00, 
sendo que o capital social final após a redução será de R$ 3.496.200,00. Encerrramento: Nada mais, ata foi 
lida, aprovada e assinada. SP, 11/09/2018. Yp II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão 
Muszkat; Tibério Construções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério; Vre D2 S.A. Marcelo Re-
zende Rainho Teixeira, Thiago Bellini Motta Leomil; Abrão Muszkat- Presidente; Eduardo Muszkat- Secretário.

CNPJ/MF nº 21.083.009/0001-83 - NIRE 35.228.739.381

 11/09/18, às 11:30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, conjunto 41, sala 
31, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP.  Dispensada.  Totalidade.  Presidente: Abrão Muszkat; 
Secretário: Eduardo Muszkat. Por unanimidade, reduziram proporcionalmente às quotas de cada sócio, pas-
sando o capital social de R$10.000.000,00 para R$45.857.597,00.  Nada mais, a ata foi aprovada e assinada. 
SP, 11/09/18. Mesa: - Presidente; - Secretário. 

Abrão Muszkat, Eduardo Muszkat,  Ricardo José da Silva Raoul, Daniel 
Dias Takase, Carlos Eduardo Toledo Ferraz, Cid Vinhate Ferrari Filho. 

22 de setembro: Dia do Contador

de importância para os seus 
negócios, principalmente a de 
manter suas fi nanças em ordem 
pra que o cliente não tenha 

dor de cabeça e possa projetar 
crescimento na empresa.

Na Ogura & Habby Con-
tabilidade Online, empresa 

que desenvolve trabalhos 
voltados, essencialmente, à 
atividade empresarial com 
foco nas áreas contábil, 
fiscal, societária, custos e 
patrimonial, tanto na esfera 
preventiva como corretiva, 
possui estrutura física e 
de profissionais altamente 
qualificados. Além disso, 
contam com inovação e 
tecnologia para que facilite 
a vida dos clientes.

Portanto, se quer come-
morar o Dia do Contador 
com a alegria de saber que 
a sua contabilidade está nas 
mãos certas, sempre com a 
confi ança e qualidade no tra-
balho, saiba como escolher o 
profi ssional!

D
iv

ul
ga

çã
o

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 J

or
na

l E
m

pr
es

as
 e

 N
eg

óc
io

s 
Lt

da
.. 

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/0
51

0-
C

E2
E-

81
2C

-1
C

06



Fotos: Divulgação
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Especial

Flávia Albuquerque/Agência Brasil

Esses fi ltros coloridos foram patenteados em 1983 e 
já foram indicados não só para crianças com dislexia 
como para portadores de autismo e transtorno de 

défi cit de atenção e hiperatividade (TDAH). O trabalho foi 
publicado pela revista científi ca Research in Developmental 
Disabilities.

Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, ela é con-
siderada um transtorno específi co de aprendizagem de 
origem neurobiológica, caracterizada por difi culdade no 
reconhecimento preciso e ou fl uente da palavra, na habili-
dade de decodifi cação e em soletração. Essas difi culdades 
normalmente resultam de um défi cit no componente fono-
lógico da linguagem e são inesperadas em relação à idade 
e outras habilidades cognitivas.

Entre os sinais apresentados pela criança no período 
pré-escolar estão a dispersão; o fraco desenvolvimento da 
atenção; atraso do desenvolvimento da fala e da linguagem; 
difi culdade de aprender rimas e canções; fraco desenvol-
vimento da coordenação motora; difi culdade com quebra-
-cabeças; falta de interesse por livros impressos.

Filtro colorido aumenta velocidade 
de leitura de crianças com dislexia

Um estudo publicado por brasileiros 
e franceses mostrou que voluntários 
de 9 e 10 anos com dislexia que 
usaram fi ltros verdes apresentaram 
aumento da velocidade de leitura. O 
mesmo fi ltro não fez nenhum efeito 
em crianças sem o distúrbio

Já na idade escolar, a criança pode apresentar difi culdade 
na aquisição e automação da leitura e da escrita; pobre co-
nhecimento de rima e aliteração; desatenção e dispersão; 
difi culdade em copiar de livros e da lousa (quadro-negro); 
difi culdade na coordenação motora fi na e ou grossa; desor-
ganização geral, constantes atrasos na entrega de trabalho 
escolares e perda de seus pertences; confusão para nomear 
entre esquerda e direita; difi culdade em manusear mapas, 
dicionários, listas telefônicas etc.; vocabulário pobre, com 
sentenças curtas e imaturas ou longas e vagas.

Metodologia rigorosa
Segundo uma das autoras do artigo, Milena Razuk, os 

fi ltros não são muito utilizados no Brasil devido à falta de 
estudos, mesmo que o material seja adotado na França. 
“No entanto, os estudos feitos sobre sua efi cácia tinham 
defi ciências metodológicas. Pela primeira vez foi usada uma 
metodologia bastante rigorosa”, disse.

Para fazer a análise foram selecionadas 18 crianças com 
dislexia e outras 18 sem a condição, todas atendidas no 
Hospital Robert Debret, em Paris. Para o experimento, 
os cientistas escolheram os fi ltros amarelo e verde. As 36 
crianças tiveram que ler trechos de livros infantis indicados 
para sua faixa etária, projetados em uma tela. Diferentes 
trechos eram lidos sem fi ltro, com o amarelo e com o verde.

Um aparelho apoiado na cabeça que mede os movimentos 
dos olhos e que enviam sinais infravermelhos para os olhos, 
detectavam onde o voluntário estava fi xando o olhar e por 
quanto tempo. “A criança com dislexia precisa fi xar mais 
tempo o olhar nas palavras para conseguir compreender 

o texto, por isso a velocidade de leitura é menor”, disse 
o professor do Instituto de Biociências da Unesp, em Rio 
Claro, e coordenador do projeto, José Angelo Barela.

O aparelho detectou que as crianças sem dislexia não apre-
sentaram mudança na velocidade de leitura com os fi ltros e as 
com dislexia fi xaram trechos de palavras ou de frases por 500 
milésimos de segundo usando o fi ltro verde. Com o amarelo e 
sem fi ltro, o tempo era de 600 milésimos de segundo.

Segundo Razuk, as causas da dislexia não são conhecidas, 
mas ter o distúrbio não quer dizer que haja defi ciência in-
telectual. “É como se houvesse algum ruído que atrapalha 
a comunicação do cérebro com o resto do corpo. Para o 
diagnóstico de dislexia, o Q.I. tem de ser normal ou acima 
da média”, disse.

Pesquisa usou 18 crianças com dislexia e 18 que não 
apresentavam o problema.
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Arquitetos brasileiros 
estão indicados para 
receber o Prêmio In-
ternacional Riba 2018, 
concedido aos melhores 
projetos mundiais a cada 
dois anos. O brasileiro 
Marcelo Rosenbaum e os 
arquitetos do grupo Ale-
ph Zero desenvolveram o 
projeto da Aldeia Infantil, 
na fazenda Canuanã, na 
área rural de Formoso 
do Araguaia, a 300 km de 
Palmas, em Tocantins. O 
júri do Prêmio Interna-
cional Riba 2018 recebeu 
20 propostas, e, ao final, 
ficaram quatro, além da 
aldeia infantil brasileira.

Não foi anunciada a 
data de premiação. Em 
2016, o vencedor foi um 
projeto de arquitetos 
peruanos. Este ano, há 
entre os concorrentes um 
conjunto arquitetônico 

Brasileiros 
concorrem 
a prêmio 
internacional 
de arquitetura

em Budapeste do centro 
universitário europeu com 
15 mil m². Também estão 
na disputa pelo prêmio a 
escola de música Toho, no 
subúrbio de Tóquio, e um 
projeto que reúne vários 
prédios que remontam a 
uma floresta vertical, em 
Milão, na Itália.   

A proposta brasileira da 
Aldeia Infantil, uma escola 
fazendária que é um in-
ternato para 540 crianças 
e adolescentes, de 7 a 17 
anos, faz lembrar as ca-
sas dos alunos. O projeto 
foi desenvolvido a partir 
de conversas e visitas às 
famílias dos estudantes. 
A preocupação foi man-
ter o ambiente fresco e 
aconchegante. No local, 
há espaço para acomodar 
trabalhadores rurais, fun-
cionários e professores, 
além de salas de aula, um 

refeitório e um pequeno 
hospital. Jardins, salas 
de diversão e passeios 
também foram incluídos 
na arquitetura.

Os prédios têm tetos 
apoiados em vigas e colu-
nas de madeira laminadas 
e detalhadas. Há aber-
turas para três jardins 

paisagísticos alinhados aos 
dormitórios. Nos quartos, há 
painéis nas portas que têm 
padrão diferente entre um 
e outro. Os quartos dispõem 
de banheiros, chuveiros e 
uma lavanderia ventilados 
a partir de alvenaria per-
furada, feita à mão. Há, 
ainda, escadas de madeira 
e passarelas com sacadas, 

proporcionando vistas do 
local e dos pátios.

O Prêmio Internacional 
Riba 2018 escolhe o projeto 
que representa a excelên-
cia em arquitetura e que 
proporciona impacto social 
significativo.

A premiação ocorre a 

cada dois anos e a data é 
anunciada às vésperas da 
definição. Em 2016, o Prê-
mio Internacional Riba 
inaugural foi concedido 
à Grafton Architects por 
seu extraordinário prédio 
universitário, a Utec, Uni-
versidade de Engenharia 
e Tecnologia, de Lima, no 
Peru (ABr).

Projeto brasileiro venceu na categoria Arquitetura Educacional ArchDaily Building.

Leonardo Finotti/CAU-MT



News@TI
inclusivo e independente de origens geográfi cas. Para isso, segundo ele, 
isso deve começar com os participantes falando um idioma comum a 
todos: o inglês. "Já temos muitas grandes conferências no Brasil, mas 
todas são voltadas apenas para o público brasileiro. E aí está o proble-
ma: só nós falamos o português brasileiro. Isso acaba nos limitando e 
não conseguimos mostrar o alto nível da nossa programação e do que 
somos capazes para o mundo todo", salienta Akita. A primeira edição 
da THE CONF foi realizada no ano passado e reuniu mais de 350 pes-
soas, 32 palestrantes e tudo foi gravado pela InfoQ Brasil (http://goo.
gl/z2jdwH). As inscrições e o investimento estão descritos no site do 
evento: www.theconf.club/

 

THE CONF 
@Para apresentar o potencial dos desenvolvedores brasileiros, a 

THE CONF, evento focado em programação chega à sua segunda 
edição com uma expectativa de público em torno de 600 participantes. 
A Conferência, patrocinada pelas empresas de tecnologia Codeminer42, 
InfoQ e OmniTrade, será realizada nos dias 21 e 22 de setembro, no 
Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo (SP) e reunirá desen-
volvedores de todo mundo para falar sobre o seu trabalho somente em 
inglês para uma conferência verdadeiramente internacional. Fábio Akita, 
programador de larga experiência e idealizador do evento, explica que 
a sua motivação para produção da THE CONF é criar um ecossistema 

São Paulo, quinta-feira, 13 de setembro de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Sete dicas de inbound 
marketing para aplicar

no e-commerce

Anunciar no rádio? Na 

TV? Colocar verba em 

campanhas nas quais 

não é possível medir, 

com precisão, o retorno 

do investimento? 

Quem aposta no 

inbound marketing 

para e-commerce não 

costuma fazer ideia do 

que seja tudo isso

Com foco na conquista 
de clientes por meio da 
construção de confi ança 

entre o consumidor e a marca, 
esse modelo de marketing 
digital é hoje um dos mais 
importantes para quem deseja 
alavancar seus números com 
ajuda da internet.

No entanto, para que funcio-
ne, é preciso entender bem o 
que está sendo feito. Assim, 
separei sete dicas para con-
quistar melhores resultados. 
Confi ra!

1. Conheça a jornada de 

compra da sua persona

Quer sejam homens de 34 
anos que moram na região Su-
deste ou mulheres de 28 anos 
com ensino superior completo, 
o importante é entender quem 
é o público-alvo da loja virtual 
e saber como é a sua jornada 
de compra.

Dividida em quatro etapas 
— aprendizado e descoberta, 
reconhecimento do proble-
ma, consideração da solução 
e decisão de compra — essa 
jornada aponta todas as fases 
pelas quais o público passa 
antes de se tornar cliente 
de uma empresa. Por isso, 
é tão importante entender 
cada uma delas e qual tipo de 
conteúdo e oferta podem ser 
apresentadas, bem como ter 
boas personas.

2. Crie e mantenha um 

blog

Já percebeu como tem gente 
que sai dizendo por aí que ago-
ra “o conteúdo é rei”, como se 
isso fosse uma grande novida-
de? Dita por Bill Gates lá atrás, 
em março de 1996, a frase já 
mostrava como o marketing de 
conteúdo seria um dos pontos 
mais importantes da web. 
Nesse cenário, o melhor jeito 
de investir é por meio de um 
blog. Com ele, a empresa pode:
 • tornar-se uma autoridade 

em um segmento de mer-
cado;

 • ter a sua percepção de 
marca aumentada;

 • ganhar mais relevância 
nos resultados de busca 
do Google;

 • entregar conteúdo útil e de 
qualidade para os clientes 
e possíveis clientes;

 • criar novos pontos de 
comunicação online com 
a audiência.

No entanto, é preciso ter 
cuidado: além de bem escrito, 
o conteúdo precisa estar em 
constante atualização. 

3. Ofereça conteúdos 

ricos

Capazes de migrar uma pes-
soa da fase de reconhecimento 
do problema para a de consi-
deração da solução, dentro da 
jornada de compra, os con-
teúdos ricos, como e-books, 
webinars e infográfi cos, são 
aqueles tipos mais extensos 
e completos, ofertados para a 
audiência em troca de alguma 
forma de contato, como e-mail 
e telefone.

Esse tipo de material é um 
dos mais utilizados em estraté-
gias de inbound marketing para 
e-commerce justamente por 

ser um dos responsáveis por 
transformar meros usuários da 
loja virtual em preciosíssimos 
leads.

4. Invista também em 

conteúdo de áudio e vídeo

De acordo com dados da 
Cisco, empresa da área de 
tecnologia, estima-se que até 
o ano que vem, pelo menos 
80% de todo o tráfego da web 
no mundo fi que por conta da 
transmissão e do consumo de 
vídeos.

O cenário de podcasts tam-
bém têm mostrado não apenas 
o aumento do consumo desse 
tipo de mídia como também o 
seu poder com o público. Ou 
seja, além de posts em blog e 
e-books, vale a pena investir 
em conteúdo de áudio e vídeo 
nas estratégias de inbound 
marketing. 

5. Produza uma (boa) 

landing page

Não adianta só produzir 
um bom podcast, e-book ou 
post de blog e esperar que 
eles, sozinhos, convertam os 
usuários em leads. É preciso 
direcionar os interessados para 
uma boa landing page, na qual 
seja possível capturar os dados 
de contato.

Ao contrário de uma página 
tradicional do site, as landing 
pages tem como foco a con-
versão do usuário e, por isso, 
elas não contam com um menu 
rebuscado e nem outra forma 
de saída daquele visitante 
que não seja por meio de um 
cadastro. Entretanto, para que 
essa página de fato funcione, é 
preciso que seja bem desenha-
da. Algumas dicas são:
• criar títulos simples e que 

vão direto ao ponto;
• usar o contraste das cores 

para ajudar na conversão;
• colocar provas sociais (como 

depoimentos) na página;
• fazer testes de versões 

diferentes da mesma lan-
ding page para saber qual 
funciona melhor com o 
público;

• planejar um excelente CTA;
• não poluir a página,  utilizan-

do de forma adequada os 
espaços em branco.

6. Aposte no e-mail 

marketing

Apostar em uma boa estraté-
gia de e-mail marketing pode 
aumentar as vendas. Porém, 
é preciso planejar e produzir 
muito bem tanto o conteúdo 
da mensagem como o disparo. 
Uma das formas é investir em 
plataformas profi ssionais de 
criação e disparo de e-mail 
marketing, como a RD Station 
e o Mailchimp, que contam, in-
clusive, com versões gratuitas 
para teste.

7. Segmente e nutra os 

seus leads

É importante desenvolver 
uma boa segmentação e es-
tratégia de nutrição de leads 
para o e-commerce. Com a 
primeira, pode-se criar mensa-
gens diferentes para cada tipo 
de persona e, até mesmo, com 
base em qual estágio da jornada 
ela está naquele momento. 
Além disso, também é possível, 
com um bom planejamento de 
nutrição, alimentar aquele lead 
até que ele, de fato, se torne um 
cliente daquele e-commerce. 

Tudo isso pode acontecer 
com a ajuda de um bom con-
teúdo. Aliás, o que não faltam 
são maneiras de produzir um 
bom planejamento de inbound 
marketing para e-commerce. O 
negócio é pegar cada uma das 
dicas e colocá-las em prática.

(*) É coordenador de marketing e 
inside sales da Tray, unidade de 

e-commerce da Locaweb.

Vinicius Guimarães (*)

www.netjen.com.br

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

confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

Quantas vezes você preci-
sou analisar uma planilha e 
se deparou com informações 
duplicadas, dados iguais, mas 
registrados de forma diferen-
te, erros de digitação, entre 
outros problemas? Certamen-
te custou horas de trabalho a 
mais para elucidar essas ques-
tões e fez com que decisões 
importantes fossem tomadas com atraso. É uma situação que 
pode acontecer com qualquer empresa atualmente e exempli-
fi ca a difi culdade de transformar os dados (a matéria-prima) 
em ações estratégicas ('produto' fi nal de cada organização).

Desde a popularização e evolução da Internet não se fala em 
outra coisa. A produção de dados digitais cresce a nível expo-
nencial. Relatório produzido pelo IDC e EMC aponta que, em 
2020, a expectativa é ter 40 zetabytes de informação. Conteúdo 
sufi ciente para tomar as melhores decisões em uma empresa? 
Nem tanto. A mesma pesquisa indica que apenas 33% desses 
dados são "úteis", ou seja, podem gerar algum valor. Resumindo: 
é preciso cada vez mais trabalhar na garimpagem dos dados e 
identifi car quais elementos serão úteis para o crescimento do 
negócio. 

Para isso, é necessário criar uma série de estratégias para 
garantir que os dados sejam úteis e gerem novos insights para 
a empresa. A primeira é estabelecer uma governança sobre 
eles, permitindo uma análise mais detalhada da qualidade, da 
política e das aplicações que estão armazenando essas infor-
mações. Depois, devem-se criar análises e visualizações para 
identifi car padrões. Por fi m, permitir que esses dados passem 
por algoritmos de inteligência artifi cial para detectar anomalias 
e padrões que os olhos humanos não conseguiriam encontrar.

Como se vê, é um processo 
multidisciplinar que deve en-
volver diferentes setores da 
organização, permitindo que 
arquitetos, engenheiros de 
dados, analistas e cientistas 
possam atuar em conjunto 
para encontrar esses padrões 
e criar aplicações inteligentes 
a partir das informações. Se 

essa estrutura não for possível, tente chegar ao menos a uma 
análise de inteligência de negócios (BI – Business Intelligen-
ce). Muitas empresas ainda não constituíram essa área, mas é 
melhor se apressarem. No futuro, haverá a integração do BI 
com tecnologias de Inteligência Artifi cial, permitindo não só 
análise do passado, como também a previsão de ações futuras.

É uma realidade que, pouco a pouco, começa a bater nos 
mais diferentes setores da economia nacional. Existem em-
presas maduras que já possuem uma visão mais holística sobre 
os dados. Instituições fi nanceiras e de telecomunicações, que 
sempre lidaram com grandes volumes de informações, já estão 
na frente. Mas, cedo ou tarde, também aumentará em outros 
mercados, como varejo, energia, indústria e serviço público.

Em um mundo cada vez mais conectado e que qualquer 
ação realizada gera métricas e relatórios, é natural que todos 
os setores podem se benefi ciar dos dados. Sua empresa pode 
criar um produto que não utilize ou gere uma informação por si 
só, como um brinquedo. Mas saiba que esses itens terão dados 
extremamente necessários, mesmo quando o item ou serviço 
em questão não sejam de natureza digital.

(Fonte: Leonardo Dias é CDO e cofundador da Semantix, empresa 
especializada em Big Data, Inteligência Artifi cial, Internet das Coisas

e Análise de dados (www.semantix.com.br)

Da matéria-prima ao produto: como transformar 
os dados em informação estratégica

Mateus Félix (*)

Mas uma pergunta muito comum é: como entrar nesse 
mundo? Cursos online ajudam? Qual a diferença de um 
curso online para um curso presencial de programação? 

Onde encontro esse tipo de curso?

Como ex-aluno de um curso de Web Development, posso afi rmar 
que há muita diferença entre um curso online e um bootcamp 
de programação. Eu já havia tentado aprender a programar em 
cursos online e a primeira coisa que lhe digo é que "programador" 
e "desenvolvedor" são coisas muito diferentes. Você pode aprender 
uma linguagem de programação vasculhando a Internet, mas não 
se tornará um desenvolvedor. Pelo menos, não a tempo de entrar 
no mercado de trabalho porque, a essa altura, seu conhecimento 
já estará defasado.

É aí que está a vantagem de um bootcamp de programação: um 
curso imersivo onde você pratica todos os dias, durante várias 
horas, tudo o que aprendeu até aquele momento.

Cotidiano

As aulas envolvem um pouco de teoria e muita prática todos os 
dias. O professor começa com o conteúdo teórico, mas realizando 
exemplos práticos, que os alunos acompanham em tempo real 
e programam junto (code along). Após a explicação, inicia-se o 
trabalho em duplas (pair programming), onde cada dupla deve 
completar o desafi o usando apenas um computador, alternando 
entre quem digita o código e quem decide a forma de abordar 
o problema. Todos os dias, a dupla é diferente, escolhida alea-
toriamente, e permanece durante todo o dia. Essa metodologia 
permite trabalhar habilidades de comunicação, trabalho em 
equipe, empatia, muitas vezes humildade, assim como o próprio 
conhecimento de programação. Nem sempre o seu par terá o 
mesmo nível de conhecimento que você. Às vezes, terá mais, às 
vezes menos. 

Em seguida, há o trabalho individual diário onde você aplica 
novamente o que aprendeu no dia. Ambos os trabalhos, o indivi-
dual e em dupla, devem ser entregues até o dia seguinte, antes 
do início da aula.

O melhor é que todos os exercícios e projetos são feitos no 
computador próprio do aluno, ou seja, você pode continuá-lo 
em casa ou em qualquer outro lugar. Ao fi nalizar o curso, você 
estará pronto para usar seus próprios projetos como referência 
para trabalhos futuros e seu computador estará confi gurado 
do jeitinho que você precisa para começar a carreira como um 
desenvolvedor full stack.

Feedbacks

Os alunos recebem feedbacks diários sobre seu desempenho 
durante o curso. Todos os dias, há uma revisão sobre o que a 
turma achou mais difícil dos exercícios do dia anterior, feedbacks 
individuais sobre os trabalhos, mostrando onde podiam melhorar 
e que ferramentas utilizar para completar o que foi proposto.

Avaliações e notas

Não há provas ou testes. As notas são calculadas a partir dos 
exercícios diários. Cada exercício possui desafi os que devem 
ser concluídos e também extras. Assim, avalia-se se o aluno está 
conseguindo acompanhar o curso e onde precisa melhorar. Essa 
avaliação serve tanto para o aluno, como para o professor e seus 
assistentes saberem como podem ajudar.

As várias etapas que compõem 
um bootcamp de programação

Pensando nos avanços da tecnologia e nas novas demandas do mercado de trabalho, percebemos que 
ter conhecimentos na área de programação é uma grande vantagem competitiva

Como são aplicados os exercícios

Todos os dias, são apresentados aos alunos dois exercícios sobre 
o conteúdo abordado no dia. Um deles é sempre feito em dupla e 
outro individual. Cada um envolve desafi os de programação em 
Javascript e HTML / CSS em difi culdade crescente. Dessa forma, 
ao fi nal do curso, com tudo o que foi aprendido, você desenvolve 
uma aplicação web completa: desde a confi guração do servidor 
e integração com o banco de dados ao front-end utilizando um 
framework.

O curso consiste de três módulos e, a cada três semanas, 
os alunos desenvolvem um projeto utilizando as ferramentas 
aprendidas. Estes projetos servirão como portfólio na hora das 
entrevistas de emprego.

Semana da Contratação

Ao fi nal do curso, acontece a "Hiring Week". Várias empresas 
que necessitam de programadores são convidadas a participa-
rem do evento, onde o objetivo é entrevistar os alunos recém-
-graduados já com a intenção de contratá-los. Todos os alunos 
são postos em mesas com os entrevistadores e tem 10 minutos 
para apresentarem seus projetos e trocarem contatos. Quando 
acaba o tempo, os alunos se movem nas mesas para falarem com 
os outros entrevistadores. Dessa maneira, é possível ser entre-
vistado por mais de 30 empresas em três dias.

E não se preocupe sobre como se comportar nas entrevistas 
porque durante o curso também há workshops sobre como 
organizar seu currículo, que tipo de perguntas são feitas nas 
entrevistas, quais testes são mais comuns para serem aplicados 
nas provas técnicas etc. O suporte ao aluno não se limita ao curso.

Networking

Os ex-alunos têm acesso à comunidade global dos Alumni, 
podendo interagir com outros estudantes de outros campi ao 
redor do mundo, visualizar ofertas de emprego em outros países, 
conseguir parceiros programadores e designers para desenvolver 
sua startup ou só bater-papo.

Modelo de ensino

A Ironhack, escola onde fi z o curso, valida seus cursos antes 
de implementá-los em seus campi. Como é uma empresa multi-
nacional e não um modelo de franquias, os currículos dos cursos 
oferecidos é sempre igual e conta com a mesma metodologia de 
ensino. Isso signifi ca que fazer um dos cursos da Ironhack em 
São Paulo capacita o estudante da mesma forma que cursar no 
campus de Madrid, Miami, Berlim ou qualquer uma das outras 
cinco cidades ao redor do mundo.

(*) É formado em Web Development pela Ironhack Madri e atualmente é Teacher 
Assistant na Ironhack São Paulo. A Ironhack é uma escola de programação 

global com presença em oito países, que atua em modelo de bootcamp.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 13 de Setembro de 2018. Dia de São João Crisóstomo, 
São Maurílio, São Ligório, Santa Eugênia, e Dia do Anjo Vassariah, cuja 
virtude é a amabilidade. Dia do Agrônomo. Hoje aniversaria a atriz 
Laura Cardoso que completa 91 anos, a atriz Jacqueline Bisset que faz 
74 anos e o ator Ben Savage que faz 38 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau tem boa memória e raciocínio 
rápido. Dotado de um bom senso de humor, é uma pessoa sociável, 
que se relaciona bem com as pessoas de diversos círculos sociais.  É 
independente, gosta de liberdade, de praticidade e tem a mente rápida. 
É sensível e criativo. Deseja ser respeitado e preocupa-se em respei-
tar o outro, adotando muitas vezes uma aparência séria e discreta. 
Costuma ser eloquente na oratória e sempre rico em argumentos para 
quase tudo. Só não gosta de adiar decisões. No lado negativo tende a 
ser critico e detalhista demais.

Dicionário dos sonhos
ARMAS – Armas são símbolos de poder e superio-
ridade. Ver muitas é sinal que vencerá problemas no 
momento. Estar armado indica forças para vencer 
adversidade. Perder a arma ou ser desarmado, é aviso 
de que perderá algo para alguém. Números de sorte: 
05, 11, 16, 89 e 97.

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

Esta quinta é o quinto dia da lunação. Vênus em bom aspecto com Saturno aumenta a segurança para os relacionamentos. 

Apesar das mudanças e rupturas acionadas por Urano, Saturno nos permite estabelecer acordos e nos comprometer mais nas 

relações para que estas tenham mais estabilidade. A Lua faz aspectos positivos com Mercúrio e Netuno que deixam as pessoas 

mais intuitivas e compreensivas. Porém, é muito importante se conectar com a intuição.  Mercúrio faz um aspecto tenso com 

Netuno que pode gerar mal-entendidos, enganos, confusão. Cuidado com fake news, as mentiras. Não é um bom momento para 

tomar decisões importantes, espere mais um pouco. 
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O dia é muito favorável dando jeito 
e habilidade para encantar pessoas. 
É preciso cautela à tarde para evitar 
que seus atos se transformem em 
mesquinharia sem sentido. Siga 
adiante tomando decisões impor-
tantes, mas faça tudo bem pensado. 
19/719 – Azul.

A Lua faz aspectos positivos com 
Mercúrio e Netuno que deixam 
as pessoas mais intuitivas e com-
preensivas. Bons resultados podem 
começar a chegar, mas é preciso 
ousar um pouco mais. Aproveite para 
demonstrar sentimentos a quem lhe 
interessa. 55/355 – Verde.

Difi culdades e perturbações em 
toda atividade que requeira uso de 
computadores e a comunicação. Um 
romantismo mais acentuado deve 
melhorar as situações de relaciona-
mentos em geral. Use seu poder de 
atração para uma renovação da vida 
sexual. 78/178 – Amarelo.

Mercúrio faz um aspecto tenso com 
Netuno que pode gerar mal-enten-
didos, enganos, confusão. Porém, 
é muito importante se conectar 
com a intuição.  Cuidado com fake 
news, as mentiras. Procure manter 
o romantismo nas relações amorosas 
onde terá momentos felizes. 18/788 
– Branco.

É um momento de apego a decisões, 
ideais, pensamentos e conceitos. Por 
isso evite atritos com as pessoas pró-
ximas, amigos e familiares. Precisa 
evitar que os seus atos se transfor-
mem em mesquinharia sem sentido. 
Nem tudo acontecerá como espera 
a tarde e à noite. 53/253 – Amarelo.

Vênus em bom aspecto com Saturno 
aumenta a segurança para os rela-
cionamentos. Não mude nada, logo 
irá melhorar os ganhos materiais 
naturalmente. Atitudes generosas 
ajudam para a compreensão e o 
bom entendimento na vida a dois. 
02/402 – Branco.

Precisa do apoio dos amigos, já que 
sozinho pode muito pouco. O dia é 
impróprio para coisas arriscadas ou 
perigosas. Com o Sol se aproximando 
da casa doze evite ser exagerado em 
qualquer situação, mantendo a rotina 
em tudo que já se comprometeu. 
66/566 – Verde.

Faça tudo passo a passo, sem agi-
tação demais e só agindo diante da 
certeza. Há uma grande transforma-
ção a caminho que poderá mudar seu 
rumo. Tenha cuidado para que suas 
ambições não o levem a agir de forma 
perigosa e precipitada em questões 
de trabalho. 92/392 – Amarelo.

O bom aspecto planetário estimula as 
amizades e a vida social fi ca ativada 
ainda mais a noite que será de forte 
energia. Mercúrio faz um aspecto 
tenso com Netuno que pode gerar 
mal-entendidos, enganos, confusão. 
Não é um bom momento para tomar 
decisões importantes, espere mais 
um pouco.  33/233 – Cinza.

O dia é muito favorável dando jeito 
e habilidade para encantar pessoas. 
Noite propensa à tomada de iniciati-
vas e a ser mais ativa. Antes de agir 
precisa manter a calma emocional 
se não algo pode não ser como 
esperava. Ouça a opinião da pessoa 
amada antes de tomar decisões. 
87/587 – Branco.

O momento é favorável para cobrar 
apoio das pessoas e ser determi-
nado no que deseja. Mantenha a 
boa vontade, pois mesmo que a 
disposição seja pouca ela é boa e 
ajuda a avançar. Um romantismo 
mais acentuado deve melhorar 
as situações de relacionamentos. 
12/212 – Azul. 

Começará a resolver situações que 
perturbam quando chegar a prima-
vera. Tenha cautela no cumprimento 
de compromissos e evite que seus 
atos sejam mal compreendidos pela 
frieza deles. A refl exão e a meditação 
serão fundamentais. 20/920 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para crescer o cabelo forte e saudável: Está é uma 
das simpatias mais conhecidas para o crescimento do 
cabelo. Para que seu cabelo cresça forte e sedoso siga 
o passo a passo abaixo: Pegue 3 tomates e s abão de 
coco. Corte os tomates em pedaços pequenos e passe 
no seu cabelo até que ele fi que bem molhado com o 
suco de coco. Enrole uma toalha na sua cabeça e deixe 
pelo menos 2 horas atuar. Passadas pelo menos as 2 
horas, lave o cabelo com sabão de coco e deixe secar 
se possível à luz solar. (Os raios de sol vão ajudar a 
ativar as todas as propriedades da simpatia.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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Amor conduzido
O espetáculo “Amor em 4 Atos – Tranças de Teresa” mostra 

a contradição do amor desde o seu título “Tranças de Teresa”, 
que foi pensado como uma tríade, um símbolo da transforma-
ção de três partes formando uma, por outro lado, a “Teresa”, 
representa a fuga, simbolizada nas cordas feitas com tecidos 
trançados, utilizadas em cadeias e manicômios. 

A ideia da “instauração”, da circularidade e as tranças em 
si são feitas espacialmente no palco a partir desse desenho 
circular, nos ciclos do amor que podem ser contínuos, mas 
também podem ser quebrados. Nas conexões das tranças, na 
união e separação que fazem a condução das histórias. Ins-
pirado nas ideias das marionetes e cruzetas, o cenário leva o 
espectador a vivenciar a sensação de que o amor também é 
conduzido. A apresentação é complementada com projeções 
de videodança ao longo do espetáculo. Todos os elementos 
da pesquisa estão presentes nas coreografi as. Com Cia Vila.

Serviço: Centro de Referência da Dança da Cidade de São Paulo (Galeria For-
mosa), Baixos do Viaduto do Chá – S/N,  Centro. De Hoje (13) a sexta (15) às 20h. 
Entrada franca.

Infantil
“Ludophonia” estreia no 

próximo dia 15 e foi pensado 
a partir da ideia de misturar 
instrumentos acústicos e 
elétricos, propondo caracte-
rísticas sonoras inusitadas. 
Os arranjos buscam explorar 
o máximo de timbres e so-
noridades dos instrumentos, 
usando técnicas estendidas, 
efeitos, mudando suas fun-
ções, combinando e ressal-
tando sonoridades diferentes. 
O show também apresenta 
clássicos do rock, da canção e 
obras originais do Grupo. Com 
o grupo Furunfunfum .

 Serviço:  Sesc Belenzinho, R. Padre 
Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábados e 
domingos às 12h. Ingresso: R$ 20. Até 30/09.

Nota
Após seis anos sem lançar mú-

sicas inéditas, a banda Cascadura 
apresenta nas plataformas digitais 
o single “Todas as Ondas”, pela 
gravadora Deck. Conhecido como 
um dos destaques do rock nacio-
nal, o grupo traz nessa canção um 
ritmo mais ligado à soul music, 
com muito swing. Após três anos 
do anúncio do fi m do grupo, a for-
mação original, Fabio (voz), Thiago 
Trad (bateria), Du Txai (guitarra) 
e Cadinho (baixo), reuniu-se no 
estúdio Casa das Máquinas (Sal-
vador/BA), em janeiro, para fazer 
esse registro. A música foi gravada 
com participação do guitarrista 
Martin (Agridoce) e sua produção 
é assinada por Tadeu Mascarenhas, 
que também toca órgão. Para ouvir, 
acesse: (https://Cascadura.lnk.to/
TodasAsOndasSinglePR).

Amilton Godoy

Um panorama de 
sambalanço, jazz 
brasileiro, bossa 
nova e canções 
contemporâneas 
moldam o show 
inédito da cantora 
Clara Moreno e do 
pianista e compositor 
Amilton Godoy

O espetáculo tem partici-
pação do trombonista 
Paulo Malheiros, do 

baterista Paulinho Vicente, 
do baixista Thiago Alves e 
da pianista Marcelle Barreto. 
Na primeira parte, Amilton 
Godoy, sozinho ao piano, 
interpreta temas autorais, 
Notas Que Falam, Tudo Bem, 
Choro e O Batráquio e mostra 
arranjos próprios para compo-
sições que marcaram os discos 
do Zimbo Trio. Em seguida, 
Clara Moreno divide o palco 
com o pianista em alguns 
números musicais. No roteiro, 
Balanço Zona Sul, standard 
da bossa nova composta por 
Tito Madi, e Tim Dom Dom, 
samba do violonista Codó, 
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A banda Ralo que toca músicas de seu mais recente 
álbum, Hell is Real (2017), além de composições do 
disco anterior. Formado por Zema Athayde na guitarra, 
Rodrigo Paciência no baixo e Tiago Gadioli na bateria, 
Ralo é uma banda paulistana de grunge-metal instru-
mental que, segundo os próprios integrantes, busca 
‘entortar’ ideias, ‘descer a mã o’ nos instrumentos e nã o 
‘facilitar’ em nada para o ouvinte.Com riffs intrincados, 
ritmos quebrados e muito peso, Hell is Real (2017) 
traz uma sequê ncia de faixas viscerais que unifi cam 
as infl uê ncias vindas dos anos 90 - a saber, o grunge 
de Nirvana e Melvins e o metal de Helmet, Deftones 
e Down. Mas o grupo aposta na ausê ncia de vocais, 
dando ainda mais ê nfase à clássica instrumentaç ã o 
power trio (guitarra, baixo e bateria). Estas são tam-
bém as características observadas em seu LP de estreia 
Horse Music, lançado em 2014. O show reproduz as 
nove faixas do disco em seu estilo denso e pesado, 
com melodias em sincronismo com projeções ao fun-
do do palco (imagens escolhidas para cada música) 
e reprodução dos samplers originais da gravação. As 
composições são: Untitled, Dundel, Volta, Ossos, Mais, 
Masck, Grunho, Tão Longe do Lado e Hell is Real. Na 
sequência, executam as músicas do primeiro LP: Slot, 
Sombra, The Shark Attack, Carpaccio, Soro e Fdp.

Serviço:  Sesc Belenzinho, Rua Padre Adelino, 1000, tel.2076-9700. Sábado 
(15) às 21h. Ingresso: R$ 20.

Duo de sucesso
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imortalizada por Jorge Bem Jor.  
No terceiro momento, Clara, 
acompanhada por sua banda, 
apresenta músicas de seu mais 
recente álbum Samba Esquema 
Novo, De Novo, uma regravação 
contemporânea e acústica do 
LP de Jorge Bem Jor (1963). 

Entre as canções estão: Rosa, 
Menina Rosa, Balança Pema, É 
Só Sambar e Quero Esquecer 
Você. A cantora também inter-
preta clássicos do sambalanço 
como Bruxaria (lançada por 
Wilson Simonal, em 1965), Que 
Besteira (de João Donato e 

Gilberto Gil) e Bebete Vãobora, 
do CD Miss Balanço. O fi nal do 
show ainda promete números 
de muito balanço com todos 
juntos no palco.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Ade-
lino, 1000, tel. 2076-9700. Sexta (14) às 21h. 
Ingresso: R$ 20.

Denso e pesado 

O show reproduz as nove faixas do disco

em seu estilo denso e pesado.

Dê valor ao que realmente importa
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a) , acredito que Deus quer 
que você saiba...Que, no fi m das contas, as coisas doces e simples da 
vida é que são importantes. Isto parece algo tão banal, um conhe-
cimento tão simplista, mas quando o acolhemos verdadeiramente 
como nossa realidade de vida, nossas vidas cotidianas começam a 
mudar de maneiras muito importantes.

Então, observe hoje e esta noite as coisas doces e simples da vida 
que você pode estar olhando de passagem, ou superfi cialmente, e 
nem as vê nem as usufrui. Observe atentamente. Elas estão prova-
velmente na sua frente -- coisas pelas quais você passa todos os dias.

Amor, Seu Amigo

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

Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ALAN MICHEL DA SILVA TEODORO, profi ssão: marceneiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 17/02/1990, residente e 
domiciliado em Suzano, SP, fi lho de Celso Teodoro e de Maria Angela Pereira da Sil-
va Teodoro. A pretendente: ESTER DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: 
assistente de benefícios, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 25/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ar-
naldo Pereira dos Santos e de Sueli Maria de Assis dos Santos.

O pretendente: JULIO LEONARDO FERREIRA NOGUEIRA, profi ssão: bombeiro ci-
vil, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Ferreira Nogueira e 
de Maria Izabel Vieira Nogueira. A pretendente: VITÓRIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, 
profi ssão: feirante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ueliton Alves 
dos Santos e de Rosangela da Conceição.

O pretendente: WILLIAM AUGUSTO DE OLIVEIRA, profi ssão: chefe de segurança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1984, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alair Augusto de Oliveira e de 
Mercês de Fatima Oliveira. A pretendente: TALITA FABIANA DO VALE LOURENÇO, 
profi ssão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 04/10/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jaime Lourenço da Silva e de Zenaide Evangelista do Vale Lourenço.

O pretendente: RODRIGO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: analista de RH, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo José da Silva e de Rosilene Maria 
da Silva. A pretendente: PRISCILA PALMA PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: au-
xiliar de recebíveis, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/09/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos 
Pereira dos Santos e de Vera Lúcia Palma dos Santos.

O pretendente: ADRIANO SANTOS VIANA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Avenério Alves Viana e de Celma 
Maria Santos Viana. A pretendente: LÍVIA VIVIANE MELO FREITAS, profi ssão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
28/06/1995, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Aluizio da Silva Freitas 
e de Rosineide Melo Freitas.

O pretendente: CAIO GABRIEL DA CRUZ ARCANJO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1997, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Robson da Silva Arcanjo e de Livia Regina Barbosa 
da Cruz Arcanjo. A pretendente: KAREN FERNANDES DE SOUZA, profi ssão: ana-
lista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elzo Fernandes de Souza 
e de Luci Elena Fernandes.

O pretendente: LEONARDO GONÇALVES PINTO MARQUES, profi ssão: montador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1986, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlito Marques e de Sônia 
Gonçalves Pinto. A pretendente: EDINÁSIA SABINO DA SILVA, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Bom Jesus, PI, data-nascimento: 16/06/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Luiz Rodrigues da Silva e de 
Clotildes Rodrigues Sabino da Silva.

O pretendente: DIEGO SANTOS RIBEIRO, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1991, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosivaldo da Silva Ribeiro e de Norley Campos dos 
Santos. A pretendente: STEFANI KAREN DA CONCEIÇÃO SIMPLICIO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Máximo Antonio Simplicio 
e de Alessandra da Conceição Ferreira.

O pretendente: VINICCIUS NEVES SILVA, profi ssão: técnico em manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Geraldo da Silva e de Adriana 
Pereira Neves da Silva. A pretendente: BEATRIZ FERREIRA GUIRRA, profi ssão: técni-
ca de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/07/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Juarez Correia Guirra e 
de Simone da Conceição Ferreira.

O pretendente: GABRIEL VIEIRA DA SILVA, profi ssão: balconista e entregador, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Osvaldo da Silva e de Maria 
Helena Vieira da Silva. A pretendente: ANA KEILA ARAUJO SANTOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1993, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Pereira dos 
Santos e de Maria Cristina Araujo Batista Santos.

O pretendente: JONATAS RAMOS PACÓ DOURADO, profi ssão: alimentador de má-
quinas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Xavier Dourado 
e de Zilda Ramos Pacó Dourado. A pretendente: BEATRIZ ALVES TEIXEIRA, pro-
fi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Deusdedit 
Mendes Teixeira e de Edilma Maria Alves.

O pretendente: GALDIVAN DANTAS MOREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Dantas Moreira e de Eletice Pereira 
Moreira. A pretendente: GLÓRIA MARIA CAVALCANTE PAES, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 24/07/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Vaercio Ferreira Paes 
e de Margarida Cavalcante dos Santos.

O pretendente: GEFERSON LIMA ALMEIDA, profi ssão: técnico de celular, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Gonçalo, RJ, data-nascimento: 06/06/1989, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilvandro de Oliveira Almeida 
e de Francisca Lima Almeida. A pretendente: BRUNA PONDIAN JANES, profi ssão: 
farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
05/04/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudionor 
Janes e de Marta Aparecida Pondian Janes.

O pretendente: JOSÉ REGINALDO TEIXEIRA PINHO, profi ssão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 23/07/1967, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bezerra Pinho e de Maria Edinúsia 
Texeira Pinho. A pretendente: NÚBIA NUNES PAIVA, profi ssão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Ibicarai, BA, data-nascimento: 09/08/1971, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edizio Lemos Paiva e de Tereza Vicente Nunes.

O pretendente: JOSÉ PAULO NUNES DOS SANTOS, profi ssão: estampador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Esplanada, BA, data-nascimento: 12/01/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jurandir Ferreira dos Santos e de Ma-
ria Stela Nunes dos Santos. A pretendente: LÍLIAN MELO DA SILVA, profi ssão: cos-
tureira, estado civil: solteira, naturalidade: Tacaimbó, PE, data-nascimento: 02/10/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Soares da Silva e 
de Josefa Melo Soares da Silva.

O pretendente: DANILO CANDIDO XAVIER, profi ssão: barbeiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Iranilson Xavier e de Maria José Candida. A 
pretendente: JOICE VIEIRA DE SOUZA ALCÂNTARA, profi ssão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: Serra do Ramalho, BA, data-nascimento: 29/02/1996, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilvan Vieira Souza e de Maria 
de Souza Alcântara Vieira.

O pretendente: MARCELO EDUARDO SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Fernando Silva e de Terezinha dos Santos 
Silva. A pretendente: MARIA APARECIDA DIAS, profi ssão: do lar, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Inhapim, MG, data-nascimento: 18/09/1964, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Djalma Dias e de Nilza Ferreira Dias.

O pretendente: ROGER BATISTA FONTES ALVARENGA, profi ssão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 19/05/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Fontes Alvarenga e 
de Maria das Graças Batista Alvarenga. A pretendente: JAQUELINE SILVA RAMOS, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 26/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hildo Ade-
lino Ramos e de Maria do Socorro das Virgens Silva.

O pretendente: CLEVERSON DE JESUS, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josefa Maria de Jesus. A pretendente: VANES-
SA DUARTE DOS SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Souza dos Santos e de Rita Paula Duarte dos Santos.

O pretendente: MARCELO MARTINS SEVERINO MOREIRA MARES, profi ssão: 
assistente de inventário, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 31/01/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Irineu 
Moreira Mares e de Angela Maria Martins Severino. A pretendente: BIANCA SANTOS 
PRADO MARTINS, profi ssão: aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 23/08/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Gerubal Santos Martins e de Ana Paula dos Santos Prado Martins.

O pretendente: MAYCON OLIVEIRA DE SOUZA, profi ssão: assistente contábil sê-
nior, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Genivaldo de Souza 
e de Andreia de Sousa Oliveira. A pretendente: TAIANE MARIA BARAUNA, profi ssão: 
assistente de departamento fi n, estado civil: solteira, naturalidade: Utinga, BA, data-
nascimento: 03/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ivani Maria Barauna.

O pretendente: SAMUEL FONTES RODRIGUES, profi ssão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clobes Fontes Rodrigues e de Ediana 
Rodrigues. A pretendente: FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO, profi ssão: técni-
ca de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/04/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Valdeir 
de Carvalho e de Bianca Francisca Botelho.

O pretendente: DJALMA VIEIRA DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1958, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira da Silva e de Maria Vieira. 
A pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO RAMALHO, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: Porto Firme, MG, data-nascimento: 29/07/1959, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Temóteo Ramalho e de 
Efi genia Barbosa Ramalho.

O pretendente: FRANCYVALDO SILVA COSTA, profi ssão: soldador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 29/04/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Serra Costa e de Amelia Penha Silva. 
A pretendente: LUCIANA GOMES JESUS SANTANA, profi ssão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Jesus Santana e de Maria Este-
lina de Fátima Gomes.

O pretendente: ADRIANO APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: pro-
fessor de educação física, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 17/09/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Vicente Ferreira dos Santos e de Aparecida Teixeira dos Santos. A pretendente: CA-
ROLINE CONCEIÇÃO DE LIMA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1992, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmilson de Lima Silva e de Nora Ney Conceição.

O pretendente: SIDINEI DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: Nova Cantu, PR, data-nascimento: 01/02/1977, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Jose Aparecido da Silva e de Helena Maria da Silva. A pretendente: 
LUCIANA DA SILVA SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Brejo Santo, CE, data-nascimento: 20/03/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sival dos Santos e de Maria Doralice Balbino da Silva.

O pretendente: ANDRÉ GOMES JESUS SANTANA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1982, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Jesus Santana e de Maria Estelina 
de Fatima Gomes Santana. A pretendente: MICHELLE GRIMBERG PINHEIRO, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 15/08/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Permínio 
Andrade Pinheiro e de Ana Rosa Grimberg Pinheiro.

O pretendente: DIEGO ALCAIDE MUNHOZ, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Roberto Munhoz e de Débora Alcaide Mu-
nhoz. A pretendente: BRUNA CAMPOS DO CARMO, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Haroldo do Carmo e de 
Maria do Socorro Campos do Carmo.

O pretendente: CILDO UCHÔA DE LIMA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 11/10/1968, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Uchôa de Lima e de Adelice Uchôa de Lima. A preten-
dente: ROSA MARCIA FERREIRA DE ARAUJO, profi ssão: embaladeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1972, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Henrique de Araujo e de Leolina Ferreira de Araujo.

O pretendente: ALLEF MATOS LIMA, profi ssão: operador de negociação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1993, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Fabio Oliveira Lima e de Edna da Silva Matos. 
A pretendente: ANDRÉIA LAURINDA CAVALCANTE, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 07/09/1990, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Penha Laurinda Cavalcante.

O pretendente: TIAGO FRANCISCO LEITE DA SILVA, profi ssão: auxiliar de ope-
rações de valor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/06/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Car-
los da Silva e de Maria Neuma Leite. A pretendente: SAMARA DE SOUZA BARAKAT, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 27/06/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Samir de 
Oliveira Barakat e de Luciana Valerio de Souza.

O pretendente: ANDERSON DA MATA GUILHERME, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Guilherme e de Shir-
lei Aparecida da Mata Guilherme. A pretendente: DANIELA DE FÁTIMA DA SILVA, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 23/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Severino Passos da Silva Filho e de Salete de Fatima Luiz da Silva.

O pretendente: JOÃO BATISTA ALVES, profi ssão: encanador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 12/07/1968, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Alves e de Cacilda Pereira de Almeida. A preten-
dente: VANIA MARIA MOURA FEITOSA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Santa Luzia, MA, data-nascimento: 28/04/1972, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Nascimento Moura e de Maria de Jesus 
Gonçalves Moura.

O pretendente: WILLIAM ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico em refrigeração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1989, resi-
dente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Claudionor de Oliveira e de 
Aurea Rosaria Alves de Oliveira. A pretendente: JÉSSICA APARECIDA GONÇALVES 
DE OLIVEIRA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de João Batista Coimbra de Oliveira e de Ruth Gonçalves Passos de Oliveira.

O pretendente: MARCELINO CARLOS DA SILVA ABREU, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 25/02/1980, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos de Abreu e de Lúcia Maria da Sil-
va. A pretendente: ANA PAULA CONCEIÇÃO DE JESUS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 11/05/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonas de Jesus e de Ana Maria Conceição de Jesus.

O pretendente: JUARÊS DOS SANTOS JÚNIOR, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 30/09/1984, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juarês dos Santos e de Maria da Glória 
Pereira da Silva. A pretendente: RAQUEL CONCEIÇÃO NUNES, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jesus Nunes e de Maria das 
Graças da Conceição Nunes.

O pretendente: EMERSON NUNES DE OLIVEIRA, profi ssão: mecânico de manu-
tenção de máqu, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/06/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos 
de Oliveira e de Solange de Araujo Nunes de Oliveira. A pretendente: SULLEN DA 
SILVA BARROS, profi ssão: massagista, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de 
Vasconcelos, SP, data-nascimento: 03/06/1989, residente e domiciliada em Ferraz de 
Vasconcelos, SP, fi lha de José de Oliveira Barros e de Gilvandete Maria da Silva Barros.

O pretendente: RUBENS FRANCISCO DE MORAIS, profi ssão: pedreiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jeronimo Pereira de Morais e de 
Zuleide Francisca de Morais. A pretendente: EDISSANDIA ALVES DE SIQUEIRA, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Bodocó, PE, data-nascimento: 
06/10/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Calado 
Sobrinho e de Helena Raimunda Calado.

O pretendente: FELIPE SANTOS DE ARAUJO, profi ssão: instrutor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emerson Sergio de Araujo e de Maria Elizabete 
Bezerra dos Santos. A pretendente: THAINÁ SILVA DIAS, profi ssão: supervisora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Analia Maria Ribeiro Leite.

O pretendente: ANDRÉ LUIS MARREIRA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1996, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Marreira da Silva e de Alenita Maria Silva. 
A pretendente: JACIARA SOARES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/2001, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Belizario da Silva Neto e de Ivonildes Soares.

O pretendente: EVALDO DOS SANTOS, profi ssão: encanador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Estância, SE, data-nascimento: 07/10/1967, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo da Silva dos Santos e de Maria de Lourdes Con-
ceição Santos. A pretendente: JUSCIMARA NUNES DA SILVA, profi ssão: controlado-
ra de acesso, estado civil: divorciada, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 
10/10/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Nunes 
da Silva e de Delzuita Simplicio Pereira.

O pretendente: FRANICIO ANDERSON SOUZA RIPARI, profi ssão: cabeleireiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio Luiz e de Tania Alessandra 
Souza. A pretendente: KESSY CRISTINA MARCOLINO, profi ssão: gastrônoma, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Duartina, SP, data-nascimento: 09/12/1997, residente 
e domiciliada em Avaí, SP, fi lha de Claudino Marcolino e de Maria da Glória Marcolino.

O pretendente: JOSÉ RICARDO INÁCIO DA SILVA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Colônia Leopoldina, AL, data-nascimento: 13/04/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Inácio da Silva e de Neuza 
Maria da Conceição. A pretendente: JAQUELINE RODRIGUES DE LIMA, profi s-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Uchôa 
de Lima e de Leneide Rodrigues de Alencar Lima.

O pretendente: VALMIR DE SOUZA CRUZ, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Berilo, MG, data-nascimento: 05/08/1992, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de David da Cruz de Souza e de Anita Esteves de Souza Cruz. 
A pretendente: DARIANE LOPES FERNANDES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Berilo, MG, data-nascimento: 10/09/1998, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de José Lopes de Jesus e de Maria Geralda Fernandes Lopes.

O pretendente: WILSON RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: peixeiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1969, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lucio Ribeiro da Silva e de Antonia Moreira. A 
pretendente: MIRIAM PINHEIRO, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1969, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Júlio Pinheiro e de Laide Ernesto Pinheiro.

O pretendente: JACSON GOMES DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Caieiras, SP, data-nascimento: 09/10/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdenir Martins da Silva e de Janete Gomes 
de Miranda. A pretendente: EDILENE CELIA GERALDO, profi ssão: auxiliar de en-
fermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
12/02/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz José 
Geraldo e de Maria José Geraldo.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES DE ALCANTARA, profi ssão: controlador 
de acesso, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/06/1983, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Monica Cristina Rodri-
gues de Alcantara. A pretendente: ROSIMEIRE GOMIDE, profi ssão: cuidadora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1972, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gomide e de Josefa Alves 
de Oliveira Gomide.

O pretendente: JOAQUIM CARLOS CORRÊA SIQUEIRA DE CARVALHO, pro-
fissão: professor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 28/03/1982, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Antonio Carlos Siqueira de Almeida Carvalho e de Tereza Negrão Corrêa. A 
pretendente: KELLY CRISTINA DOS SANTOS, profissão: pedagoga, estado 
civil: solteira, naturalidade: Tietê, SP, data-nascimento: 19/09/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dermival dos Santos e de Lucia 
Elena Silva dos Santos.

O pretendente: RODRIGO DE SOUSA, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1994, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Lucia de Sousa. A pretenden-
te: YANKA LIDIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio dos Santos e de Katia 
Cecilia de Oliveira.

O pretendente: DIEGO DE SOUZA BRANDÃO, profi ssão: farmacêutico, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 12/09/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Alves Bran-
dão e de Vera Lúcia de Souza Brandão. A pretendente: KAROLINE DUNDA ALVES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecida de 
Lourdes Dunda Alves.

O pretendente: ELIZEU BARBOSA SANTOS, profi ssão: supervisor administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Santos e de Maria Barbosa 
do Vale. A pretendente: SILVIA CORTEZ BRITO, profi ssão: auxiliar de monitoramento, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1993, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio de Santana Brito e de 
Sandra Aparecida Cortez Brito.

O pretendente: ROSIVALDO MOREIRA DOS SANTOS, profi ssão: estoquista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 14/11/1973, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pereira dos Santos e de Vitória 
Moreira das Virgens. A pretendente: MARINALVA SANTOS FARIAS, profi ssão: do-
méstica, estado civil: solteira, naturalidade: Santo Antonio de Jesus, BA, data-nascimen-
to: 16/03/1973, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Salvador 
Jovino de Souza Farias e de Estelita Rosa dos Santos.

O pretendente: HYGOR REINALDO TELES VILLALTA, profi ssão: atedente de 
restaurante, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
08/12/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo 
Borges Villalta e de Duscilandia Teles da Silva. A pretendente: GABRIELA ARAU-
JO BAPTISTA MARQUES, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1992, residente e domiciliada nesta Ca-
pital, SP, fi lha de Carlos Robson Baptista Marques e de Renilda Candida de Araujo 
Marques.

O pretendente: VANDERLEI TELIS, profi ssão: gari, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1971, residente e domiciliado em Guarulhos, 
SP, fi lho de Geraldo Jacinto Telis e de Maria Izabel da Conceição Telis. A pretendente: 
SILVIA LETICIA SANTANA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ita-
beraba, BA, data-nascimento: 21/09/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Janice Santana.

O pretendente: ANDREWS SANTOS DE JESUS, profi ssão: ajudante de laminador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Anizio de Jesus e 
de Gloria Maria dos Santos. A pretendente: CLÁUDIA LARISSA MARIA DA SILVA, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 10/09/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luciana Maria da Silva.

O pretendente: JHONATANS SOARES BARBOSA DA SILVA, profi ssão: eletricista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Manoel Barbosa da Silva 
e de Maria da Penha Soares. A pretendente: CAMILA CARNEIRO DE OLIVEIRA, 
profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 18/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edielson 
Carneiro de Oliveira e de Luciana Aparecida de Oliveira.

O pretendente: IGOR DOS SANTOS SOUZA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 22/05/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria José dos Santos Souza. 
A pretendente: SOLANGE SOUZA VENTURA, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1990, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Ventura e de Helena Souza 
dos Santos.

O pretendente: JUCELINO EVANGELISTA DE CARVALHO, profi ssão: pedreiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Jacaraci, BA, data-nascimento: 12/05/1971, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otacilio Evangelista 
de Carvalho e de Cassiana Maria de Jesus Carvalho. A pretendente: LAENE CRIS-
TINA PEREIRA SANTANA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 19/08/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz de Santana e de Marlene de Jesus 
Pereira Santana.

O pretendente: FERNANDO RIBEIRO MONTELO, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 07/01/1981, re-
sidente e domiciliado em Santo André, SP, fi lho de Fernando Hemerito Tavares Mon-
telo e de Elisabete Ribeiro Montelo. A pretendente: JOCELI MARIA DA SILVA, pro-
fi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/11/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jurandir José 
da Silva e de Maria do Carmo da Silva.

O pretendente: PETTERSON LUIZ DA SILVA, profi ssão: padeiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto da Silva e de Claudia Cristina da 
Silva. A pretendente: ARIADNE JULIANE MAIA DA SILVA, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Marcos da Silva 
e de Adriana de Souza Maia.

O pretendente: MARCELO BENEVIDES RODRIGUES, profi ssão: frentista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guanambi, BA, data-nascimento: 23/03/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Florivaldo Rodrigues Teixeira e de 
Edna Benevides Rodrigues. A pretendente: RAQUEL TAINÁ DE OLIVEIRA, profi s-
são: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilson Fran-
cisco de Oliveira e de Maria de Lourdes da Silva Oliveira.

O pretendente: HELENILTON DA COSTA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Solânea, PB, data-nascimento: 02/09/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pedro da Silva e de Rita da Costa Silva. 
A pretendente: VITÓRIAS FRANCISCO ÂNGELO, profi ssão: diarista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Arara, PB, data-nascimento: 22/09/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Francisco Ângelo e de Antonia Maria de 
Oliveira.

O pretendente: VANDERVAN VIEIRA MIRANDA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 12/01/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosme Vieira Silva e de Maria Edna Alves 
Souza. A pretendente: BRUNA ALVES MIRANDA DA SILVA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1987, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Darci Domingos da Silva e de 
Rosana Alves de Miranda Silva.

O pretendente: WASHINGTON LUIZ DA SILVA ANACLETO, profi ssão: auxiliar de 
expedição/ digitad, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/07/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luis Ana-
cleto e de Célia Regina da Silva Anacleto. A pretendente: FABIANA AZEVEDO INA-
CIO DA SILVA, profi ssão: manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 06/07/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Renato Inacio da Silva e de Dirce da Silva.

O pretendente: LUIS PAULO SILVA SANTOS, profi ssão: polidor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime Silva dos Santos e de Maria Cristina dos 
Santos. A pretendente: TATIANE DIAS DA SILVA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Lopes da Silva e de 
Roseli Dias da Silva.

O pretendente: JOSE WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: etetricista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 29/11/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Fernando da Silva 
e de Maria Rita Rodrigues Lopes da Silva. A pretendente: JULIANA RODRIGUES 
SOUTO, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconce-
los, SP, data-nascimento: 23/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Marcos Roberto Souto e de Sueli Rodrigues.

O pretendente: GÊZIO ALMEIDA MACÊDO, profi ssão: funcionário público, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Mundo Novo, BA, data-nascimento: 12/01/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo de Sousa Macêdo e de Jus-
celita Almeida Macêdo. A pretendente: EDIVANIA PEQUENO DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Nova Olinda, CE, data-nascimento: 14/02/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pequeno da Silva e 
de Luzia Pedrina da Silva.

O pretendente: COSME CORDEIRO DA SILVA, profi ssão: runner, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 18/10/1981, residente e domici-
liado em Diadema, SP, fi lho de Francisco Cordeiro dos Santos e de Janete Fidelis da 
Silva. A pretendente: KATIA CONCEIÇÃO SILVA, profi ssão: copeira hospitalar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 21/09/1981, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Carlos Fernandes da Silva e de 
Maria de Lourdes da Conceição.
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(Atas, balanços, editais e outros).

Como conseguir, 

legalmente na Justiça, 

os direitos e benefícios 

do ex-tarifário? 

O imposto de importação 
é o imposto devido em 
relação a um produto 

estrangeiro. Ele tem uma fun-
ção diferenciada dos demais 
impostos, que é o de estimular 
ou desestimular a aquisição 
de mercadorias e atividade 
empresarial interna e externa.

Por este motivo, o governo 
federal, criou uma politica 
econômica de consumo e 
investimento, chamada ex-
tarifário, que consiste na re-
dução temporária de alíquota 
do imposto de importação 
para 0% e 2% para máqui-
nas, equipamentos e bens de 
informática e telecomunica-
ção sem produção nacional 
equivalente.

No entanto, este benefício 
não é concedido para qual-
quer um, sendo necessário 
que cada importador solicite 
junto ao MDIC a concessão 
do regime às mercadorias que 
pretenda importar. A conces-
são do regime é dada por meio 
da publicação de Resolução 
pela Camex, após análise do 
pedido, pelo Comitê de Aná-
lise de Ex-Tarifários (CAEx), 
tendo verifi cado a ausência de 
produção nacional.

No entanto, para aqueles 
que desejam ter o “benefício”, 
o pedido gera uma processo 
administrativo bastante com-
plexo junto ao MDIC. Antes de 
mais nada temos que observar 
que tem sido cada vez mais 
comum a chegada da merca-
doria em território brasileiro, 
antes da concessão do benefí-

cio, o que acaba obrigando o 
importador a pagar o imposto 
de importação na alíquota 
original que pode chegar até 
35% do valor aduaneiro, que 
compreende o montante pago 
pela mercadoria somado aos 
custos de frente e seguros 
internacionais.

A partir deste cenário, os tri-
bunais superiores (STJ) tem 
entendido em recentes julga-
mentos, que o contribuinte 
importador não pode ser pre-
judicado com a morosidade 
da Administração Pública em 
analisar os pedidos de conces-
são de ex-tarifário, podendo 
este pleitear a restituição do 
valor pago a maior, quando a 
publicação das resoluções que 
concedem o benefício fi scal, 
aconteça após o pagamento 
dos impostos e registro da 
Declaração de Importação no 
portal do Siscomex.

Portanto é necessário que os 
importadores fi quem atentos 
para mais esta possibilidade 
de restituição de tributos, que 
comprovadamente se trata de 
uma excelente opção para a 
redução da carga tributária 
na importação, em vista da 
expressiva alíquota deste 
imposto. 

Esse é um dos casos, onde 
uma assessoria jurídica com 
planejamento aplicado em 
cada um dos casos pode tra-
zer grandes benefícios para a 
empresa, mantendo-a atua-
lizada de acordo com a lei e 
garantindo que possa usufruir 
das normas legais para melho-
ramento de seu caixa interno, 
contribuindo diretamente 
para seu crescimento.

(*) - É advogada da Giugliani 
Advogados (www.giugliani.com.br).

A restituição do
imposto de importação

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

O pretendente: ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: tecnico de 
Rx, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1988, re-
sidente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Cicero Francisco da Silva e de Joana de 
Paula Pereira dos Santos Silva. A pretendente: LUDMILLA CARVALHO DE JESUS, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimen-
to: 15/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ednaldo 
Ramos de Jesus e de Eva Carvalho Gomes.

O pretendente: FLAVIO RENATO NASCIMENTO COSTA, profi ssão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carvalho Costa e de Jacleide 
Maria Nascimento. A pretendente: KEZIA LIRA SANTANA REIS, profi ssão: fotógrafa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1995, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Santana Reis e 
de Cicera Uilde de Lira Reis.

O pretendente: ALAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 17/01/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José do Carmo Dutra Rodrigues e de Geny Ro-
drigues de Oliveira. A pretendente: CINTHYA FREIRE LIMA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1997, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Janizio Serino de Lima e de Eliene Freire Pinto.

O pretendente: EDUARDO SANTOS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1984, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Souza da Silva e de Idalice 
Santos da Silva. A pretendente: CRISTIANE XAVIER PORTO, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Custodio da 
Silva Porto e de Maria Aparecida Xavier Porto.

O pretendente: JOÃO RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: encarregado, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Dona Inês, PB, data-nascimento: 23/06/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ribeiro da Silva e de Estelina Maria Ribeiro 
da Silva. A pretendente: PATRÍCIA MARIA CHAVES ALVES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 09/08/1983, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Firmino Alves e de 
Celina Maria Chaves Alves.

O pretendente: ANDERSON RODRIGO DE JESUS RIBEIRO, profissão: ope-
rador de dobra CNC, estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nas-
cimento: 02/08/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Júlio José Ribeiro e de Valquíria Rosana de Jesus Ribeiro. A pretendente: 
FRANCILEIDE DOS SANTOS COSTA, profissão: assistente de suporte e aten-
di, estado civil: solteira, naturalidade: Barra, BA, data-nascimento: 18/06/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisca Costa 
dos Tupinambás.

O pretendente: WALLACE CARVALHO OLIVEIRA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1996, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Odelino Jesus Oliveira e de Marli Araujo 
de Carvalho. A pretendente: JESSICA TORRES DA SILVA, profi ssão: teleatendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: Curitiba, PR, data-nascimento: 03/04/1996, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Edivan Pereira da Silva e de Ana Paula Torres 
de Lima.

O pretendente: ALEX DA SILVA FREITAS, profi ssão: encarregado de operações, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 03/05/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Airton de Freitas e de Suleide 
Vicente da Silva. A pretendente: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DEL MATTO, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/08/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Claudio Roberto Del Matto e de Luzinete Oliveira da Silva.

O pretendente: RUI ELIAS DA SILVA, profi ssão: varredor, estado civil: divorciado, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1969, residente e domiciliado em Itaquaque-
cetuba, SP, fi lho de José Clemente da Silva e de Leonor Correia de Andrade. A pretendente: 
MONICA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1973, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erci Ferreira dos Santos.

O pretendente: ANGELO DECRESCI, profi ssão: assistente de RH, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1971, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fermino Decresci e de Maria Aparecida dos San-
tos. A pretendente: ELAINE RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: inspetora de qualida-
de, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Rodrigues da Silva 
e de Lidia Vitoriano da Silva.

O pretendente: MACIEL JOSÉ LINO, profi ssão: segurança, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Cana Verde, MG, data-nascimento: 07/07/1953, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcilio Jeronimo Lino e de Marciana Candida Lino. A pre-
tendente: MARIA FLAVIA SANTIAGO, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: Miradouro, MG, data-nascimento: 13/05/1953, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Santiago e de Maria Agripina Santiago

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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12º Subdistrito - Cambuci

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: DAVID SANG JUN LEE, solteiro, analista de sistemas, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 08/07/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Byung Suck Lee e de Jum Soon Yang Lee. A pretendente: ELAINE PEREIRA LAGO, 
solteira, gerente de projetos, natural de São Paulo - SP, nascida em 06/07/1991, residente 
e domiciliada na Casa Verde, São Paulo - SP, fi lha de Gerson Pereira Lago e de Josefa 
Florinda Silva Lago. 

O pretendente: SEILACIER FERREIRA MARCELINO JÚNIOR, divorciado, policial 
militar, natural de São Paulo - SP, nascido em 03/08/1970, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Seilacier Ferreira Marcelino e de Míriam Maria 
Marcelino. A pretendente: MARIA APARECIDA DA SILVA, solteira, operadora de 
máquina, natural de Alexandria - RN, nascida em 23/09/1978, residente e domi-
ciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Severino Bezerra da Silva e de 
Jacinta Querino da Silva. 

O pretendente: JEFFERSON SILVA GRANELI, solteiro, corretor de imóveis, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 12/08/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Juarez Graneli fi lho e de Marcia Silva Pereira. A pretendente: MICHELLE MOURA 
FAUSTINO, solteira, administradora, natural de Lorena - SP, nascida em 16/02/1980, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Faustino 
e de Angela Maria de Moura Faustino. 

O pretendente: ALFREDO JULIO CARCIOFI MENDONÇA, solteiro, funcionário 
público federal, natural de São Paulo - SP, nascido em 10/05/1963, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Antonio de Moura Mendonça e de 
Therezinha Carciofi Mendonça. A pretendente: ROSIMEIRE KINA PEREIRA, 
solteira, professora, natural de São Paulo - SP, nascida em 04/10/1973, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Zulmiro Pereira e de 
Suzana Kina Pereira. 

O pretendente: JOÃO BAPTISTA, divorciado, policial militar, natural de Sorocaba - SP, 
nascido em 09/08/1948, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Levino 
Baptista e de Maria Mariano Baptista. A pretendente: LUCIANA DOS SANTOS FERNAN-
DES, solteira, cabeleireira, natural de Itamaraju -  BA, nascida em 15/07/1970, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Divangelico da Cruz Fernandes 
e de Doralice Alves dos Santos. 

O pretendente: SEVERINO PEREIRA DE LIMA, divorciado, zelador, natural de Arara - 
PB, nascido em 15/07/1967, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Oscar 
Ferreira de Lima e de Terezinha Pereira de Lima. A pretendente: NATALICIA DE SOUSA 
ILARIO, solteira, doméstica, natural de Campina Grande - PB, nascida em 25/12/1963, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alvaro José Ilario e de 
Maria de Sousa Ilario.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Edital de Citação Prazo de 30 Dias. Processo Nº 0013778- 43.2009.8. 26.0286. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro de Itu, Estado de São Paulo, Dr(a) Fernando França Viana, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) DECIO FROES DE CAMARGO, CPF. 710.894.548-72, que lhe foi proposta uma
ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Toyota Leasing do Brasil Sa Arrendamento
Mercantil. Descrição do bem marca Toyota, modelo Corolla SEG 1.8 FLEX, ano 2008/2009, chassi
9BRBB48E495021372, cor BEGE, placa EDS6559, RENAVAM 97541680, valor do débito 114.545,16
(cento e quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos). Data do Cálculo
07/12/2009. 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, proceda ao depósito do valor do débito
atualizado e seus acréscimos legais, conforme cálculo elaborado na forma do art 3º § 2° do Decreto -
lei 911/1969, no prazo de 05 cinco dias ou conteste o feito se assim o quiser em 15 dias (art.3º §§ 3º e
4º) contados do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital (art. 231 IV do CPC) .
Advertências: a- não ocorrendo o pagamento ou não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel e presumirse- ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). b- cinco
dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do credor fiduciário, cabendo as repartições competentes quando for o caso, expedir novo
certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, livre do ônus
de propriedade fiduciária (art 3º § 1º do Decreto lei 911/1969. E para que chegue ao conhecimento de
todos, partes e terceiros, será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de Itu, aos 01 de agosto de 2018.                                         (13 e 14)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0015146-54.2018. 8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 9ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Sergio Camargo, Brasileiro, RG 02.158.301-1, CPF 116.746.828-75.
Com endereço à Rua Salvador Tolezano, 27, Apto 93, Parque Mandaqui, CEP 02422-160, São Paulo -
SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Beneficente São Camilo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 7.735,35,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 12 de julho de 2018.                                                                                                     (13  e 14)

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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PRÊMIO POR METAS
Empresa paga duas as vezes ao ano bônus aos funcionários quando a 
empresa atinge a meta de vendas e avaliações individuais. Podemos 
utilizar o novo conceito de Prêmio da nova reforma trabalhista sem 
tributos? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O DESLOCAMENTO TRABALHO/CASA E CASA/TRABALHO, EM CASO 
DE UM ACIDENTE EMPRESA TERÁ QUE EMITIR A CAT?

O Artigo 21 da Lei 8.213/1991 determina que se equipara 
também a acidente do trabalho, para efeitos da citada lei, no 
percurso da residência para o local de trabalho ou deste para 
aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo 
de propriedade do segurado, portanto, emitir a CAT.

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS
Transferência de funcionários para empresas que não pertencem ao 
mesmo grupo econômico, apenas os mesmos donos, poderá ser efetu-
ada, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RETIFICAÇÃO NO E-SOCIAL
Qual o procedimento junto ao eSocial para retificação cadastral do autô-
nomo? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO POR COMUM ACORDO
Empresa pode solicitar a rescisão por acordo ao funcionário, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGISTRO DE PONTO MANUAL
Até quantos funcionários pode-se utilizar o ponto manual? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO
Funcionário deseja a antecipação de 100% do 13º Salário, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

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

• • •

Francisco Costa/Agência EFE

“Somos o primeiro da América do Sul com o objetivo de proporcio-
nar bem-estar aos elefantes que passaram sua vida em pequenos 
recintos de cativeiro”, afi rmou Junia Machado, que presidiu 

a ONG encarregada do Santuário de Elefantes Brasil (SEB) até julho.
O parque natural Chapada dos Guimarães, na cidade homônima de 

Mato Grosso, oferece aos elefantes um amplo espaço em ambiente 
natural, a companhia de outros animais e cuidados veterinários. “Aqui 
eles podem voltar a se comportar como elefantes, depois de terem sido 
retirados das suas famílias quando eram fi lhotes na Ásia e na África e 
trazidos para o nosso continente, para viver em espaços totalmente 
inadequados para essas espécies”, relatou Junia.

O SEB começou a funcionar em uma antiga fazenda criadora de gado 
de mais de 1.100 hectares de colinas e pequenos vales, com savanas e 
encostas que contam ainda com o pasto que foi plantado para alimentar 
o rebanho bovino que era criado nesse lugar. Além disso, o santuário 
tem nascedouros de água, um riacho, vegetação diversifi cada e um clima 
ideal, com temperaturas mínimas e máxima similares aos seus lugares 
de origem e propícias para acolher os elefantes.

O santuário, dividido em cinco setores, está cercado no seu perímetro 
com tubos de aço, sem sistema elétrico ou arame farpado que possam 
ferir os animais e permitem que outras espécies da vida silvestre possam 
interagir no mesmo ecossistema. Maia e Guida, as primeiras elefantas que 

Maia e Guida, as primeiras elefantas que chegaram ao santuário, 

são de origem asiática e têm, respectivamente, 46 e 44 anos.

Elefantes recuperados 
completam 2 anos em santuário 

na Chapada dos Guimarães
Elefantes maltratados em circos e zoológicos completaram dois anos no primeiro santuário sul-americano 
que acolhe exemplares da espécie e que fi ca no parque natural Chapada dos Guimarães, um ecossistema 
que remete ao habitat destes mamíferos nas savanas africanas e asiáticas

O parque natural Chapada dos Guimarães oferece aos elefantes 

um amplo espaço em ambiente natural.

chegaram ao santuário, são de origem asiática e têm, respectivamente, 
46 e 44 anos. As duas elefantas completarão em outubro dois anos no 
SEB depois de quase quatro décadas de trabalho forçado em circos e, 
de acordo com Junia, sua “transformação física e emocional” durante a 
sua estadia na nova morada é “notável”.

“Elas abraçaram suas novas vidas, deixando o passado para trás, e 
agora poderão receber e dar apoio aos novos residentes”, comentou a 
especialista em alusão aos sete elefantes que são esperados no santuário. 
Depois de Maia e Guida, o SEB espera por Ramba, de 50 anos de idade 
e que virá do Parque Safári, em Rancagua, no Chile, aonde chegou de-
pois de ser resgatada. Ramba já recebeu a autorização das autoridades 
brasileiras e deverá ser transportada de avião até Brasília e depois por 
via terrestre até o SEB. Outros seis animais esperam as respectivas 
autorizações na Argentina.

A fase fi nal em construção do SEB, que se sustenta com doações de 
voluntários e patrocinadores internacionais sob a condução da Global 
Sanctuary for Elephants (GSE) e ElephantVoices, será destinada aos 
machos africanos, os maiores mamíferos terrestres do planeta. Essas 
organizações mundiais lutam para preservar a espécie e diminuir os 
riscos de extinção, depois de a população de elefantes africanos cair 
96%, e alertar sobre o desequilíbrio ambiental, como consequência da 
busca do cobiçado marfi m das suas presas.
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