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BOLSAS
O Ibovespa: -1,84% Pontos: 
77.984,18 Máxima estável: 
79.447 pontos Mínima de -2% 
: 77.857 pontos Volume: R$ 
7,51 bilhões Variação em 2018: 
2,07% Variação no mês: 1,7% 
Dow Jones: -0,68% Pontos: 
26.562,05 Nasdaq: +0,08% 
Pontos: 7.993,25 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,0874 Venda: R$ 4,0879 
Variação: +0,93% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,17 Venda: R$ 4,27 
Variação: +1,11% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,0588 Venda: R$ 
4,0594 Variação: -0,33% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,0370 
Venda: R$ 4,2370 Variação: 
+1,12% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,45% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.204,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,25% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,000 
Variação: +0,45%.

Cotação: R$ 4,0905 Variação: 
+0,9% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1749 Venda: US$ 1,1749 
Variação: +0,02% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,8010 Venda: R$ 
4,8030 Variação: +0,9% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,7230 Ven-
da: R$ 4,9900 Variação: +1,16%.

Futuro: -1,58% Pontos: 78.085 
Máxima (pontos): 79.640 Míni-
ma (pontos): 78.015. Global 40 
Cotação: 738,412 centavos de 
dólar Variação: +0,42%.

“O livro traz a 
vantagem de a 
gente poder estar só 
e ao mesmo tempo 
acompanhado”.
Mario Quintana (1906/1994)
Jornalista brasileiro

51,2 pontos, acumulando 0,8 
ponto de crescimento nos 
últimos dois meses (ABr).

A atividade industrial 
de agosto chegou a 
69% da utilização da 

capacidade instalada, ou 1 
ponto percentual a mais que 
em julho, o que indica um 
movimento de queda na ocio-
sidade na indústria, segundo 
a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). É o maior 
valor para o mês registrado 
desde 2015. As informações 
são da pesquisa Sondagem 
Industrial, divulgada ontem 
(24) pela CNI.

A pesquisa indica ainda 
crescimento da produção 
industrial em agosto. O índice 
de evolução da produção fi cou 

 Atividade industrial chega
a 69% da utilização da 
capacidade em agosto

em 54,1 pontos, acima da linha 
divisória de 50 pontos, mos-
trando aumento da produção. 
O índice das grandes empresas 
alcançou 55,4 pontos, acima do 
total da indústria. O indicador 
de produção varia de zero a 100 
pontos. Quando está acima de 
50 pontos, mostra aumento da 
produção.

Apesar da queda na ociosida-
de, a recuperação da indústria 
segue em marcha lenta, com 
percentual ainda abaixo da mé-
dia do mês para o período entre 
2011 e 2014. De acordo com a 
CNI, esse aumento na atividade 
é comum nesse período de fi nal 
de ano, mas ele foi menos forte 

que em outros anos.
O emprego no setor continua 

caindo, embora a queda tenha 
sido mais suave do que no mês 
anterior. O índice de evolução 
do número de empregados 
aumentou de 48,5 para 49,1 
pontos em agosto, fi cando abai-
xo da linha de 50 pontos, que 
separa a queda do aumento do 
emprego. A pesquisa aponta, 
entretanto, uma expectativa 
de estabilidade para o emprego 
nos próximos seis meses.

A Sondagem Industrial tam-
bém mostrou um acúmulo 
indesejado nos estoques, que 
fi caram acima do planejado. É o 
segundo mês de aumento con-

A recuperação da indústria segue em marcha lenta, com percentual ainda abaixo

da média do mês para o período entre 2011 e 2014.

secutivo do estoque indesejado 
em um período de atividade 
que deveria ser normalmente 

um pouco mais forte. O índice 
de nível de estoque efetivo em 
relação ao planejado fi cou em 

Vagas no Fies
Estão abertas as inscrições para as 

vagas que não foram preenchidas no 
processo seletivo regular do Fies, do 
segundo semestre. Para concorrer, 
os interessados devem fazer um 
cadastro no site (http://fi es.mec.
gov.br/). Podem disputar as vagas 
remanescentes candidatos que te-
nham participado de alguma edição 
do Enem e obtido a nota mínima de 
450 pontos nas provas e acima de 
zero na redação, com renda familiar 
de até três salários mínimos.

O presidente Temer disse 
ontem (24), durante reunião-
-almoço com empresários em 
Nova York, promovida pela 
US Chamber of Commerce, 
que vai procurar o presidente 
eleito para propor a retomada 
da reforma da Previdência tão 
logo as eleições de outubro 
sejam concluídas. Temer fi ca 
no comando do Executivo até 
1º de janeiro, quando o eleito 
assume o Planalto. Até lá, ele 
pretende convencer seu suces-
sor da necessidade de revisão 
imediata do sistema.

“Tenho a certeza de que, ao 
procurá-lo, ele atentará para o 
fato de que a medida é indis-
pensável. Isso não é essencial 
para um governo: é essencial 
para o Brasil”, disse, ao alertar 
sobre o défi cit previdenciário. 
Em um discurso pautado na 
credibilidade do país diante 
dos empresários americanos, 
Temer disse acreditar na conti-
nuidade da agenda de reformas 

A ONU abriu ontem (24) uma 
cúpula sobre a paz dedicada à 
memória do ex-presidente da 
África do Sul, Nelson Mandela. 
“Foi um líder que nos ensinou 
que é possível perdoar, que é 
possível que a reconciliação e 
a paz se sobressaiam sobre o 
ódio e a vingança”, destacou a 
presidente da Assembleia Geral 
da ONU, María Fernanda Espi-
nosa, no discurso de abertura.

Dezenas de chefes de Estado 
e de Governo discursaram ao 
longo do dia nesta cúpula, que 
lembra o centenário do nasci-
mento de Mandela, e que serve 

como ponto de partida para 
uma semana de debates que 
os líderes terão em Nova York. 
Os 193 países da ONU adotarão 
uma declaração política a favor 
da paz. 

“Hoje, com os direitos huma-
nos sob uma crescente pressão 
ao redor do mundo, seria muito 
bom refl etir sobre o exemplo des-
te homem excepcional”, apontou 
Guterres. O diplomata português 
defendeu que é preciso “enfren-
tar as forças que nos ameaçam 
com a sabedoria, a coragem e a 
fortaleza que Nelson Mandela 
personifi cou” (Agência EFE).

A homenagem lembra o centenário do nascimento de Mandela.
Temer disse acreditar na 

continuidade da agenda de 

reformas coordenada por seu 

governo.

Ana Weiss/EPA/EFE
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Rio - O candidato do PSDB 
à Presidência, Geraldo Alck-
min, disse ontem (24), que 
Jair Bolsonaro (PSL) “não dá 
conta de derrotar o PT, nem 
dá conta do governo”. Ele co-
mentou as últimas pesquisas de 
intenção de voto numa agenda 
de campanha no Mercadão de 
Madureira, área de comércio 
popular da zona norte do Rio.

“Mais da metade da popu-
lação não quer esses extre-
mismos. A racionalidade vai 
caminhar. De um lado tem a 
volta do PT, que é muito ruim; 
de outro, uma parte da popu-
lação que é bem intencionada 
mas acha que para vencer o PT 
é o Bolsonaro. E não é. Ele não 
dá conta de derrotar o PT, essa 
é a realidade, nem dá conta do 
governo. Eu não vou ser pau 
mandado de banqueiro, para 
ter a CPMF, reduzir imposto 
de renda de rico”.

Alckmin disse que vai tra-
balhar essas duas últimas 
semanas antes da eleição para 
conquistar o voto de quem 
rejeita tanto o candidato Fer-
nando Haddad e o PT quanto 
Bolsonaro. “É esse eleitor que 
vamos buscar. O que vale é a 
última onda”, afi rmou o tucano, 
ao dizer desconhecer informa-
ções sobre uma possível aliança 

Alckmin: “Mais da metade 

da população não quer 

extremismos”.

Brasília - O ministro Marco 
Aurélio Mello, do STF, afi rmou 
ontem (24), que a Corte vai 
reanalisar a possibilidade de 
prisão após segunda instância 
em 2019. O ministro falou du-
rante a abertura do seminário 
“Colaboração Premiada: uma 
ferramenta de investigação”, 
realizado em Brasília pela 
Polícia Federal. Além do mi-
nistro, o seminário conta com 
a participação do ministro 
Herman Benjamin, do STJ, e 
especialistas sobre o tema do 
Brasil e do exterior.

“A reanálise dessa matéria 
ocorrerá em 2019, porque 
avizinhando-se as eleições não 
é conveniente que se ocorra 
no momento presente”, disse 
Marco Aurélio a uma plateia de 
delegados federais que partici-
pam do seminário. O ministro 
é relator de três ações que tra-
tam da possibilidade de prisão 
após condenação em segundo 
grau. A fala do ministro vai na 
mesma direção do que tem dito 
o presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, responsável pela 
pauta do tribunal. 

Empossado na presidência no 
último dia 13, Toffoli afi rmou na 
segunda-feira passada que não 
irá colocar para julgamento em 
2018 as ações sobre execução 

Marco Aurélio Mello, do STF.

Rio - O diretor geral da 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), Décio Oddone, defen-
deu a exploração do mercado de 
gás não convencional no Brasil, 
indústria que nos Estados Uni-
dos proporcionou a abertura de 
700 mil poços e o barateamento 
do preço do gás natural para o 
consumidor doméstico. 

Ele afi rmou que o mercado 
tem grande potencial para o gás 
não convencional, principal-
mente na bacia do Recôncavo 
Baiano, e que, apesar de não ser 
“a salvação da lavoura”, deveria 
ser levado em conta na política 
energética. 

O fraturamento hidráulico 
consiste na explosão de rochas 
subterrâneas e injeção de pro-
dutos químicos, o que causa da-
nos ao meio ambiente, e por este 
motivo o MP obteve uma liminar 
que suspendeu a exploração de 
gás não convencional no Brasil 
até que se defi na uma legislação 
específi ca para o segmento.

“A ANP é favorável à explora-
ção do gás não convencional e 

Diretor-geral da ANP,

Décio Oddone.
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SP amplia tempo de 
travessia de pedestre 

A Prefeitura de São Paulo 
anunciou ontem (24), a inclusão 
de 12 vias ao Programa Pedestre 
Seguro, que prevê a ampliação 
média de 20% no tempo dos 
semáforos para pedestres. A mu-
dança inclui, ainda, o aumento no 
número de ciclos semafóricos e já 
está em vigor, segundo a gestão 
Bruno Covas.

O foco principal são os pontos 
com mais acidentes de trânsito na 
cidade. Um deles é o cruzamento 
da Av.dos Bandeirantes com a 
Rua Dep. João Bravo Caldeira, 
nas proximidades do Aeroporto 
de Congonhas. Nele, o tempo 
de travessia para o pedestre foi 
ampliado em 21%, enquanto o 
número de vezes que o sinal abre 
para os pedestres aumentou de 
20 para 24 vezes por hora.

Dentre as demais vias incluídas 
no programa, estão a Av. Sapo-
pemba, a Av.Eng. Caetano Álva-
res e a Estrada de Itapecerica. 
Com a ampliação, a medida passa 
a valer em 33 locais, tais como a 
Av. do Estado e as Avenidas Brig.
Luis Antônio e Rebouças, dentre 
outras (AE). 

Michel Temer vai procurar sucessor 
para fazer reforma da Previdência

posições, em discursos vagos e 
até contraditórios”, mas Temer 
disse acreditar que mesmo com 
divergências, todos os presiden-
ciáveis coincidem na defesa da 
responsabilidade fi scal, manu-
tenção da rede de proteção social 
e na garantia da democracia.

“Isso só faz fortalecer essa 
agenda [de reformas]. Afi nal, 
a nossa é agenda que refl ete, 
justamente, esses consensos. 
Assim, abstraída a retórica 
eleitoral, podemos afirmar 
que não haverá volta atrás nas 
reformas que temos empreen-
dido”, disse. Temer apresentou 
um balanço das ações de seu 
governo. Que os resultados 
desse esforço aparecem com 
a inflação novamente sob 
controle, com o recuo da taxa 
básica de juros e a retomada 
do crescimento da economia 
brasileira. “Os empregos estão 
voltando – só em agosto, foram 
criados 110 mil empregos for-
mais”, completou (ABr).

coordenada por seu governo. 
Segundo ele, é natural que 

às vésperas do pleito eleitoral 
“no calor do embate, no afã 
de buscar votos, candidatos se 
permitam jogar com diferentes 

ONU ganha estátua de 
Mandela em tamanho real

STF: prisão após segunda 
instância só em 2019

antecipada da pena. “Este é um 
tema que não será pautado esse 
ano, inclusive com a concordân-
cia do relator, ministro Marco 
Aurélio. Discutiremos no ano 
que vem um momento adequado 
para colocar o tema em pauta”, 
disse o presidente na ocasião. 

Marco Aurélio apontou que 
o placar da votação deve ser 
revertido, uma vez que o mi-
nistro Gilmar Mendes, antes 
favorável à prisão após segunda 
instância, agora mudou sua 
posição. “Ante o fato de outros 
colegas terem retomado um 
entendimento pretérito, então 
aquela maioria de 6 votos a 5 ela 
passará a ser em sentido inver-
so, com a evolução de ótica do 
ministro Gilmar Mendes” (AE).

‘Bolsonaro não dá conta de 
derrotar o PT’, diz Alckmin

entre Doria e Bolsonaro, ao ser 
questionado por jornalistas so-
bre o assunto. “Tem muita fake 
news. Estive sábado com Doria 
num grande ato em São Paulo”. 

Ele também falou sobre a 
situação fi scal do País. “Quem 
ganhar não vai ser convidado 
para um banquete. Não será 
uma tarefa fácil. Estabelece-
mos até dois anos para zerar o 
défi cit fi scal”, declarou, ao ser 
confrontando com a declaração 
do candidato do PDT, Ciro Go-
mes, que afi rmou ser possível 
fazer o Brasil crescer 5% em 
2020 (AE).

ANP defende exploração 
de gás não convencional

temos que tomar essa decisão, 
mas no momento tem limi-
tações legais”, disse Oddone 
respondendo uma questão co-
locada durante debate por um 
representante da Halliburton 
na Rio, Oil & Gas 2018, sobre 
quando o Brasil começaria a 
explorar o gás não convencio-
nal. “Os Estados Unidos têm 
700 mil poços em produção de 
forma não convencional. Será 
que é tão ruim assim?”, indagou 
Oddone (AE).
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A horizontalização 
da gestão é mesmo 

uma tendência
A estrutura 

organizacional de 

uma empresa e o 

modo como a mesma 

escolhe gerenciar seus 

processos, pessoas e 

entrega de valor, é 

conhecido como gestão

Até pouco tempo, a ges-
tão hierarquizada, onde 
as decisões estratégicas 

eram impostas de cima para 
baixo, era a única maneira de 
existir enquanto organização. 
De uns anos para cá, surgiu o 
conceito de gestão horizontal, 
com departamentos, pessoas, 
processos mais independentes 
da liderança formal. Esse mo-
delo conquistou as startups, 
passou a ser visto como uma 
possibilidade para pequenas 
empresas e começa a ganhar 
força até em estruturas mais 
sólidas e tradicionais.

É importante entendermos o 
que é uma gestão horizontal. 
Não se trata de uma empresa 
onde não existem chefes ou 
lideranças, muito menos sig-
nifi ca que as pessoas ganham 
o mesmo salário. A ideia de 
gestão horizontal está intima-
mente ligada com a proposta 
de entregar autonomia para 
as decisões dos funcionários. 
A organização tem processos 
mais fl exíveis e não existe um 
único jeito de fazer. 

Existe a meta, o projeto e 
a jornada de entrega. Nesse 
modelo, as equipes são or-
ganismos vivos, que mudam 
constantemente, se realocam 
e se refazem de acordo com 
as competências de cada 
funcionário e, muitas vezes, 
se dividem por projetos e não 
por departamentos. Como 
cada indivíduo é uma célula 
independente, a horizontaliza-
ção da gestão também acabou 
com o microgerenciamento 
das funções. 

A liderança ou o gestor do 
projeto se reposiciona de 
acordo com o desafi o que está 
sendo trabalhado. Se dentro do 
modelo tradicional o estagiário 
é a base da pirâmide organiza-
cional, na gestão horizontal ele 
pode ser até líder de projeto. 
Isso não signifi ca que ganhe 
mais, e sim que, naquela situ-
ação, ele conduz o cenário, as 
oportunidades, a entrega de 
funções, além de ser o respon-
sável pela cobrança de entrega 
de outras pessoas do time. 

Em algumas empresas, a 
gestão horizontal também é 
entendida como pesos equi-
valentes para a tomada de 
decisão. Todos os participantes 

da equipe têm a mesma força 
de voto e são equivalentes aos 
líderes da organização. Nesse 
sentido, a proposta é que as 
escolhas importantes, que 
fogem da autonomia do indi-
víduo, sejam feitas de maneira 
democrática.

A gestão horizontal nasceu 
nas startups e está se tornando 
cada dia mais comum entre as 
grandes empresas, principal-
mente quando olhamos para 
essa tendência de gestão por 
projetos e formatação de equi-
pes fl uidas e fl exíveis. Apesar 
de assumir um ritmo muito 
mais lento, as mudanças já 
começaram a ser adotadas em 
alguns departamentos. Uma 
vez que grandes organizações, 
tradicionais e engessadas, 
começam a implementar esse 
modelo, o conceito ganha força 
e passa a ser entendido como 
uma tendência para o futuro 
do trabalho.

Quando o assunto é carrei-
ra, essa mudança vai abalar 
a vida e os sonhos de muita 
gente que planejava escalar 
a hierarquia. Certamente, 
os profi ssionais ainda terão 
espaço e oportunidades para 
crescer, mas as métricas e as 
competências que defi nem um 
bom funcionário irão se modi-
fi car tanto quanto a estrutura 
organizacional. 

Para crescer na carreira 
dentro de sistemas horizontali-
zados, as pessoas precisarão de 
uma boa dose de proatividade, 
independência na tomada de 
decisão, motivação, trabalho 
em equipe e visão de dono. 
Cada indivíduo é responsável 
por empreender sua própria 
vida e projetos dentro das em-
presas. A noção de gestão de 
tempo e organização pessoal 
se tornarão requisitos indis-
pensáveis.

Outra mudança que a gestão 
horizontal proporcionará para 
o planejamento de carreira é 
a capacidade dos profi ssionais 
escolherem entre desenvolver 
suas habilidades de gestão e 
liderança, ou então, especiali-
zar-se em suas funções opera-
cionais. Dessa forma, veremos 
nas mais diversas áreas, a tão 
já valorizada formatação da 
carreira em Y. Estamos cada 
dia mais próximos de vivenciar 
essa realidade. 

Você está preparado para as 
transformações que vão acon-
tecer no futuro do trabalho?

(*) - Graduado em administração de 
empresas com especialização em 

Business pela Australian Professional 
Skills Institute, é headhunter

na Trend Recruitment
(www.trendrecruitment.com).

Dalton Morishita (*)
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Petrobras quer 
número maior de 
mulheres em cargos 
de liderança

A Petrobras pretende aumentar 
em 40% a participação das mu-
lheres em cargos de liderança na 
empresa, dentro de um plano de 
equidade de gêneros da estatal. 
A meta é chegar em 2025 com 
25% de ocupação feminina, ante 
os 18% atuais. A informação foi 
confi rmada ontem (24) pela es-
tatal. A ampliação será feita com 
base na meritocracia, por meio 
de ações de promoção propostas. 

Entre as ações previstas está 
criar um “programa de formação 
continuada de lideranças femini-
nas e estimular que elas trabalhem 
também em áreas operacionais”. 
Outras ações preveem iniciativas 
para a formação e a atração de 
talentos, com foco nas estudantes 
do sexo feminino do ensino médio, 
como palestras em escolas para 
promover as áreas de ciência, tec-
nologia, engenharia e matemática. 

Para as universitárias destas 
áreas e de outras carreiras de in-
teresse da Petrobras, está prevista 
a concessão de bolsas de estudo. 
“A empresa quer também engajar 
os homens para a equidade de 
gênero e já conta com medidas 
como, por exemplo, a licença 
paternidade ampliada, de 20 dias, 
e campanhas sobre paternidade 
responsável”, informou a estatal.

O Programa de Pró-Equidade 
consiste em “disseminar novas 
concepções na gestão de pessoas 
e na cultura organizacional para 
alcançar a igualdade entre mu-
lheres e homens no mundo do 
trabalho” (ABr).

Do público potencial de 28,5 milhões de pessoas que havia em 

2017, mais de 15,5 milhões já receberam os recursos,

ou seja, 55% do total.

O prazo termina na sex-
ta-feira (28). Após, 
saques voltarão a ser 

permitidos somente para os 
cotistas que atendam a um 
dos critérios habituais: pes-
soas com 60 anos ou mais, 
aposentados, herdeiros de 
cotistas, pessoas em situação 
de invalidez ou acometidos por 
doenças específi cas.

Cerca de R$ 17 bilhões já 
foram pagos aos trabalhadores 
que atuaram entre 1971 e 1988 
na iniciativa privada ou no ser-
viço público, desde o início do 
processo de fl exibilização dos 
saques, em outubro de 2017, 
até agora. Do público potencial 
de 28,5 milhões de pessoas 
que havia em 2017, mais de 
15,5 milhões de trabalhadores 
já receberam os recursos, ou 
seja, 55% do total.

As pessoas com menos de 

Dang Thi Ngoc assume 

a presidência do Vietnã 

interinamente.

A Assembleia Nacional do 
Vietnã nomeou Danh Thi Ngoc 
Thinh presidente provisória da 
República Socialista, após a 
morte na sexta-feira (21), em 
Hanói, do anterior chefe de Es-
tado, Tran Dai Quang, segundo 
um comunicado ofi cial. Thinh, 
até o momento vice-presidente 
do país, se tornou a primeira 
vietnamita a chegar à chefi a de 
Estado, embora seja de forma 
interina, pois se espera que a 
Assembleia Nacional eleja um 
novo presidente em sua sessão 
plenária de outubro ou, em no 
mais tardar, em maio de 2019.

A nova governante, de 59 
anos, ocupou a vice-presidência 
desde abril de 2016 depois de 
ter se destacado como vice-
-presidente da União das Mu-
lheres Vietnamitas, associação 
muito infl uente no Vietnã, e 

A peça sustentável foi criada pelo designer Gilberto Calzolari.

Uma peça de vestuário criada 
a partir de um saco de café origi-
nário do Brasil foi premiada no 
concurso de moda sustentável 
Green Carpet Fashion Awards 
no domingo (23), em Milão, 
na Itália. O saco foi comprado 
no mercado de Navigli, onde 
objetos do tipo são vendidos 
geralmente para ser usados 
como barreiras para frear a 
cheia dos canais do bairro. 

O saco foi revestido com 
um tecido e embelezado com 
cristais Swarovski por Gilberto 
Calzolari. Ele recebeu o prêmio 
“Franca Sozzani GCC Award for 
Best Emerging Designer”, para 
os designers mais notáveis do 
ano. Calzolari nasceu e cresceu 
em Milão, onde trabalhou para 
marcas globais de luxo, antes de 
criar sua própria linha em 2015, 
com a qual terá a oportunidade 

Papa Francisco no Monumento da Liberdade, em Riga, capital 

da Letônia.

O papa Francisco afi rmou 
ontem (24) que a “vida” deve 
ter prioridade em relação à 
“economia”, durante sua visita a 
Riga, capital da Letônia, segunda 
etapa de seu giro pelos países 
bálticos. Após ter discursado na 
Lituânia contra o totalitarismo, 
o líder da Igreja Católica voltou 
a abordar o tema da liberdade, 
pouco antes de visitar um mo-
numento em homenagem aos 
mortos na Guerra de Indepen-
dência da Letônia (1918-1920).

“Ao fi m deste encontro, ire-
mos ao Monumento da Liber-
dade, onde estarão presentes 
crianças, jovens e famílias. 
Estes nos lembram que a 
maternidade da Letônia en-
contra eco na capacidade de 
promover estratégias que sejam 
verdadeiramente eficazes e 
focadas nos rostos concretos 
dessas famílias, desses idosos, 
dessas crianças, mais do que 
no primado da economia sobre 
a vida”, disse, em discurso a 
autoridades letãs.

Além disso, Francisco elo-
giou a capacidade do país de 

Tâ
ni

a 
R

êg
o/

A
B

r

Lu
on

g 
Th

ai
 L

in
h/

EF
E/

EP
A

A
N

SA

A
N

SA

Cotistas com menos de 60 
anos têm última semana 

para sacar PIS/Pasep
Esta é a última semana para que todos os cotistas dos fundos dos programas PIS e Pasep saquem o 
benefício fora dos critérios previstos em lei

de cotistas nessa faixa etária 
ainda não haviam se dirigido 
às agências da Caixa ou do BB 
para buscar o benefício. Dos R$ 
17 bilhões já pagos aos cotistas, 
cerca de 8,5 R$ bilhões foram 
entregues aos trabalhadores 
por meio de depósito auto-
mático na conta corrente, ou 
seja, sem a necessidade de ir 
à agência bancária. 

Devido a questões de se-
gurança e a divergências ca-
dastrais, cerca de 5 milhões 
de cotistas com CPFs válidos 
não receberão os depósitos 
automáticos. Têm direito ao 
saque as pessoas que traba-
lharam com carteira assinada 
antes da Constituição de 1988. 
As cotas são os rendimentos 
anuais depositados nas contas 
de trabalhadores, instituídas 
entre 1971, ano da criação do 
PIS/Pasep, e 1988 (ABr).

60 anos representavam, em 
outubro de 2017, a maior par-
te dos cotistas do Fundo PIS/

Pasep, somando 16,3 milhões 
de trabalhadores. Até o último 
dia 16 cerca de 5,7 milhões 

Vida deve ter prioridade 
sobre economia, diz Papa

“criar oportunidades de traba-
lho” e ressaltou que o índice 
de desenvolvimento humano 
também se mede pelo ‘poder 
de crescer e se multiplicar’. “O 
desenvolvimento das comuni-
dades não se mede unicamente 
pela capacidade de bens e 
recursos da qual se dispõe, 
mas pelo desejo que se existe 
de gerar vida e criar futuro”, 
acrescentou. 

A visita acontece no marco 
dos 100 anos do início da 
Guerra de Independência da 
Letônia, país onde a maioria 
da população é cristã (25% 
de luteranos, 21% de católi-
cos e 11% de ortodoxos). O 
Papa se reuniu também com 
o presidente Raimonds Ve-
jonis. Sua viagem aos países 
bálticos terminará hoje (25), 
na Estônia (ANSA).

Roupa com saco de café brasileiro 
vence prêmio em Milão

de desfi lar na Semana da Moda 
de Milão na temporada de fe-
vereiro de 2019.

O Green Carpet Fashion Awar-
ds é uma premiação para casas 
de moda sustentável e realizou 

sua cerimônia durante a Milan 
Fashion Week, no Teatro alla Sca-
la. A organização fi cou a cargo da 
Câmara Nacional da Moda Italiana 
(CNMI), em colaboração com a 
consultoria EcoAge (ANSA).

Vietnã nomeia sua primeira 
presidente da República

como secretária-geral do Par-
tido Comunista na província de 
Vinh Long, no sul do país. Thinh 
assume seu novo cargo, com 
funções representativas e pou-

co poder executivo, enquanto 
o regime comunista prepara o 
funeral de Estado de Quang 
para os dias 26 e 27, declarados 
de luto nacional.

Na quarta-feira os vietna-
mitas poderão se despedir 
de Quang na Casa Funerária 
Nacional de Hanói antes da 
cerimônia funerária de quinta-
-feira, quando será levado para 
sua província natal, Nin Binh, 
para ser enterrado. Durante os 
dois dias de luto as bandeiras 
nacionais serão hasteadas a 
meio mastro nos prédios ofi ciais 
e serão proibidos todos os even-
tos de entretenimento público.

Quang, de 61 anos, perma-
neceu ativo até sua morte por 
causa de uma doença viral con-
traída há um ano e sobre a qual 
as autoridades não revelaram 
mais detalhes (Agência EFE).
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A - Fotos de Spotters
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Abear Spotters, iniciativa da Asso-
ciação Brasileira das Empresas Aéreas para estimular e promover fotografi as 
tiradas pelos spotters, os entusiastas da aviação que registram imagens de 
aeronaves nos principais aeroportos do Brasil pela simples paixão por avi-
ões. Podem concorrer spotters com idade acima de 18 anos, com imagens 
realizadas em áreas restritas do sítio aeroportuário durante eventos entre 
1º de janeiro de 2017 e 19 de outubro de 2018, como, por exemplo, Spotter 
Day, inauguração de novas rotas, lançamento de aeronaves, entre outros. 
Inscrições e mais informações em: (premiospotterabear.maxpress.com.br). 

B - Inovação e Tecnologia
A Câmara Brasil-Alemanha, com apoio do Centro Alemão de Ciência e 
Inovação, realiza o Congresso Brasil-Alemanha de Inovação nos próximos 
dias 27 e 28, na Poli/USP. O evento reúne representantes do governo, 
de empresas e instituições de ciência, tecnologia e inovação do Brasil 
e da Alemanha para discutir tendências em inovação e tecnologia. 
Mesas-redondas com os temas:  Oportunidades e Desafi os para Inovar; 
Os Refl exos da Digitalização em Países Emergentes; As Estratégias 
Nacionais para a Indústria 4.0 no Brasil e na Alemanha, entre outros. 
Inscrições gratuitas em: (https://www.sympla.com.br/vi-congresso-brasil-
-alemanha-de-inovacao__314675).

C - Síndicos e Administradores
O 3° Congresso de Síndicos e Administradores, que acontece no dia 19 
de outubro, das 9h às 17h30, no Teatro das Artes (Shopping Eldorado), 
promoverá discussões que visam, entre outros benefícios, a redução de 
custos, o aumento da segurança e melhorias nas relações entre síndicos, 
moradores e funcionários. No Brasil há mais de 250 mil condomínios, 
desses, mais de 5% no país e aproximadamente 10% em São Paulo, já 
contam com administração de um síndico profi ssional. A programação 
completa do evento, com todos os palestrantes e temas que serão dis-
cutidos, pode ser consultada em: (www.gaborrh.com.br). 

D - Financiamento Cultural
A Editora Wish apostou em um novo conceito para driblar a crise e seguir 

publicando seus livros, sem se preocupar com um eventual prejuízo. 
Precursora nas publicações via fi nanciamento coletivo, ferramenta em 
que se inicia determinado projeto, buscando pessoas que se identifi ca-
riam com ele e que possam contribuir fi nanceiramente para que atinja as 
metas estabelecidas.  Em seu último projeto, alcançou a meta em menos 
de sete dias para a publicação do livro “Os Melhores Contos de Fadas 
Nórdicos”, que conta histórias da cultura de países da Escandinávia, 
alcançando até então mais de 42 mil reais, um número 57% acima da 
previsão inicial. Mais informações: (https://www.editorawish.com.br/).

E - Networking Cristão
Começa nesta quinta-feira (27) e vai até domingo (30), no Anhembi, a 
14ª edição da Expo Cristã, a maior plataforma ofi cial de lançamentos de 
produtos e serviços para o público cristão no Brasil e na América Latina. 
O intuito é mostrar tudo que o meio produz por meio da exposição de 
entidades setoriais, entretenimento, cultura e capacitação. Perto de 1.000 
denominações eclesiásticas estarão presentes, em meio a uma mídia 
moderna com a cultura pop dos padrões internacionais de feira, para 
expandir o conhecimento de todos os visitantes sobre a cultura cristã. 
A abertura será com o tradicional ‘Café com Pastores’, uma reunião de 
líderes para tratar assuntos de interesse da igreja como um todo. Saiba 
mais em: (https://www.expocrista.com.br).

F - Edições Financiadas
A Editora Wish apostou em um novo conceito para driblar a crise em 
que vive o mercado editorial e seguir publicando seus livros, sem se pre-
ocupar com um eventual prejuízo. A Wish é precursora nas publicações 
via fi nanciamento coletivo, ferramenta em que se inicia determinado 
projeto, buscando pessoas que se identifi cariam com ele e que possam 
contribuir fi nanceiramente para que atinja as metas estabelecidas. Em 
seu último projeto, a editora alcançou a meta em menos de sete dias 
para a publicação do livro “Os Melhores Contos de Fadas Nórdicos”, que 
conta histórias da cultura de países da Escandinávia, alcançando até 
então mais de 42 mil reais, um número 57% acima da previsão inicial. 

G - Planejamento Estratégico 
Com a promessa de ajudar profi ssionais da moda a criar ou alavancar 

seus negócios, através de um planejamento estratégico anual que será 
elaborado no encontro, entre os próximos dias 28 a 30. É a segunda 
edição do Imersão Fashion que acontece no Expocenter Norte. O 
evento conta com a participação de nove palestrantes, entre eles as três 
maiores referências da moda digital no Brasil, e uma Feira de Negócios 
aberta ao público com 30 estandes voltados para negócios do ramo e 
empreendedorismo digital. Desenvolvido pela fundadora da Escola de 
Estilo e especialista em moda & marketing pessoal/empreendedorismo 
& vendas, Dany Padilla, o evento profi ssionalizante levanta questões da 
indústria da moda. Saiba mais em (www.imersaofashion.com.br. 

H - Estágio Técnico
A  Otis  abriu 50 vagas de estágio técnico para seu Programa Rota Escola, 
como parte de seu compromisso em ter uma força de trabalho treina-
da, enquanto apoia a aprendizagem permanente e o desenvolvimento 
profi ssional de seus funcionários. A Otis, que opera no Brasil como 
Elevadores Otis, é uma subsidiária da United Technologies. Estão dispo-
níeis oportunidades para estudantes com mais de 18 anos, que estejam 
no primeiro ou segundo semestre dos cursos de elétrica, eletrônica, 
eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica. 
Os candidatos podem se inscrever para participar do processo seletivo 
até 26 de outubro, pelo site do CIEE (www.ciee.org.br). 

I - Ética & Reputação
Promovido pela Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, 
o Seminário de Ética, marcado para o dia 25 de outubro, contará com a 
presença de profi ssionais renomados do setor de vendas diretas. Com 
ampla experiência na área, os painelistas compartilharão ideias sobre 
ética, compliance, reputação e comunicação.Cada painel foi idealizado 
com o objetivo de mostrar a importância dos códigos de ética da As-
sociação e o papel institucional junto às empresas, empreendedores 
independentes e consumidores fi nais. A gestão ética e como esta refl ete 
no trabalho desenvolvido pelas empresas de vendas diretas também 
estará entre os temas debatidos no evento. Inscrições: (http://abevd.
org.br/eventos/seminario-de-etica-em-vendas-diretas/).

J - Programa de Trainee 
A Duratex iniciou as inscrições de seu Programa de Trainee. Para se 
inscrever, o candidato precisa ter concluído a graduação em algum curso 
relacionado aos negócios Duratex entre dezembro de 2016 e dezembro de 
2018, inglês avançado, e um repertório de vida acadêmica diversifi cado. 
O perfi l procurado é de jovens com atitude protagonista, que gostem 
de inovar, valorizem o trabalho em equipe e respeitem a diversidade. 
Vontade de fazer a diferença e de colaborar com a construção da Dura-
tex do futuro também são características importantes para a empresa. 
Inscrições no site: (www.grupociadetalentos.com.br/traineeduratex). 

A - Fotos de Spotters
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Abear Spotters, iniciativa da Asso-

publicando seus livros, sem se preocupar com um eventual prejuízo. 
Precursora nas publicações via fi nanciamento coletivo, ferramenta em 
que se inicia determinado projeto buscando pessoas que se identifica

Em tempos de crise, 

é importante que 

empresas e consultores 

revejam seus métodos 

para viabilizar projetos 

dentro de um novo 

cenário

Não podemos nos tornar 
blindados ou imperme-
áveis ao que está à nos-

sa volta. A única constante é a 
mudança, por mais paradoxal 
que possa parecer. Há alguns 
anos o Brasil tem enfrentado 
problemas socioeconômicos, 
alguns estruturais, que culmi-
naram na situação de incerteza 
que o mercado vive hoje. Tem 
muita gente com receio de in-
vestir, desde simples melhorias 
em infraestrutura tecnológica, 
até projetos de pesquisa e 
desenvolvimento de produtos. 

Mais do que cruzar os braços 
e esperar, ou ainda insistir em 
fazer tudo como sempre foi 
feito antes, o momento é de 
revisão dos métodos adotados. 
Só assim é possível evitar a 
estagnação e o risco exacer-
bado. Uma característica muito 
comum das pequenas e médias 
empresas que vem sendo cada 
vez mais reforçada é um rígido 
aumento de controle sobre as 
etapas de um projeto. Agora, 
existe uma ênfase maior no 
controle de orçamento, des-
pesas ou até mesmo mudanças 
de escopo. 

Sobre esse aspecto, os ge-
rentes de projeto têm sido 
bastante cobrados. Por outro 
lado, eles precisam alavancar 
projetos que possam fazer a di-
ferença para a empresa, como 
um diferencial competitivo. 
Além de engessar um pouco 
mais o escopo dos projetos – já 
que mudanças no que se quer 
entregar geralmente refl etem 
em alterações de tempo e 
custo – também o gerencia-
mento de risco se tornou mais 
sofi sticado. 

Não se trata apenas de 
elencar os possíveis riscos 

envolvidos em cada etapa do 
projeto. Hoje é preciso que o 
consultor tenha a expertise ne-
cessária em termos de preven-
ção e gerenciamento proativo 
de riscos. Ou seja: é preciso 
antever imprevistos e saber 
exatamente como agir nesses 
casos, neutralizando situações 
que poderiam comprometer o 
sucesso da iniciativa como um 
todo. Isto se dá através da ela-
boração de uma matriz de risco 
e de um plano de mitigação e 
resposta. 

Geralmente tratada sem a 
devida ênfase pelas organi-
zações, a correta gestão de 
riscos é um dos fatores que 
aumentam a probabilidade de 
sucesso nos projetos. Bastante 
conhecido dos brasileiros, o 
lema “fazer mais com menos” 
nunca foi tão valorizado como 
agora dentro das empresas. 
Sendo assim, cabe ao gestor 
de projetos otimizar os re-
cursos disponíveis e escolher 
metodologias capazes de 
atender a essa nova demanda 
da economia. 

Vale dizer que a primeira 
mudança já sentida nesse mer-
cado é que a fi gura do gestor 
contratado full time, com todos 
os direitos trabalhistas e férias, 
foi substituída pela terceiriza-
ção de especialistas. Hoje, vale 
muito mais a pena contar com 
um consultor independente, 
contratado por empreitada, 
que vai entregar exatamente 
o que a empresa espera se 
quiser se manter no mercado 
e fi delizar clientes. 

Mas o que parece ter recru-
descido na verdade abriu outro 
campo importante: o das cer-
tifi cações. Ninguém consegue 
mais consolidar uma carreira 
de consultor em gestão de 
projetos se não partir em busca 
de especialização, de creden-
ciamento e cases de sucesso. 

(*) - Especialista em gestão de 
projetos e autor do livro “Projeto 66”, 
que conta como usar a expertise para 
encarar cada uma das etapas que ele 

enfrentou de moto, no trajeto
de Chicago a Los Angeles

(www.fl binfo.com.br).

Fabio Braggio (*)

Com o dólar mais caro, os gastos 
de brasileiros em viagens ao exte-
rior estão em desaceleração. Em 
agosto, essas despesas chegaram 
a US$ 1,382 bilhão, com redução 
de 20,8% em relação a agosto de 
2017 (US$ 1,745 bilhão), infor-
mou o Banco Central (BC). No 
resultado acumulado de janeiro 
a agosto, os gastos somaram US$ 
12,686 bilhões, com crescimento 
de 2,07% em relação aos oito 
meses do ano passado. 

Com o dólar mais caro, os gas-

tos de brasileiros em viagens ao 
exterior estão em desacelera-
ção. Em agosto, essas despesas 
chegaram a US$ 1,382 bilhão, 
com redução de 20,8% em rela-
ção a agosto de 2017 (US$ 1,745 
bilhão), relatou ontem (24), 
em Brasília, o Banco Central 
(BC). No resultado acumulado 
de janeiro a agosto, os gastos 
somaram US$ 12,686 bilhões, 
com crescimento de 2,07% em 
relação aos oito meses do ano 
passado (ABr).

O Índice de Confi ança do 
Consumidor (ICC) da FGV 
recuou 1,7 ponto em setembro, 
ao passar de 83,8 pontos para 
82,1 pontos. Com o resultado, 
o índice retorna ao nível de ju-
nho, quando a confi ança havia 
sido abalada pela greve dos 
caminhoneiros do mês anterior. 

“O resultado está relacionado 
à situação fi nanceira das famí-
lias e à lenta recuperação do 
mercado de trabalho. O cenário 

político-eleitoral não parece ser 
o principal fator para a queda 
do indicador em setembro. Na 
análise por faixas de renda, 
nota-se uma queda forte da 
confi ança de consumidores de 
menor poder aquisitivo e uma 
alta moderada da confi ança dos 
consumidores de maior poder 
aquisitivo”, afi rma Viviane Seda 
Bittencourt, Coordenadora 
da Sondagem do Consumidor 
(Ibre/FGV).

O Impostômetro da Associa-
ção Comercial de São Paulo 
(ACSP) atingiu a marca de R$ 
1,7 trilhão na noite de ontem 
(24), às 23h30. O valor repre-
senta o total de impostos, taxas 
e contribuições e multas que a 
população brasileira já pagou 
aos governos municipal, esta-
dual e federal desde o início do 
ano. No ano passado, o valor de 
R$ 1,7 trilhão foi atingido em 
18/10, ou seja, 24 dias depois. 

“A arrecadação está subindo 
mais rapidamente em função 
dos royalties do petróleo e do 
aumento de preço dos com-
bustíveis e da energia elétrica, 
que têm cargas mais elevadas. 
O Brasil já tem uma das maio-
res incidências tributárias do 
planeta, por isso o próximo 
presidente não pode escolher 
o caminho do aumento ou da 
criação de impostos”, comenta 
Marcel Solimeo, economista 
da ACSP.  

Ele ressalta que, mesmo com 
tanto dinheiro arrecadado, ainda 

Agosto apresentou variação negativa de -2,7% frente a julho.

A inadimplência do consumidor caiu 3,4% 
no acumulado em 12 meses (setembro de 
2017 até agosto de 2018 frente aos 12 meses 
antecedentes), de acordo com dados nacionais da 
Boa Vista SCPC

Na avaliação mensal com ajuste sazonal, agosto apresen-
tou variação negativa de -2,7% frente a julho. Quando 
comparado o resultado contra o mesmo mês de 2017, o 

indicador subiu 4,8%.
As adversidades ocorridas na economia ao longo dos últimos 

anos geraram grande cautela nas famílias, inibindo o consumo e 
a tomada de crédito, contribuindo para a diminuição do fl uxo de 
inadimplência. Dado o ritmo lento da recuperação da atividade 
econômica e do mercado de trabalho, a tendência de queda nos 
registros persiste. 

É esperado que, com a diminuição da desocupação e de juros 
menores, ocorra uma evolução mais consistente na demanda por 
crédito, que deverá colaborar para a manutenção de um ritmo 
estável do estoque de inadimplência (Boa Vista SCPC).
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O FUTURO DA CONTABILIDADE PERTENCE AO 
PROFISSIONAL QUE SE REINVENTAR

O desenvolvimento de novas tecnologias que passam a fazer 

Na área contábil, a apreensão não é diferente, ainda mais em 

Com as máquinas incorporadas ao nosso trabalho, nos 
desvencilharmos de processos mais mecânicos e ganhamos 

Pela natureza de nosso trabalho, temos acesso a diversos 

a informação, precisamos nos dar conta disso e aproveitarmos 
as inúmeras oportunidades de prestarmos serviços únicos e 

contábeis e muitos se questionam sobre o futuro desses 

Nosso trabalho como contadores é relevante para o mundo 

é necessário também nos reinventarmos neste mercado em 

O processo de estruturação da informação tem cada vez menos 

*por Marcia Ruiz Alcazar, presidente do CRCSP.

Inadimplência cai 3,4% no 
acumulado em 12 meses

Confi ança do Consumidor 
recua em setembro

Impostômetro da ACSP 
registra R$ 1,7 trilhão

Caíram os gastos com viagens 
ao exterior

faltam mais de R$ 100 bilhões 
para fechar o orçamento de 
2018. Para Solimeo, “o teto dos 
gastos precisa ser mantido de 
forma que as contas públicas 
sigam sob controle e não deses-
tabilizem a economia”. E reforça 
que o consumidor ? que é quem 
mais contribui com os impostos 
? precisa pensar como eleitor no 
dia 7 de outubro e avaliar os can-
didatos, evitando os que tenham 
planos de gastos mirabolantes, 
que podem inclusive gerar 
novas elevações tributárias ou 
aumento de juros para fi nanciar 
o défi cit (AI/ACSP).
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Os Joões no poço
Começo pinçando uma 

parábola de Carlus 

Matus, o especialista 

em planejamento 

estratégico situacional 

que foi ministro de 

Salvador Allende no 

Chile: “não vê que não 

vê, não sabe que não 

sabe”

João cai em um profundo 
poço de paredes verticais. 
Usa por horas a fi o suas 

forças para escalar as paredes. 
Não consegue e dorme para 
recuperar as energias. Acorda 
e volta a fazer sua tentativa de 
subir a parede. Cai toda hora. O 
desespero aumenta. Obcecado 
pelo trabalho, não olha em 
direção à claridade externa 
abertura do poço. 

Dia seguinte, um desco-
nhecido, ouvindo o barulho, 
aproxima-se da borda, vê a 
cena, busca uma corda e joga-a 
para João. Que não a enxerga. 
A pessoa grita: “pegue a corda”. 
E atira uma pedra nas costas 
de João. Que sente a dor e olha 
para cima. Irritado, vocifera: 
“não vê que estou ocupado?”. 
O desconhecido insiste: “pegue 
a corda e suba”. Furioso, João 
responde: “não vê que estou 
ocupado, trabalhando? Não te-
nho tempo para me preocupar 
com sua corda”. E recomeça 
seu trabalho.

Milhões de brasileiros, como 
João, caíram no poço e não 
sabem dele sair. Perderam 
a noção de tempo e espaço, 
não conseguem estabelecer 
nexo entre o ontem e o hoje. 
Uma camada de insensibili-
dade atrapalha seu senso de 
realidade. Densa névoa turva 
seus olhos. Milhões perderam 
o emprego, obrigando-os a 
fazer um bico aqui e ali para 
sobreviver. 

Sob o teto da incultura, não 
conseguem descobrir a causa 
do infortúnio, a razão das an-
gústias, o motivo que esvaziou 
seus bolsos. Se há alguém res-
ponsável por isso são políticos, 
“cambada de ladrões”. Mas, 
para muitos, há gente santa, 
como Lula, que lhes deu Bolsa 
Família, acesso ao consumo, 
água do São Francisco, “minha 
casa, minha vida”.  

E assim, na paisagem devas-
tada da política, emerge o ful-
gurante  “Salvador da Pátria”, 
Luiz Inácio, reverenciado por 
ter jogado dinheiro no bolso 
do povo, eternizado pela forma 
coloquial com que se comunica 
com as massas, longe das fal-
catruas que sujam o manto dos 

políticos. O mensalão, aquele 
escandaloso episódio de seu 
primeiro mandato, ah, isso é 
coisa dos políticos. 

A maior recessão econômica 
de nossa história foi fruto do 
descalabro do governo Dilma, 
responsável pelos milhões de 
Joões que caíram no poço. 
Mas isso passa ao largo do 
lulodilmismo. Explicar que a 
desgraça que atinge milhões de 
brasileiros é da conta Rousseff 
não entra na cachola popular. 
Tanto que MG deve agraciá-la 
com o cargo de senadora da 
República.

Triste é uma Nação cujos 
governos deixam milhões de 
cidadãos ao léu, vivendo sob o 
grilhão das grandes carências. 
Mais triste é constatar que a 
tragédia que se abate sobre o 
país foi plasmada nos próprios 
laboratórios do lulopetismo. 
Eis o preço que se paga quan-
do um líder carismático tem o 
condão de enganar as massas 
com verve populista. 

Triste sina a nossa, de ver 
que o Brasil ameaça andar 
para trás cenários turbulentos 
forem confi rmados nas urnas: 
a eleição de um candidato fan-
toche, que segue as diretrizes 
do padrinho, esse que “será o 
que quiser no governo do PT”, 
ou a escolha de um capitão, 
aplaudido como mito, cujo 
livro de cabeceira é “A Verdade 
Sufocada”, de Brilhante Ustra, 
coronel da ditadura, conside-
rado um torturador.

Se isso ocorrer, seremos con-
denados a habitar um território 
assolado pela barbárie, racha-
do ao meio, com duas bandas 
destilando bílis e atirando uns 
contra outros. Voltar a conviver 
sob o mando de uma casta, que 
se considera vestal, a dominar 
uma máquina partidarizada e 
com quadros despreparados e 
comprometidos com o ideário 
do Foro São Paulo (guinada à 
esquerda dos países da AL), é 
fechar as portas a um futuro 
radiante. 

Ver na cadeira central do 
país um radical, cuja expressão 
afronta os valores da Cida-
dania, é viver sob a ameaça 
permanente de golpe em nossa 
democracia.  Há saída para 
fugir dessa trágica dualidade? 
Jogar uma corda para os mi-
lhões de joões que caíram no 
poço e tentar convencê-los a 
mudar os cenários. 

Sob pena de passarmos longa 
temporada no caos.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político e de
comunicação Twitter@gaudtorquato.

Acesse o blog
(www.observatoriodaeleicao.com).

Gaudêncio Torquato (*)

Na Assembleia Geral da 
(ONU), em Nova York, o 
presidente Michel Temer 
defende, hoje (25), a reforma 
do Conselho de Segurança 
da ONU, considerando que o 
órgão tem o formato do mundo 
após a Segunda Guerra Mun-
dial. Antes, ele conversa com 
representantes do G4 (for-
mado por Japão, Alemanha e 
Índia, além do Brasil). O G4 é 
o grupo que engloba os países 
que pleiteiam um assento 
permanente no Conselho de 
Segurança das Nações Unidas. 

Atualmente há cinco inte-
grantes com poder de veto no 
órgão: Rússia, Reino Unido, 
França, Estados Unidos e 
China. Há, ainda, dez mem-
bros não permanentes, sem 
poder de veto, e que atuam 
de forma rotativa. A ampliação 
do conselho é uma demanda 
do Brasil de antigos governos, 
desde o ex-presidente Itamar 
Franco, passando pelos ex-
-presidentes Fernando Hen-
rique, Lula e Dilma Rousseff.

Porém, há uma controvérsia 
no próprio órgão: os países que 

Em Nova York, Temer defende ampliação do Conselho de 

Segurança da ONU.

Após ter tido seu registro de 
candidatura negado pelo TRE-
-RJ, na última quarta-feira (19), 
o deputado federal Celso Jacob 
(MDB-RJ), que tenta a reelei-
ção, já retomou as atividades 
de campanha. A autorização 
foi dada no domingo (23), em 
caráter liminar, pelo ministro 
Og Fernandes, do TSE. Jacob 
foi condenado pela 1ª Turma 
do STF a 7 anos e 2 meses de 
prisão, em regime semiaberto, 
por falsifi cação de documento 
público e dispensa de licitação 
fora das hipóteses previstas em 
lei quando era prefeito de Três 
Rios (RJ). Desde de junho de 
2018 cumpre prisão domiciliar.

E sua decisão, o ministro do 
Og Fernandes destaca que “o 
candidato cujo registro esteja 
sub judice poderá efetuar todos 
os atos relativos à campanha 

Deputado Celso Jacob foi autorizado a retomar campanha 

eleitoral.

Va
lte

r C
am

pa
na

to
/A

B
r

Alex Ferreira/Ag.Câmara

Assinou também um 
decreto que prevê um 
percentual mínimo de 

5% para a administração pú-
blica federal contratar pessoas 
com defi ciência. Segundo ele, 
os projetos representam uma 
“celebração à proteção da 
família”.

Toffoli lembrou da época em 
que era estagiário e teve de lidar 
com o caso de uma mulher que, 
segundo ele, foi “literalmente 
espancada” pelo marido. “Lem-
bro-me dela preocupada com 
o caso de o marido chegar em 
casa. Ela perguntou quem iria 
protegê-la, e disse que o papel 
[a liminar concedida pelo juiz] 
não iria protegê-la. Ela acabou 
desistindo da ação porque 
achou que, intimado, o marido 
fi caria mais violento contra ela. 
Depois de tanto tempo, o Esta-
do brasileiro fi nalmente supera 
esse drama”, disse.

O Projeto de Lei 13/2018 
amplia as hipóteses de perda 
do poder familiar, no caso de 
pessoas que cometem crimes 

Presidente da República em exercício, ministro do STF Dias Toffoli. 

Publicidade comercial 
nas TVs e rádios 
estatais

Projeto que libera a veiculação 
de publicidade remunerada em rá-
dios e TVs controladas pelo poder 
público tramita na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado, 
onde aguarda a designação de um 
relator. Pela proposta, do ex-sena-
dor Thieres Pinto (PTB-RR), pro-
dutos e campanhas institucionais 
pagas poderão ajudar a sustentar 
esses veículos de comunicação. 

Hoje rádios e TVs públicas são 
proibidas de veicular propaganda 
paga. O senador lembra que a ma-
nutenção desses veículos depende 
somente de verbas orçamentárias, 
‘quase sempre insufi cientes’. “Os 
serviços de radiodifusão tornam-
-se fonte de despesas para os 
governos, e têm seus orçamentos 
substancialmente reduzidos, 
principalmente em momentos de 
crise fi scal como o que vivemos 
hoje. A qualidade da programação 
fi ca comprometida”, argumenta 
Thieres na justifi cativa.

Pelo texto, esses veículos pode-
rão comprometer até metade da 
programação com publicidade de 
produtos ou campanhas institucio-
nais pagas. Thieres argumenta que 
o novo modelo, se adotado, trará 
mais independência política aos 
veículos e permitirá que eles não 
fi quem defasados tecnologicamen-
te (Ag.Senado).
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A regularização ambiental de 
lotes situados em assentamen-
tos da reforma agrária e áreas 
de até um módulo fi scal poderá 
ser feita mediante compensa-
ção ambiental. É o que propõe 
o projeto do senador Cidinho 
Santos (PR-MT). O texto 
tramita na Comissão de Meio 
Ambiente do Senado, sob a re-
latoria do senador Acir Gurgacz 
(PDT-RO). A proposta também 
foi distribuída à Comissão de 
Agricultura, onde será anali-
sada em caráter terminativo.

O percentual de reserva legal 
para áreas de assentamentos 
rurais será defi nido pela data 
de sua implantação e fracio-
namento, observando-se para 
tanto a legislação vigente à 
época. Ficam automaticamente 
suspensas todas as autuações 
e embargos ambientais aplica-
dos em assentamentos rurais 
envolvendo infrações come-
tidas antes de maio de 2012, 
considerando a inexistência de 
passivo ambiental.

Atualmente, diz Cidinho, há 
cerca de 9.300 projetos de as-
sentamentos rurais criados pelo 
Incra em todo o país. Destes, 
8.700 têm mais de cinco anos 

Atualmente, há cerca de 9.300 projetos de assentamentos rurais 

criados pelo Incra em todo o país.
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MP transfere 
imóveis do INSS à 
União, para venda

Foi publicada ontem (24) a 
MP 852/18, que transfere para a 
União cerca de 3,8 mil imóveis do 
INSS. O texto também extingue 
fundo da extinta Rede Ferroviá-
ria Federal (RFFSA), liberando 
imóveis que poderão ser vendi-
dos. Estimativas apontam que 
os imóveis do INSS somam R$ 
6 bilhões. Agora administrados 
pela Secretaria do Patrimônio da 
União (SPU), a ideia é que sejam 
alienados e contribuam para a 
redução do defi cit previdenciário.

Já os imóveis da extinta RFFSA, 
com valor estimado em R$ 1,4 
bilhão, poderão ser vendidos, 
doados ou cedidos pela SPU para 
obras de infraestrutura, saúde e 
educação em municípios e para 
programas sociais, entre eles o 
Minha Casa, Minha Vida. A SPU 
poderá contratar instituições 
fi nanceiras ofi ciais e empresas 
privadas que fi carão responsáveis 
pela constituição, administração e 
gestão de fundo de investimento 
imobiliário a ser composto com 
propriedades da União.

A Medida Provisória facilita a 
regularização da ocupação de 
áreas da União por entidades 
desportivas. A estimativa é de 
que sejam alcançados 385 imó-
veis em todo o País, cujas dívidas 
com a União chegam a R$ 13,7 
milhões. Possibilitará, ainda, 
a regularização de moradias 
localizadas no Parque Histórico 
Nacional dos Guararapes, em Re-
cife, e a transferência da gestão 
de praias a municípios. A medida 
provisória será analisada inicial-
mente em uma comissão mista e 
será votado posteriormente nos 
plenários da Câmara e do Senado 
(Ag.Câmara).

Toffoli sanciona leis de proteção 
à família e de acesso à educação
O presidente da República em exercício, Dias Toffoli, sancionou ontem (24) três projetos visando a 
promoção de direitos das mulheres e o acesso de crianças e adolescentes à educação

contra pai ou a mãe de seus 
fi lhos. Antes chamado de pátrio 
poder, o poder familiar envolve 
direitos e obrigações relacio-
nados à tutela dos pais sobre 
os fi lhos. “Nada mais natural 
do que retirar o poder familiar 
daqueles que se mostram inap-
tos a exercer esse poder, que é 
o familiar”, disse o presidente 
em exercício.

A nova legislação altera 
o Código Penal, de forma 
a incluir, entre as possibi-
lidades de perda de poder 
familiar, os crimes dolosos 
(com intenção) sujeitos a 
pena de reclusão cometidos 
contra descendentes, como 
netos, e contra pessoa que 
detém igual poder familiar 
ao do condenado – caso dos 

cônjuges e companheiros, até 
mesmo quando já divorciados. 
Vale também para os casos de 
tutelas, em que um adulto seja 
responsável pelo menor e por 
seus bens; e para os casos de 
curatela, quando o juiz atribui 
a um adulto capaz a responsa-
bilidade por pessoa declarada 
judicialmente incapaz, devido 
à doença (ABr).

Temer defende ampliação do 
Conselho de Segurança da ONU

mantêm assentos permanentes 
questionam a necessidade de 
reformas por rusgas bilaterais. 
Chineses resistem à entrada 
dos japoneses, enquanto norte-
-americanos não apreciam o 
ingresso dos alemães. No pas-
sado, França e Reino Unido 
apoiaram o pleito do G4 de am-
pliação. O Conselho é vinculado 
à ONU e responsável pela paz 
e segurança internacionais. É o 
único órgão das Nações Unidas 
que tem poder decisório. 

As questões abordadas pelo 
conselho vão desde a criação, 
continuação e encerramento 
das Missões de Paz até as 
investigações de situações 
que podem se transformar 
em confl ito internacional. Por 
fi m, depende dos cinco mem-
bros permanentes  aceitar o 
ingresso de novos membros 
na ONU e recomendar para 
a Assembleia Geral a eleição 
de um novo secretário-geral 
(ABr).

Compensação ambiental em 
assentamentos rurais

de criação, abrangendo aproxi-
madamente 977.039 famílias de 
assentados da reforma agrária, 
as quais, diz o senador, serão 
benefi ciadas com a aprovação 
do projeto. De acordo com a 
Embrapa, módulo fi scal é uma 
unidade de medida, em hec-
tares, cujo valor é fi xado pelo 
Incra para cada município. A 
medição leva em conta o tipo 
de exploração predominante, a 
renda obtida e outros cultivos 
existentes no município. O 
valor do módulo fi scal no Brasil 
varia de 5 a 110 hectares.

Com as regras vigentes no 
Novo Código Florestal, que trata 
de forma igualitária a regulariza-
ção ambiental para todas as pro-
priedades rurais com área de até 
4 módulos fi scais, há um prejuí-
zo, argumenta Cidinho Santos, 
para as pequenas propriedades 
rurais e lotes da reforma agrária 
com área de até 1 (um) módulo 
fi scal, prejudicando a subsistên-
cia do agricultor familiar, que 
em regiões da Amazônia Legal 
precisaria refl orestar 80% da 
pequena propriedade rural (Ag.
Senado). 

TSE permite que 
deputado condenado 

retome campanha

eleitoral, inclusive utilizar o 
horário eleitoral gratuito no 
rádio e na televisão e ter seu 
nome mantido na urna ele-
trônica enquanto estiver sob 
essa condição”. O deputado 
comemorou e disse, por meio 
de sua assessoria, que a decisão 
do TSE “refl ete sua inocência”. 

Em setembro, o juiz substitu-
to Bruno André Silva Ribeiro, 
da Vara de Execuções Penais 
em Regime Aberto, do TJ-DF, 
autorizou Jacob a ficar na 
cidade de Três Rios de 11 de 
setembro a 2 de outubro de 
2018. Jacob ganhou destaque 
no noticiário em 2017 quando 
passou a cumprir expediente 
como deputado de dia na Câ-
mara, mas à noite tinha voltar 
ao Complexo Penitenciário 
da Papuda, em Brasília, para 
cumprimento de pena (ABr).



Observando a linguagem desbotada e sem vigor usada por 
muitas pessoas na comunicação atual, pareceu-me opor-
tuno reproduzir um capítulo de meu livro “Boas Dicas para 

Boas Falas” (JBO Editora, São Paulo, 5ª edição, 2014, a partir da 
página 98). Faço-o, abaixo, textualmente.

“COLORIDO

Um discurso NUNCA pode ser em branco e preto!

Mesmo que se trate de um pronunciamento fúnebre, de 

um panegírico.

O colorido é dado pelas fi guras de estilo, que cabem em 

qualquer situação – de alegria ou de pesar, de acordo com 

seu conteúdo. Essa circunstância faz lembrar uma poesia 

trovadoresca, que diz:

‘Até nas fl ores se veem
As diferenças da sorte:
Umas alegram a vida, 
Outras enfeitam a morte!’

Entre os muitos tipos de fi guras de estilo ou de linguagem, 

destacam-se as alegorias – como metáforas, parábolas, fábulas 

– que, de forma fi gurada, transmitem ensinamentos, lições, 

preceitos morais, princípios éticos etc.

Seu efeito prático é atenuar a aridez dos discursos, dando-

lhes leveza e graça. São como janelas em um edifício. Sem 

elas, o prédio fi ca soturno, sombrio, sem respiração. Elas, 

entretanto, lhe dão iluminação e ventilação, tornando o 

ambiente mais suave, claro e agradável.

Jesus falava por parábolas, e tão bem as narrou, que con-

tinuam válidas hoje, transcorridos mais de dois mil anos. 

As parábolas do Bom Samaritano, do Filho Pródigo, do Grão 

de Mostarda, da Ceifas e dos Ceifeiros, dos Trabalhadores da 

Última Hora e tantas outras estão presentes tanto em sermões 

como em palestras, aulas e discursos ao redor do mundo!

Fábulas constituem outro tipo de alegoria. A diferença 

básica em relação às parábolas, é que aquelas têm como 
personagens seres humanos, enquanto as fábulas se referem a 
animais. O princípio norteador, porém, é o mesmo: histórias 

em cujas entrelinhas regras de conduta moral são ensinadas. 

Esopo (século VI antes de Cristo) e La Fontaine (1621 – 1695) 

foram grandes fabulistas e suas alegorias foram a sensação 

de milhões de pessoas que as ouviram nas escolas ou mesmo 

em ambientes literários.

A Cigarra e a Formiga; o Lobo e o Cordeiro; a Raposa e as 

Uvas; o Sapo e o Vagalume; o Incêndio na Floresta são alguns 
dos títulos de suas fábulas.

Há, ainda, as chamadas fábulas modernas, também váli-

das como forma de arejar discursos, palestras, conferências, 

aulas e até conversas.

Bons oradores têm sempre ilustrações para auxiliá-los na 

tarefa de tornar agradável sua fala.

Para demonstrar que cabem alegorias mesmo em mensagens 

muito formais, técnicas, sisudas por natureza, cabe narrar 

um caso relativamente atual.

O general João Baptista de Oliveira Figueiredo era presi-

dente da República, e Guilherme Afi f Domingos cumpria seu 

primeiro mandato à frente da Associação Comercial de São 

Paulo e da Federação das Associações Comerciais do Estado 

e da Confederação Nacional. A situação era difícil para o 

país, em consequência dos juros excessivamente elevados. 

Afi f, tendo preparado planilha detalhada do problema, so-

licitou audiência ao presidente, que o recebeu em Brasília. 

Após expor o quadro calamitoso, concluiu com esta alegoria:

‘Um homem, em certo reino, foi fazer um pedido ao seu rei. Este, 
que estava com as duas mãos às costas, disse ao servo: ‘atenderei 
seu pedido se você responder corretamente a pergunta que vou 
lhe fazer: a ave que tenho em minhas mãos está morta ou viva?’ 
O que ele apresentou, na verdade, foi um dilema – situação em 
que não há saída favorável. Então pensou: se ele disser que a 
ave está morta, eu a exibo viva. Mas se disser que está viva, eu 
aperto seu pescoço e a mato! Não há como ele acertar. Pensando 
um instante, o homem respondeu: ‘Majestade, a vida da ave está 
em vossas mãos1’.

Guilherme Afi f Domingos fechou sua fala com esta expressão: 
‘Presidente Figueiredo, a vida do empresariado brasileiro está 
em suas mãos’”!

Aí está: se esse agradável recurso estilístico funcionou para 

o mestre Jesus, para Esopo, La Fontaine e Afi f Domingos e 

tantos outros, certamente funcionará para você também. 

Experimente!

DICA DA DICA 

Detalhe: não deixe sua fala sem cor e sem luz: insira a 

alegoria mais conveniente!”

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, Professor Universitário, Advogado e 
Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – jboliveira@jbo.com.br.

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Você se 
comunica
em branco

e preto?

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua agência 
de confi ança,
ou ligue para

3043-4171
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Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000197-53.2015.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Sandro Cavalcanti Rollo, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Elcio Afonso da Silva Filho, Brasileiro, CPF 085.055.267-24 e Leandro Leite
dos Santos, Brasileiro, CPF 023.047.867-07 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
por parte de Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A, alegando em síntese: Reparação de
danos materiais devido a um acidente de trânsito na Rodovia BR 116. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 22 de agosto de 2018.                                   (22 e 25)

Citação Prazo 20 dias Proc. nº 1015376-70.2014.8.26.0114. O Dr. Maurício Simões de Almeida Botelho
Silva, Juiz de direito da 10ª VC do Foro de Campinas/SP. Faz Saber a Diel Representações Ltda,
empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.315.632/0001-32 que lhes foi proposta ação de
Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 7.381,28, Referente a fatura de nº 25713686, com vencimento em 10/06/2009,
e fatura de nº 26590862, com vencimento em 10/07/2009, vencidas e não pagas. Considerando que o
requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os
termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia
reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade, aos 19 de Junho de 2018.                    (22 e 25)

Citação Prazo 20 dias Proc.1043804-73.2015.8.26.0002. O Dr. Fabricio Stendard Juiz de direito da 3ª
VC do Foro Regional de Santo Amaro/SP. Faz saber a Joao Paulo Oliveira Paya, CPF/MF Nº:
074.483.288-83 que lhe foi proposta ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de
Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 6.504,48, Referente a fatura de
nº 163883638, com vencimento em 15/10/2014, vencidas e não pagas. Considerando que o réu
encontra-se em lugar incerto e não sabido, fica o mesmo, por meio do presente edital citado para os
termos e atos da ação proposta ficando advertido de que terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia
reclamada ou oferecer embargos. Não sendo embargada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de agosto de 2018.              (22 e 25)

1ª VC – Regional Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4003209-
22.2013.8.26.0011. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de 
São Paulo, Dra. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUIZ 
EDUARDO DE NICOLA, CPF 045.341.168-10, que lhe foi proposta uma Ação de Procedimento 
Comum, por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLAGE SUZANNA, para o recebimento de R$ 
24.000,00 (JAN/2014), oriundos das cotas condominiais inadimplidas e demais encargos referente ao 
Apartamento nº 021, localizado no 2º andar, integrante do Condomínio Autor, situado nesta Capital, à Rua 
Professor José Horácio Meirelles Teixeira, nº 876, Vila Suzana. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 12 de setembro de 2018. 

BRASILMETAL  S/A
NIRE 35300213556

COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
A empresa Brasilmetal S/A, com sede a Av. Cásper Líbero,
58, sala 1.000, São Paulo/SP. COMUNICA o EXTRAVIO das
duas vias originais dos documentos registrados na JUCESP
sob nºs 21.024 em 12.05.1944; 21.261 em 26.05.1944;
34.565 em 24.10.1947; 44.402 em 25.11.1949; 48.654 em 
01.08.1950; 52.441 em 11.05.1951; 61.340 em 17.06.1952; 
64.408 em 30.12.1952; 64.868 em 20.01.1953; 67.791 em 
19.05.1953; 69.993 em 03.07.1953; 87.590 em 02.07.1954; 
101.985 em 05.01.1956; 102.655 em 10.02.1956; 121.963 
em 06.07.1957; 190.198 em 03.10.1961; 202.578 em 
29.05.1962; 232.571 em 25.07.1963; 272.100 em 15.12.1964; 
286.544 em 03.06.1965. São Paulo, 17/09/2018. A Diretoria. 

FFFFF. Cayenne Administração e Par. Cayenne Administração e Par. Cayenne Administração e Par. Cayenne Administração e Par. Cayenne Administração e Participações S.A.ticipações S.A.ticipações S.A.ticipações S.A.ticipações S.A.
CNPJ.:24.303.347/0001-71

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., os Demonstrativos Financeiros, relativos aos Exercícios Sociais encerrados em 31 de Dezembro de 2017 e 2016. A Diretoria

Balanço patrimonial exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - ( em reais)
Ativo        2017        2016
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 346 -
Valores e créditos vinculados     10.000     10.000
Total do ativo circulante     10.346     10.000
Investimentos 1.604.965 -
Total do ativo não circulante 1.604.965              -
Total do ativo 1.615.311     10.000

Demonstração do fluxo de caixa para os exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - ( em reais)Passivo circulante        2017        2016

Partes relacionadas 256.683 -
Outras contas a pagar          449              -
Total do passivo circulante    257.132              -
Patrimônio líquido
Capital social integralizado 10.000 10.000
Reservas Estatutárias 269.636 -
Reservas de lucros a realizar 1.078.543              -
Total do patrimônio líquido 1.358.179     10.000
Total do passivo e patrimônio líquido 1.615.311     10.000

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercícios
findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (em reais)

Das atividades operacionais         2017         2016
Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL  1.348.179               -
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
  geradas pelas atividades operacionais:
Equivalência patrimonial (1.345.165) -
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Valores e créditos vinculados - (10.000)
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Outras contas a pagar           449               -
Caixa líquido aplicados nas
  atividades operacionais        3.463     (10.000)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Investimentos permanentes
  em controladas/coligadas    (259.800)               -
Receita de venda de ativos - -
Caixa líquido aplicados nas
  atividades de investimento    (259.800)               -
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Capitação/amortização de empréstimos               -               -
Caixa líquido aplicados nas
  atividades de financiamentos               -               -
Das atividades de financiamento com acionistas
Contas a receber/pagar para partes
  relacionadas - Longo prazo 256.683 -
Integralização de capital               -      10.000
Caixa líquido oriundo das atividades
  de financiamento com acionistas     256.683      10.000
Aumento (Redução) líquido de caixa
  e equivalente de caixa           346               -
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício - -
No fim do exercício           346               -
Aumento (Redução) líquido de caixa
  e equivalente de caixa 346 -

Reserva Total do
Capital social de lucros Reservas Patrimônio
 integralizado a realizar Estatutárias      Líquido

Saldos inicial
  em 03/06/2016 10.000 - - 10.000
Lucro líquido do exercício - - - -
Subscrição e integralização
  de capital - - - -
Distribuição de lucros
  no exercício - - - -
Aumento de capital - - -
Saldos em
  31/12/2016 10.000 - - 10.000
Aumento de capital - - - -
Ajuste de exercícios
  anteriores - - - -
Distribuição de lucros
  no exercício - - - -
Lucro líquido
  do exercício - 1.348.179 - 1.348.179
Reservas
  Estatutárias                    -  (269.636)       269.636                -
Saldos em
  31/12/2017 10.000 1.078.543 269.636 1.358.179

Demonstração do resultado dos exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - ( em reais)

       2017        2016
Receita líquida de revenda
  de mercadorias e serviços - -
Custo das mercadorias vendidas e serviços - -
Lucro bruto - -
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas (528) -
Dividendos Recebidos 4.100 -
Resultado de equivalência patrimonial 1.345.165              -
Lucro operacional 1.348.737 -
Receitas financeiras 2 -
Despesas financeiras (560) -
Resultado financeiro líquido (558) -
Lucro (prejuízo) antes Imposto de Renda
  e da Contribuição Social 1.348.179 -
Imposto de renda e contribuição social - correntes              -              -
Lucro (prejuízo) do exercício 1.348.179              -

Vivian de Castilho Barduci Souza
Diretora Presidente

João Batista de Morais
Contador - TC-CRC:1GO5278/O-4

Sindicato das Entidades Representativas de Categorias de
Servidores Públicos no Estado de São Paulo - SESPESP

Fundado em 11 de março de 1993 - C.N.P.J. nº 71.580.435/0001-09
Código Sindical nº 000.000.89487-7

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária do Sindicato das Entidades

Representativas de Categorias de Servidores Públicos no Estado de São Paulo
Em cumprimento ao artigo 17 § II do Estatuto Social estão convocadas as entidades
(contribuintes) por seus representantes e os membros da Diretoria execultiva deste
SESPESP a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 10
de outubro de 2018, em sua Sede Social, Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 88 - 9º andar
- Cj. 902 em primeira convocação as 14h00 e em segunda convocação as 14h30 com
as seguintes pautas - 1º - Discussão e votação do regimento para as eleições deste
SESPESP a ser realizada em 05 de novembro de 2018. - 2º - Indicação e votação dos
membros da comissão eleitoral - 3º - proposta orçamentária.

São Paulo, 20 de setembro de 2018
Antônio Carlos Duarte Moreira - Presidente

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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OBRIGADA A ENVIAR OS EVENTOS DO E-SOCIAL
Empresa que é obrigada a enviar os eventos do eSocial desde 
janeiro/2018, de que forma irá emitir as guias de FGTS (GRF e GRRF) 
e de INSS (GPS)? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE EFETUAR O PAGAMENTO DE BÔNUS ANUAL 
PARA O DIRETOR NÃO EMPREGADO COM DIREITO A FGTS, HÁ 
INCIDÊNCIA DE FGTS?

Entendemos que o pagamento desse bônus anual terá incidência de 
INSS e FGTS, pois ainda que tenha essa nomenclatura, considera-se 
como parte integrante ou considerado pró-labore.

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA NO E-SOCIAL
Na implantação do E-Social o programa pede para escolher entre as 
opções: Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com 
tributação previdenciária SUBSTITUÍDA ou NÃO SUBSTITUÍDA, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATADO COM VÁRIAS JORNADAS
Colégio pode contratar professor com mais de um contrato de trabalho, 
com aulas para o ensino fundamental e médio? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O PAGAMENTO DE DIÁRIAS TERÁ INCIDÊNCIAS TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS PARA EMPRESA?

Tratando-se de diárias para viagem, de acordo com a nova redação do 
§ 2º do artigo 457 da CLT alterado pela lei da reforma trabalhista de 
nº 13.467/2017, as diárias ainda que pagas de forma habitual, não 
integram a remuneração do empregado, e não constituem base de 
incidência de encargos trabalhista e previdenciário.

PRODUTOR RURAL NO E-SOCIAL
Produtor Rural Pessoa Física com 10 empregados, deve enviar o eSocial 
a partir de quando, qual a base legal? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Enquanto um médico 
exerce o que pode ser a 
parte mais difícil de sua 

profi ssão, notifi car familiares de 
sua perda, um fi o de esperança é 
tecido para outra família. Quando 
existe a possibilidade e permis-
são dos familiares, a equipe atua 
rapidamente para que órgãos e 
tecidos de um paciente possam 
virar o marco de uma nova vida 
para outro. É em busca de maior 
conscientização e aceitação dos 
familiares que o Brasil comemora 
hoje em 27 de setembro, o Dia 
Nacional da Doação de Órgão.

Embora o processo para a doa-
ção no Brasil tenha apresentado 
evoluções importantes como sua desburocra-
tização, o último levantamento da Associação 
Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), 
via Registro Brasileiro de Transplante (RBT), 
aponta que a quantidade de procedimentos 
no Brasil apresentou números bem próxi-
mos no primeiro semestre de 2018 quando 
comparado ao mesmo período de 2017, um 
crescimento de apenas 1,7%. 

Na comparação com anos anteriores 
(2017/2016) o aumento foi de 3,5%, números 
que já eram insufi cientes para reduzir a fi la 
de pacientes na espera. Mais de 15 mil pes-
soas passaram a aguardar por algum tipo de 
transplante no primeiro semestre desse ano, 
o que culminou em uma lista de espera com 
32 mil pessoas ao fi nal de junho deste ano.

O profi ssional por trás do transplante
Entre a retirada e o transplante de um 

órgão existem uma série de etapas. Para que 
isso seja possível, é necessário que o órgão 
corresponda a uma série de exigências até 
chegar ao novo corpo. Essas etapas vão desde 
as mais simples, como a verifi cação do tipo 
sanguíneo, até uma série de análises realiza-
das pelo Médico Patologista. Este profi ssional 
é o responsável por verifi car se o órgão está 
em pleno funcionamento para desenvolver 
sua função em um novo organismo.

“Para que um órgão seja aceito em um 
corpo diferente, precisamos levar em con-

27 de setembro: Dia Nacional 
da Doação de Órgão

Crescimento do número de transplantes é insufi ciente para reduzir fi la

Isso porque é necessária uma 
atuação constante da equipe 
médica para garantir que o or-
ganismo se acostume e comece 
a funcionar adequadamente e 
sem risco de rejeições.

“Não é porque um coração 
começou a bater em um novo 
peito que o serviço está comple-
to, o paciente ainda passará por 
muitos exames, biópsias e medi-
camentos para evitar a rejeição. 
O que nós médicos patologistas 
fazemos é avaliar a qualidade do 
funcionamento do novo órgão e 
o quanto ele está adaptado ao 
corpo e vice-versa”, fi naliza o 
presidente da SBP.

Dados dos Transplantes:
Coração

189 transplantes;
1,8 por milhão de pessoas.

Fígado

1087 transplantes;
85 doadores vivos;
10,5 por milhão de pessoas.

Pâncreas

15 transplantes;
0,2 por milhão de pessoas.

Pâncreas/rim

43 transplantes;
0,4 por milhão de pessoas.

Pulmão

65 transplantes;
0 doador vivo;
0,6 por milhão de pessoas.

Rim

2.858 transplantes;
472 doadores vivos;
27,5 por milhão de pessoas.

Córnea

7.369 transplantes;
71,3 por milhão de pessoas.

ta não só a classifi cação sanguínea, mas o 
tamanho e a capacidade de desenvolver 
suas funções, pois em casos de mortes por 
infecção, por exemplo, o transplante pode 
ser descartado”, explica o presidente da 
Sociedade Brasileira de Patologia (SBP), 
Dr. Clóvis Klock. A equipe médica, além 
desses especialistas, também é responsável 
por encontrar um destino com critérios de 
proximidade, considerando o tempo útil do 
órgão fora do corpo, gravidade do paciente 
e o tempo na lista de espera.

“Quando há um alerta de possibilidade 
de doação, tudo tem que acontecer com 
muita rapidez, partindo da conversa com 
os familiares, passando pela busca por um 
paciente compatível. Todo o processo deve 
acontecer respeitando o tempo limite de 
sobrevida de um órgão, que pode variar. Um 
coração pode fi car parado por até 4 horas, 
já um fígado resiste até 12 horas fora de 
um corpo e um rim aguenta 36 horas sem 
circulação sanguínea”, comenta o Dr. Klock.

O transplante além da sala de 
cirurgia

O processo de transplantar um órgão vai 
muito além de garantir que ele chegue em 
boas condições e que seja realizada com 
sucesso a cirurgia. Para que se possa afi rmar 
com certeza que tudo deu certo, é preciso 
um processo de meses de acompanhamento. 
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Mario Toledo e Vladimir Platonow/Agência Brasil

O general não descartou a possibilidade de concluir o ano sem 
a elucidação do duplo assassinato da vereadora Marielle 
Franco (PSOL-RJ) e de seu motorista, Anderson Gomes. 

“Eu sempre falei com essa cautela. Eu nunca fi quei dizendo ne-
gócio de data. Existe a possibilidade de fechar? Existe. E existe 
a possibilidade de a gente ter um pouco mais de difi culdade e 
levar um pouco mais de tempo”.

Richard Nunes, entretanto, se demonstra prudência na solução 
do duplo assassinato, esbanja fi rmeza ao falar do legado que dei-
xará em 31 de dezembro, quando termina a intervenção federal 
no Rio. O principal é a retomada do orgulho e da credibilidade 
das polícias Civil e Militar. E também o fortalecimento das cor-
porações, com a efetivação de novos policiais como ofi ciais de 
cartório, praças, papiloscopista e um concurso para delegados.

O chefe da Segurança no estado disse também que está tudo 
pronto para as eleições de outubro. Haverá um gabinete de crise, 
nos moldes do implementado durante a paralisação dos cami-
nhoneiros, em maio, mas desta vez, sem crise. Serão empregados 
20 mil militares. No Rio, muitos candidatos são investigados por 
associação com trafi cantes e milicianos. O general está otimista 
quanto aos números do Instituto de Segurança Pública (ISP) em 
relação a este mês de setembro. Segundo ele, as prévias mostram 
“que todos os índices devem baixar”, inclusive os de homicídios 
por confrontos no estado, que em agosto, subiram mais de 150%.  

Homicídios em confronto com policiais
"Foi o único índice que destoou. Estamos fazendo duas grandes 

manobras. E é um paradigma daquilo que a gente vinha tolerando. 
O estado estava quebrado. Não tinha recursos. O policiamento 
caiu muito, e o criminoso é um ser adaptável ao ambiente. Agora 
vamos atuar em cima das manchas criminais e aí nós estamos 
nos defrontando com aqueles criminosos que estavam tendo 
uma certa liberdade. E eles têm sido resistentes a se adaptar 
a um novo cenário. O suporte logístico da atividade criminosa 
foi muito afetado. Na realidade, a gente quebrou a autonomia 
dessas facções. Em nenhum momento nós temos política de 
enfrentamento".

Unidades de Polícia Pacifi cadoras (UPPs)
"É preciso redesenhar o patrulhamento. E isso tem dado pro-

blema. Vamos falar o português claro: a gente fi ngia que tinha 
polícia e a sociedade acreditava. Certas UPPs nossas não passam 
de uma coletânea de bases. O policial tem de tomar conta daquela 
instalação e é incapaz de patrulhar aquela área. No momento em 
que a gente transforma a UPP em companhia de batalhão, passa 
a ter patrulhamento. Passa a dar mobilidade. E aquelas UPPs de 
áreas restritas em que é possível manter, nós vamos manter. A 
Providência vai continuar. Santa Marta vai continuar. A Rocinha 
a gente está estudando, mas é difícil imaginar que a gente possa 
ter uma UPP numa área tão grande. A solução defi nitiva para 
a Rocinha ainda não está defi nida. Na Cidade de Deus e Vila 
Kennedy, também não dá. É complicado".

Delegacias de polícia
"Isso está sendo resolvido agora com o Fundo Estadual de 

Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento 
Social (Fised)). É aquele fundo de 5% dos royalties do petróleo. 
Ele só vai sair pelo esforço da intervenção. Até para reunir o con-
selho foi uma luta. A primeira parcela, de R$ 92 milhões, já está 
em execução. A segunda parcela, de R$ 103 milhões, nós vamos 
bater o martelo no dia 3 de outubro. A terceira parcela  depende 
da arrecadação até o fi nal do ano, só vai entrar praticamente em 
janeiro. Se considerarmos uns R$ 300 milhões de royalties, para 
a segurança pública são uns R$ 225 milhões. É bastante dinheiro. 
Este ano a gente está amortizando muito coisa. Quem entrar no 
próximo ano já vai pegar uma situação muito mais estabilizada".

Combate à criminalidade 
"Aquela prisão em Japeri foi um divisor de águas. Nós iden-

tifi camos um prefeito ligado ao narcotráfi co, o presidente da 

Secretário admite que pode fechar 
o ano sem elucidar caso Marielle

Carioca, o general Richard Nunes 
está desde fevereiro à frente da 
Secretaria de Segurança do Rio de 
Janeiro. Nesta entrevista, ele revela 
que vive 24 horas e sete dias por 
semana os problemas da segurança 
do estado

Câmara de Vereadores e mais um vereador. Essa quadrilha foi 
toda presa. Prender um prefeito, com toda sua estrutura de 
mando, sinaliza para o estado que os ventos estão mudando".

Legado da intervenção
"O principal é um exercício efi caz de liderança. Hoje, estive 

numa cerimônia no Batalhão de Choque. O comandante do 
Batalhão de Choque, ao me cumprimentar, disse: 'General eu 
queria te dizer uma coisa. Muitos destes aqui são pais e eles 
estão resgatando o orgulho e dizendo para os fi lhos que são 
policiais'. Isso é um legado que, para mim, é o mais impor-
tante de todos - a retomada da autoestima e de querer ter a 
credibilidade perdida".

Esquema de segurança nas eleições
"Vamos atuar de maneira integrada à semelhança do que fi ze-

mos na greve dos caminhoneiros. Vamos instalar um gabinete de 
crise, não que haja uma crise. Com todos os órgãos envolvidos. 

Já temos o trabalho de inteligência integrada funcionando faz 
tempo. Temos um levantamento completo das áreas de risco. 
Onde nós vamos empregar as Forças Armadas. Onde a PM 
[Polícia Militar] vai se encarregar. Apoio da Guarda Municipal. 
Em que pontos a Polícia Rodoviária Federal vai ser importante. 
E a coalizão com o TRE [Tribunal Regional Eleitoral] já está 
funcionando há vários meses. O efetivo de 20 mil militares que 
está aqui. Do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A gente 
vai para áreas onde o histórico mostra mais problemas: São 
Gonçalo, Baixada Fluminense".

Transição para o novo governo
"Nós já temos um plano preparatório para a transição, assi-

nado entre o general Braga Netto e o governador Pezão, que 
sinaliza secretarias e tudo o que tem de ser feito. No momento 
em que nós tivermos o governador eleito aí este plano, que é 
provisório, vai ter de ser consolidado. A parte administrativa, 
necessariamente, tem de ir até 30 de junho do ano que vem. 
Porque estamos comprando coisas e contratos estão sendo 

celebrados. É dinheiro federal.  Não temos como passar isso 
para o estado, ainda mais um estado em recuperação fi scal. Um 
quarto do efetivo vai poder tocar. É que claro que o governador 
eleito vai ter a sua vontade política, mas se tiver o mínimo de 
bom senso nesta transição, vai pegar o nosso plano, trocar o 
seis por meia dúzia e botar adiante".

Índices devem baixar
Todos os índices devem baixar, inclusive o confronto. Se 

continuar do jeito que está aí, a gente vai ter uma redução 
bastante boa em relação a agosto (deste ano) e a setembro do 
ano passado. O indicativo está muito bom. Aquele 150% foram 
uma distorção. O problema da estatística é que ela pode ser 
usada para qualquer coisa. O observatório da Cândido Mendes 
está com a lente quebrada. Eu afi rmo. Eles só estão focados em 
uma visão e conseguem abstrair todo o mais, que é muito mais 
consistente. É impressionante. Estes 150% são um ponto fora 
da curva até porque, no ano passado, naquele momento não 
havia nem policiamento. Por isso que estava tudo estourando. 
A criminalidade atingiu níveis dramáticos porque a policia não 
tinha viatura, não tinha salário. O regime adicional de serviço, 
que a gente resgatou, é fundamental.

Homicídios em confrontos
"Foi porque a gente começou a operar com ostensividade. Agora, 

a coisa começa a se acomodar um pouco mais. A nossa expectativa 
é esta. Ninguém aqui quer o enfrentamento. Desde o início nós 
achamos. O enfrentamento pelo enfrentamento é uma bobagem. 
Às vezes, ele se produz de maneira legítima e necessária. Lógico, 
vamos fazer uma ação numa área, que a gente sabe, que temos 
dados concretos, investigação, que tem um grupo criminoso, armado 
e ameaçando as pessoas...nós vamos nos omitir? Determinados 
noticiários fi cam buscando o fl agrante da criminalidade. O radar 
deles fi ca ali atrás. Localizado um ato criminoso, fi ca uma cobrança. 
“ E aí? Não vão fazer nada?”. A gente não pode se pautar por isso. 
Se chegar lá simplesmente para dar uma resposta midiática, aí sim 
dá um risco colateral muito grande".

Rio de Janeiro em 2019
"Vamos entregar [o estado] em situação muito melhor do que 

encontramos porque tudo que fi zemos até agora, em termos 
estruturantes, teve uma repercussão favorável. O mais impor-
tante é que as próprias instituições se deram conta de que isso 
era relevante. Elas se apropriaram do plano. Isso é que é bom. 
Então, qualquer que seja o cenário, eu acredito que a gente fez 
uma ruptura de tendência importantíssima".

Prisão dos assassinos de Marielle e Anderson
"Tenho a expectativa. Nós temos feito o máximo de esforço 

possível. As coisas têm caminhado. Agora estamos mais fortale-
cidos porque o Ministério Público [MP] se vinculou fortemente 
à investigação com o Gaeco. Então, isso nos dá um ânimo muito 
grande. Eu conversei com o nosso procurador-geral de Justiça 
sobre isso e ele colocou o MP junto conosco. Eles entraram, fi -
zeram uma avaliação da investigação e perceberam que a gente 
está no caminho certo. Mas qual é grande problema do caso? 
A defi ciência estrutural que ainda temos em várias áreas, prin-
cipalmente essa questão de câmeras pela cidade, são câmeras 
da prefeitura, isso nos atrapalhou muito, porque há crimes que 
estamos elucidando com muito mais facilidade porque esses 
sistemas estão funcionando bem. 

A grande difi culdade hoje é coletar e produzir as provas 
necessárias para que os nossos suspeitos possam ser efetiva-
mente condenados no futuro. E não irresponsavelmente dar por 
concluído o inquérito com provas frágeis e, no fi nal, isso não 
resultar em nada. Vai ser muito pior para a sociedade. A gente 
entende o clamor da sociedade. O clamor da família. Eles têm 
confi ança de que a gente está fazendo a coisa certa. E a nossa 
expectativa é de elucidar. Agora, para termos sucesso pleno 
na investigação ainda faltam detalhes técnicos. Isso é que não 
é simples. A apuração está sendo custosa porque, realmente, 
foi um crime elaborado com cuidado para evitar a investigação. 
Eles conseguiram criar grande difi culdade pela maneira como 
praticaram esse crime".

Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, general Richard Nunes.

Fernando Frazão/ABr

Carro onde estava Marielle quando foi assassinada.



News@TI
Expansão

@A Engineering do Brasil – empresa do Grupo Engineering, multi-
nacional italiana líder em Transformação Digital – acaba de ampliar 

a sua presença em BH com um escritório maior no mesmo prédio, no 
bairro da Savassi, onde já estava localizado. O novo espaço com mais 
de 1.000 m2 acomoda mais de 200 colaboradores da multinacional. 
A expansão faz parte da estratégia de posicionamento como parceiro 
das empresas na Transformação Digital e acompanha o crescimento 
da empresa na região. Belo Horizonte tem o segundo maior hub de 
operação da Engineering do Brasil, fora de São Paulo, e concentra mais 
de 1/3 dos profi ssionais da empresa no país (http://br.engineering).

 

Wappa e Livelo anunciam parceria

@A partir de agora, os usuários do app de mobilidade Wappa, 
empresa pioneira no segmento de táxi corporativo que acaba 

de abrir a plataforma para pessoas físicas (versão Pessoal), além de 
segurança nas corridas, podem ganhar uma série de benefícios. A 
empresa acaba de fechar parceria com a Livelo, uma das principais 
empresas de recompensas do Brasil, para que os valores das corridas 
de seus passageiros sejam convertidos em pontos para resgate no 
site do programa. Para acumular pontos Livelo, o usuário terá que 
utilizar o aplicativo Wappa na versão Pessoal até o dia 14 de outubro. 
Os assinantes do Clube Livelo juntarão 2 pontos a cada R$ 1 gasto 
nas corridas e, para os demais clientes, o acúmulo será de 1 ponto 
para cada R$ 1 gasto (livelo.com.br). 

São Paulo, terça-feira, 25 de setembro de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Agricultura de precisão e segurança 
da informação: aliança fundamental 

para o sucesso do negócio

O campo é, hoje, a 

vanguarda da economia 

e da inteligência 

brasileira. Responsável 

por 23,5% do PIB em 

2017, o agronegócio é 

rentável, produtivo e 

não para de crescer

Esse setor vive uma evo-
lução silenciosa: a busca 
pela gestão plenamente 

automatizada. Segundo pes-
quisa realizada em 2017 pela 
ESALQ (Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz), 
45% do setor rural brasileiro 
já usa métodos e tecnologias 
de agricultura de precisão em 
suas lavouras. Isso equivale a 9 
milhões de hectares cultivados 
a partir desse conceito. A agri-
cultura de precisão permite 
uma exploração mais racional 
dos processos produtivos, 
promovendo a otimização do 
uso dos insumos, o aumento da 
lucratividade e a minimização 
dos impactos ambientais. É a 
agricultura de precisão que, 
acredita a FAO (Organiza-
ção das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura), 
permitirá que o mundo pro-
duza 70% a mais de alimentos 
até 2050. 

Uma meta como essa só 
é atingida por meio de dis-
rupções: a digitalização do 
agronegócio é um caminho 
sem volta, que exige que o 
empresário compreenda tanto 
os benefícios como os desafi os 
deste salto. 

Um dos pontos críticos é 
garantir a segurança da infor-
mação que dinamiza este setor.

O alvo do criminoso digital 
são ativos de informação ou, 
então, vulnerabilidades da 
infraestrutura de rede. O re-
sultado da ação criminosa pode 
ser o roubo de propriedade 
intelectual ou a indisponibi-
lidade dos ativos físicos do 
agribusiness. 

Entre os ativos de informa-
ção destacam-se aplicações 
de gestão empresarial que 
percorrem todos os processos 
do agronegócio. Essa visão in-
clui, também, dados extraídos 
de sensores IoT (Internet das 
Coisas); outro ponto estraté-
gico é o ambiente de colabo-
ração e correio eletrônico. O 
agronegócio já conta, também, 
com sofi sticadas plataformas 
de BigData, Analytics e Inteli-
gência Artifi cial. As empresas 
do setor utilizam, também, 
aplicações de robótica presen-
tes em drones, entre outros 
dispositivos. 

A agricultura de precisão 
demanda um ambiente de TI 
em que, quanto maior a quan-
tidade de dados coletados, 
processados e analisados, mais 
acertado será o diagnóstico 
sobre como aumentar a pro-
dutividade e a rentabilidade 
do negócio. 

Esse tesouro de informações 
é, também, o alvo de crimino-
sos digitais. 

O Brasil está na rota de um 
número sem precedentes de 
ataques originados de qual-
quer parte do mundo. É o que 
aponta o SonicWall Security 
Center, plataforma mantida 
pela SonicWall que monitora 
em tempo real ciberataques em 
todo o mundo. O papel econô-
mico do agronegócio no Brasil 
coloca as empresas do setor 
no radar dos cibercriminosos. 

Ransomware 

O SonicWall Security Center 
mostrou que, em março de 
2018, apenas no Estado de 
São Paulo, foram registrados 
mais de 3 milhões de ataques 
de ransomware direcionados 
para empresas neste Estado. 
É bom lembrar que, em 2016, 
19,3% do faturamento do setor 
nacional de agronegócios veio 
de corporações localizadas no 
Estado de São Paulo. Fica cla-
ro, portanto, que se São Paulo 
é uma região sob o ataque de 
criminosos virtuais, isso pode 
atingir grandes players do agri-
business. Se assumirmos que 
outros Estados se valem dos 
centros de dados localizados 

em São Paulo, é possível que 
esse cenário tenha alcance 
nacional. 

Uma resposta objetiva a 
esse desafi o é adotar fi rewalls 
de próxima geração que inte-
grem diferentes camadas de 
proteção. Isso inclui técnicas 
avançadas como sandbox – so-
lução que protege a empresa 
do campo contra ataques avan-
çados e persistentes e chega 
a bloquear ataques contra 
processadores. Esse tipo de 
plataforma tem de ser capaz 
de ser atualizado online, em 
tempo real, além de oferecer 
recursos de implementação e 
gerenciamento que reduzam 
os custos de propriedade desse 
ambiente. 

 
Indisponibilidade

O agronegócio brasileiro 
realiza negócios via Web – e 
isso pode ser, também, um 
alvo para os criminosos digi-
tais. Os ataques muitas vezes 
visam a indisponibilidade não 
apenas de centros de dados 
ou servidores, mas, também, 
de dispositivos inteligentes 
(IoT) ou dispositivos móveis 
como smartphones e tablets. 
Esses dispositivos móveis são 
usados no campo para captura 
de dados.

As grandes extensões geo-
gráfi cas das maiores empresas 
do setor tornam essencial 
que o usuário em movimento 
consiga, com desempenho e 
com segurança, acessar, por 
meio de dispositivos móveis, 
as aplicações que fazem o 
negócio girar. Dentro deste 
quadro, passa a ser funda-
mental centralizar a gestão 
dos recursos de segurança: 
estas tecnologias devem ser 
implementadas e gerenciadas 
com o menor esforço e custo 
o possível e sem demandar o 
deslocamento de especialistas 
de TI e segurança a locais re-
motos da propriedade. 

 
Violação de dados

As empresas do agronegócio 
no Brasil competem na arena 
global e a inteligência de suas 
aplicações e os dados produzi-
dos são fortes diferenciais. Por 
meio de violações de dados, 
cibercriminosos podem roubar 
essa propriedade intelectual. 

A luta contra esse tipo de 
ataque exige que se utilizem 
soluções com diversas cama-
das de segurança. Levando-se 
em conta que, hoje, mais de 
70% do tráfego seja criptogra-
fado, não ter recursos ativos 
para inspecionar este tipo de 
tráfego é fechar os olhos para 
um abismo de pragas eletrôni-
cas e códigos maliciosos. Essas 
ameaças usam criptografia 
para se camufl ar e invadir, às 
vezes durante meses, recur-
sos computacionais (redes e 
sistemas).

 
Phishing

Profi ssionais de empresas 
de agribusiness usam como 
base de suas interações plata-
formas de correio eletrônico. 
Os dados colhidos e analisa-
dos pelo SonicWall Security 
Center indicam que o Brasil 
fi gura entre os países com 
maior incidência de Spam e 
Phishing. A estratégia de ope-
ração dos criminosos digitais 
é gerar e-mails carregados de 
códigos maliciosos. No caso 
de Phishing, a resposta é aliar 
tecnologias como soluções de 
proteção de e-mail e acesso 
remoto seguro a inovadoras 
estratégias de treinamento 
dos usuários. 

O setor de agronegócios 
é estratégico para o Brasil e 
para o mundo. A transforma-
ção trazida pela agricultura 
de precisão vai muito além 
da tecnologia – profundas 
mudanças culturais têm de 
acontecer para essa transição 
ser feita. Ainda assim, na era 
da digitalização da economia, 
não há como fugir do fato de 
que TI e segurança de TI são 
insumos essenciais para o su-
cesso do agribusiness.

 
(*) É country manager

da SonicWall Brasil.

Arley Brogiato (*)

Ricardo Bianca (*)

Para cada novidade tecno-
lógica que chega a um de-
terminado segmento da 

indústria é preciso perguntar: 
isso vai realmente transformar 
um negócio e o seu ecossistema 
ou trará apenas uma melhoria 
incremental, útil e criativa? 
É justamente acerca de uma 
destas transformações profun-
das, que pretendemos abordar, 
entrando um pouco no que vem 
sendo feito de novo dentro de 
um setor tão tradicional.

A construção civil é um seg-
mento que tem resistido à ino-
vação e à disrupção. A própria 
empresa em que trabalho, a 
Autodesk, enfrenta cotidiana-
mente o desafi o de lidar com o 
olhar limitado com que esse mercado enxerga a tecnologia, pois 
até hoje nossa marca ainda é bastante associada à mais antiga e 
tradicional de suas soluções – o AutoCAD – embora nestes mais 
de 35 anos de história já tenhamos desenvolvido várias outras 
soluções mais inovadoras, e mesmo disruptivas, para esta e 
outras indústrias.

Neste ponto é importante tratarmos da Modelagem da Infor-
mação da Construção e do real impacto que a sua aplicação pode 
ter se adequadamente concretizada pelas empresas do setor. 
Com certeza um grande percentual do mercado brasileiro da 
construção já ouviu falar de BIM (Building Information Mode-
ling), um processo disruptivo baseado em tecnologia que chegou 
já há alguns anos com a proposta de trazer mais produtividade, 
assertividade e qualidade para a construção civil. Resta perguntar 
o que falta ao Brasil para que efetivamente o BIM consolide-se 
como uma ferramenta de larga escala, como um novo e defi nitivo 
padrão para a indústria, como tem acontecido em muitos países 
ao redor do mundo.

Neste caminho de implantação do BIM no Brasil tivemos alguns 
percalços, sendo um dos mais signifi cativos com uma das piores 
crises do setor da construção civil em toda a nossa história. 
Instabilidade política, consumidores sem dinheiro ou mesmo 
sem vontade de investir, analistas aconselhando cautela. Vimos 
também, até recentemente, altas taxas de vacância e elevados 
índices de distratos, o que acarretou enormes prejuízos para as 
incorporadoras e construtoras. No entanto, embora o setor ainda 
passe por um período difícil, o que temos visto é um crescente 
otimismo pela retomada; e isso pode levar ao derradeiro empurrão 
para a consolidação defi nitiva do BIM no País.

O contato contínuo com profi ssionais do setor tem descortinado 
a impressão de um novo momento para a indústria. Conversando 

BIM e a disrupção na 
construção no Brasil

Atualmente o conceito de disrupção tem ganhado um bom espaço nos debates sobre tecnologia, mas 
muitos ainda o confundem com simples inovação

com projetistas – importante termômetro do segmento, pois 
indiciam em seu montante de trabalho tanto crises iminentes 
quanto retomadas no horizonte – percebemos que o ano tem 
apresentado novas oportunidades.

Quando falamos de BIM em momentos de transição é interes-
sante lembrar do que aconteceu nos Estados Unidos após a crise 
de 2008. O momento de crise fez com que as empresas norte-
-americanas revissem seus processos para que voltassem a crescer 
de forma mais competitiva. No Brasil foi um pouco diferente. As 
empresas estavam mais preocupadas, em um primeiro momento, 
em sobreviver. Agora, no entanto, com a retomada do otimismo, 
testemunhamos um novo ciclo de interesse pelo tema. Este é 
também, por si só, um importante sinal de melhoria do setor. 
Projetos em BIM já estão sendo retomados com uma maturidade 
que antes o mercado não possuía. Hoje, as empresas ligadas à 
construção civil já sabem que, para se posicionar e ganhar mer-
cado, elas têm que ser mais competitivas. Neste contexto, o BIM 
é, sem sombra de dúvida, a ferramenta atual que mais contribui 
para que atinjam esse objetivo.

Há vários outros indícios desta retomada do BIM. Com essa 
iniciativa Licitações têm exigido a entrega de propostas dentro 
deste conceito. O segmento privado está a pleno vapor em sua 
adoção e o Governo Federal também está atento: lançou agora 
em maio o programa chamado de “estratégia nacional para 
disseminação do BIM”. Além disso, há mais de um ano o Brasil 
fi rmou um acordo com o Reino Unido para o fomento de um pla-
no estratégico para a Modelagem da Informação da Construção 
no Brasil. Ainda mais signifi cativa foi a criação, em meados de 
2017, do Comitê Interministerial para o desenvolvimento do BIM 
no Brasil, responsável pelo desenvolvimento das estratégias de 
adoção do BIM pelo Governo Federal que começam a ser anun-
ciadas agora neste primeiro semestre de 2018.

Com estas boas notícias podemos olhar ainda mais para 
frente. BIM é o ponto de partida para toda uma série de outras 
inovações e disrupções na construção civil. É preciso cuidar do 
ciclo de vida da edifi cação como um todo e ir além do projeto, 
trazendo a construção e a operação também para novas bases. 
É preciso garantir consistência dos dados e conectar todos os 
agentes do segmento do setor. É o que chamamos de BIM de 
terceiro nível, e é no que mais estamos atualmente investindo 
na Autodesk, com o desenvolvimento de novas soluções como 
a plataforma BIM 360. Acreditamos que esta seja a base neces-
sária às próximas tendências que chegarão à indústria, e esta é 
a nossa grande aposta para o mercado brasileiro da construção 
civil nestes anos pós-crise.

 
(*) É especialista Técnico para Arquitetura, Engenharia

e Construção da Autodesk Brasil.

Há pouco tempo não era raro encontrar 
varejistas que dispensavam os recursos tecno-
lógicos e apostavam em seu “faro” nos negó-
cios. Afi nal, realmente era difícil obter dados 
confi áveis sobre o público-alvo, a concorrência 
e o próprio setor para embasar a tomada de 
decisão. Isso perpetuou a fi gura do dono ou do 
gerente “sabe tudo” mesmo em grandes lojas e 
redes. Entretanto, esta situação está mudando 
e, hoje, esses empresários podem contar com 
informações essenciais graças à evolução do 
conceito de Internet das Coisas (IoT). 

O mercado de soluções IoT destinado ao va-
rejo está expandindo de forma exponencial em 
todo o mundo. O setor deve movimentar US$ 
94,44 bilhões até 2025, com um crescimento 
médio anual de 21,5% durante este período, 
de acordo com levantamento da Grand View 
Research. Já uma previsão da Gartner aponta 
que em 2020 existirão 20 bilhões de objetos 
conectados à Internet, criando uma verdadeira 
“infovia” de dados nas mais diferentes áreas 
de atuação humana. 

No caso específi co do varejo tradicional, já 
há uma série de recursos que fornecem infor-
mações relevantes e auxiliam os profi ssionais 

a terem uma visão mais detalhada do negócio. 
O mais importante deles é o que permite 
reconhecer e identifi car o comportamento 
de seus clientes. Dispositivos IoT conseguem 
captar dados sobre o fl uxo de visitantes, por 
exemplo, e transformá-los em indicadores 
relevantes nas áreas de Administração, Comer-
cial, Marketing e RH. Abre-se um novo mundo 
para os empresários, que podem combinar 
essas diferentes informações para melhorar 
a tomada de decisão. 

A evolução dos processos tecnológicos já 
é uma realidade em diferentes segmentos e 
consolidou a transformação digital. Logo, o 
varejista também não pode fi car de fora dessa 
questão e precisa, o quanto antes, investir em 
um modelo de negócio que seja inspirado em 
dados e informações coletadas por meio da 
Internet das Coisas. Se no e-commerce todos 
os processos são mensurados, analisados e tes-
tados, o comércio físico caminha para a mesma 
situação, permitindo aos envolvidos melhorar 
a produtividade e efi ciência do negócio.  

Dessa forma, o varejo dará o seu passo mais 
importante com ações voltadas para o conceito 
de omnichannel. Ou seja, a integração de todos 

os canais de venda de uma empresa, respei-
tando a jornada de compra do consumidor 
e identifi cando as melhores oportunidades 
para impactá-lo. Não se trata mais de ter uma 
estratégia online e outra off-line. Agora, a 
busca é justamente pela unifi cação do digital: 
dados coletados em diferentes recursos que se 
convergem com o objetivo de estimular novos 
negócios. Um levantamento da Deloitte mos-
trou que o digital infl uenciou US$ 1,7 trilhão 
nas vendas off-line em todo o mundo. 

O varejista pode se recusar e até tentar ad-
ministrar seu negócio sem a ajuda da Internet 
das Coisas. Entretanto, sem a ajuda dos dados, 
é praticamente impossível se destacar da 
concorrência em um cenário de intensa com-
petitividade. Nenhuma decisão ou estratégia 
pode ser defi nida sem estar ancorada em rela-
tórios precisos sobre os mais diversos pontos 
de uma loja. Na era dos objetos conectados e 
inteligentes, você também precisa demonstrar 
inteligência e aceitar que a Internet das Coisas 
vai dominar, cada vez mais, o varejo nacional.

(Fonte: Walter Sabini Junior é sócio-fundador
da FX Retail Analytics)

Os impactos da Internet das Coisas no varejo físico
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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 25 de Setembro de 2018. Dia de Santa Amélia, São Herculano, 
Santa Aurélia, São Cléofas, São Vicente Stambi, e Dia do Anjo Ielahiah, 
cuja virtude é a proteção. Dia da Tia Solteirona, Dia Nacional do 

Trânsito e o Dia do Rádio. Hoje aniversaria o ator Michael Douglas, 
que nasceu em 1944, o ator Mark Hamill (o Luck Skywalker de Guerra 
nas Estrelas) que faz 66 anos, o ator Will Smith que nasceu em 1968, 
e a atriz Catherine Zeta-Jones, que faz 49 anos.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Libra tem uma forte energia mental que o aju-
da a perceber todos os fatos e chegar a uma conclusão mais rápida do que 
qualquer um. O sucesso e a felicidade são seus quando aprende a confi ar 
nos seus instintos e desenvolver a paciência e a perseverança. Raramente 
dá um passo em falso, sendo normalmente rápido em suas ações e reações. 
Não gosta de se arriscar e acredita piamente em seus próprios talentos e em 
sua força de trabalho. No lado negativo precisa aprender a confi ar nos seus 
sentimentos e intuição em vez de se manter cético duvidando de si mesmo.

Dicionário dos sonhos
ÁRVORE – Se for árvore frutífera indica abundância, 
fartura. Com fl ores perfumadas indica um amigo leal 
e bondoso. Mas uma árvore seca sem folhas e frutos 
corresponde à avareza e a ignorância, perdas e po-
breza. Árvore com fl ores avisam a chegada do amor. 
Números de sorte: 18, 36, 79, 86 e 92.

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

Esta terça é o décimo sétimo dia da lunação. A Lua em Áries faz as coisas de caráter mais sério, mais pesado, fi carem 

para depois. As pessoas se interessam por assuntos de natureza mais leve e mais alegre. Com a curiosidade em alta, 

buscamos por novidades. Trocar informações, bater papo, aprender sobre novos assuntos, é o que interessará neste 

ciclo. Diversifi que os assuntos do trabalho ou dos estudos. Não se prenda muito num único assunto ou matéria. Será 

mais fácil tomar decisões, terminando aquilo que fi cou pendente desde a semana passada, ainda nesta terça-feira.
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A Lua na fase cheia ajuda a fazer 
suas escolhas de forma mais ágil e 
concreta, mas evite atitudes impul-
sivas demais ao enfrentar situações 
adversas. É preciso cuidado com 
os excessos durante todo o dia, po-
dendo sofrer prejuízos ao exagerar. 
88/388 – Verde.

A Lua em Áries torna os contatos mais 
ágeis e ligeiros. É maior o refi namento 
no gosto e nas escolhas junto com a 
diplomacia nas relações e no trato 
de problemas neste momento. Se 
esperar apoio de alguém tenha cui-
dado terá decepções. 63/263 – Azul.

Cuidado há uma atração por tomar 
decisões nesta terça. Não faça nada 
sem pensar muito bem já que algum 
problema para surpreender você. 
O dia tende a ser de harmonia e 
adequação ao que nos propomos a 
fazer principalmente à tarde. Com a 
Lua em Áries haverá impulsividade. 
66/466 – Amarelo.

Lembre-se sempre de manter a hu-
mildade e bom senso nas relações. 
Use de solidariedade no fi nal do dia 
para obter o que deseja. Trocar infor-
mações, bater papo, aprender sobre 
novos assuntos, é o que interessará 
neste momento em que a Lua transita 
em Áries. 54/354 – Verde.

O que vale mesmo é o resultado, por 
isso não ligue para o que dizem, mas 
haja como acredita ser o certo neste 
dia guerreiro.  Se estiver só um amor 
pode surgir ou algo poderá mudar e 
renovar um antigo relacionamento. 
Nesta terça é forte a ânsia pela justiça 
e pela igualdade. 44/144 – Branco.

É momento de ampliação da sensibi-
lidade e da emotividade. Siga passo a 
passo, sem pressa na direção ao que 
deseja. Conseguirá o que vem per-
seguindo há muito tempo realizará 
um de seus sonhos se persistirem 
um pouco mais. 68/768 – Verde.

A posição do Sol em sua casa doze, 
tira a boa disposição física e mental 
e o leva a recolher-se mais ao seu 
ambiente nesta fase mais delicada do 
ano. Faça orações e terá respostas 
de suas dúvidas. Não comece nada 
novo até que o Sol entre em seu signo. 
42/142 – Cinza.

A Lua em Áries esquenta os ro-
mances, dando maior intensidade 
nas relações afetivas, à vida sexual 
e tornando a terça ótima para 
associações conjugais. O período é 
bom demais para você estragar com 
questões menores ou corriqueiras. 
56/756 - Azul.

Fale dos seus sentimentos à pessoa 
amada e resolva situações íntimas. 
Novas situações surgem e terá 
alguém compartilhando de sua 
intimidade neste fi nal de setembro. 
Com a Lua Cheia em Áries o dia 
fi cará mais animado e extrovertido. 
67/367 – Marrom.

Pense bem antes de agir para não se 
arrepender depois das atitudes que 
tomar. Aproveite para melhorar o 
relacionamento sexual à noite com 
a Lua em Gêmeos melhorando a 
harmonia. É bom aproveitar para 
viagens e contatos usando o seu 
lado extrovertido. 89/289 – Branco.

O bom aspecto planetário  esquenta 
os romances e as relações conjugais. 
O dia dá maior ênfase às relações 
sociais e o contato com o lar e a 
família. Procure reservar tempo 
para si mesmo e para seus planos 
que poderão ser bem encaminhados.  
29/229 – Azul.

Procure ouvir as pessoas, não tome 
decisões precipitadas. Até o ani-
versário precisa manter a rotina em 
seus atos. Fale menos e ouça quem o 
ajude a decidir-se e tomar um rumo 
na vida. É preciso ter muito cuidado 
com tudo que lhe diga respeito. 
89/889 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Acalmar a criança

100 grs. de camomila
100 grs. de erva cidreira
1 vidro de água de fl or de laranjeira
3 litros de água
1 toalha branca
Ferva na água, a camomila e a  erva cidreira, coe, e 
deixe amornar e junte com a água de fl or de laranjeira.
Esta mistura deve ser colocada numa bacia, para 
banhar a criança e enxugue-a com a toalha branca.
Esta simpatia pode ser repetida por várias vezes.
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Lançamento 
A banda Mundo Livre S/A apresenta o 

novo trabalho, “A Dança dos Não Famosos”. 
Após um hiato de sete anos sem lançar 
um disco de inéditas, a banda pernambu-
cana mostra o som do novo álbum mais 
agressivo e experimental, mas sem abrir 
mão da veia dançante. A temática explora 
desde existencialismo, mitos religiosos e 
degradação ética, até tirania corporativa 
e geografi a humana, tudo com abordagem 
Pós-Punk. A Dança dos Não Famosos foi 
produzida pela própria banda formada 
atualmente por Fred Zero Quatro (voz 
e guitarra), Xef Tony (bateria), Leo D. 
(teclados, sintetizadores e programação), 
Pedro Santana (percussão) e P3dr0 Diniz 
(baixo). O trabalho traz como diferencial 
algumas sonoridades inéditas na linguagem 
da banda, como escaleta, violoncelo, piano 
e alfaia. O lançamento nas plataformas 
digitais aconteceu no primeiro semestre, 
fi cando a distribuição física da primeira 
tiragem a cargo da gravadora (Monstro).

Serviço: Sesc Parque Dom Pedro II, Pça São Vito, s/n,  
Brás, tel. 3111-7400. Sábado (29) às 18h. Entrada franca.

Da montanha 
Pela terceira vez na capital paulista o 

cantor e compositor Bernardo do Espinha-
ço apresenta o seu mais recente trabalho 
“Tardhi”. O trabalho  é o terceiro disco de 
Bernardo e faz parte de uma trilogia que 
o caracteriza como autoridade da “Música 
Popular da Montanha”. Pelo termo, entenda 
que você não ouvirá um som de efeitos da 
natureza. Mas como infl uenciado pelo Clube 
da Esquina, MPB e indie rock, Bernardo 
traz da sua vivência como montanhista 
inspiração para a música. Nesse novo pro-
jeto, Bernardo do Espinhaço toca violão, 
acordeon, piano, fl auta e ainda enriquece 
as canções com um ekelele. Tardhi, embora 
seja um disco mais pop, tem o mesmo apuro 
em arranjos e composições caraterísticos 
do artista. Em seu show, Bernardo passará 
por todos os seus trabalhos, trazendo suas 
canções de maior sucesso e as novas para 
seu público conferir. Fará parte do setlist 
músicas como “#Boralá”, “A Trilheira”, 
“Pajé” e “Que é pra Você Saber”.

Serviço: Teatro Brincante, R. Purpurina, 412. Sábado (29) 
às 21h30. Ingresso: R$ 30.

Circo
O público terá a oportunidade de ver, 

pela primeira vez, um dos mais tradicio-
nais grupos circenses da Europa. Trata-se 
do Circo Democrático da Bélgica (Cirque 
Democratique De La Belgique) que faz 
única apresentação em São Paulo no pró-
ximo dia 28. Na montagem, encenada no 
Corredor do Centro Cultural Olido com 
entrada gratuita, os espectadores têm o 
direito e o dever de votar para decidir a 
forma e o conteúdo do que assistem. À 
primeira vista, é um cabaré, onde tudo 
parece possível: um ato de malabarismo 
com pratos de porcelana, um número de 
sapateado em botas de esqui ou um salto 
de 4m de altura em uma piscina de 30 cm 
de profundidade. O espetáculo foi criado 
pelos artistas belgas Sander De Cuyper, 
Gab Bondewel e Bram Dobbelaere, com 
o objetivo de ser uma montagem tipica-
mente da Bélgica, ou seja, democrática, 
com a participação direta do público.

Serviço: Centro Cultural Olido, Av. São João, 473, 
Centro. Sexta (28) às 14h. Entrada franca.

Thiago Amud lança CD com participação

de Simone Guimarães e Nelson Ângelo.

Thiago Amud apresenta show de lançamento de seu 
terceiro CD, O Cinema que o Sol Não Apaga. A apresen-
tação tem participação da cantora e compositora Simone 
Guimarães e do violonista Nelson Ângelo.O artista sobe 
ao palco em formato solo (violão e voz) para apresentar 
baiões, toadas, frevos e outros gêneros, revelando-se um 
compositor vanguardista que sempre valorizou a tradição 
musical popular brasileira. O repertório é calcado no 
novo disco, mas traz ainda algumas músicas dos discos 
anteriores e da convidada Simone Guimarães.O novo 
trabalho aborda diversas questões e temáticas que vêm 
permeando sua obra, há mais de uma década. Crítica, 
sarcasmo e desilusão coexistem com bom humor, espe-
rança e comunhão na obra. Sons e silêncios conduzem o 
ouvinte por um vasto temário: política e amor, misticismo 
e mass media, identidade nacional e mundo onírico. Gra-
vado entre novembro de 2017 e abril de 2018, o álbum 
reuniu 73 músicos com produção musical de Ivo Senra, e 
traz ainda Sylvio Fraga como produtor associado e Paulo 
Almeida como produtor executivo. O CD é dedicado ao 
instrumentista Nelson Angelo.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Domingo 
(30) às 18h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

“[H3O]mens”

O espetáculo de dança 
“[H3O]mens”, da Cia 
4 Pra Nada propõe 
uma investigação do 
homem e do corpo 
masculino a partir 
do encontro de três 
bailarinos em cena

Com direção de Carlos 
Canhameiro e ilumina-
ção de Daniel Gonzalez, 

o espetáculo tem no elenco os 
bailarinos e atores André D.O., 
Rafael Bougleux e Rafael Ravi, 
que executam coreografi as de 
Morena Nascimento (bailarina 
que já integrou a Wuppertal 
Tanztheater, da coreógrafa 
Pina Bausch), Andreia Yo-
nashiro e Maristela Estrela.
Com 90 minutos de duração, 
[H3O]mens investiga o corpo 
como suporte de qualquer 
discurso e enfoca a integração 
das artes cênicas: música, 
dança, teatro e performance. 
Cada bailarino interpreta 

“[H3O]mens”
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uma coreografia elaborada 
de forma individual pelas três 
coreógrafas mulheres, a partir 
da refl exão “o que sou quando 
um homem está sobre mim” e 
“o que sinto quando vejo um 
homem”. A concepção cênica 
estabelece um diálogo com a 
arte contemporânea brasileira 

por meio do encontro de artis-
tas com carreira consolidada e 
jovens artistas em destaque. De 
acordo com a Cia 4 Pra Nada, o 
objetivo desse processo criativo 
é acrescentar camadas de mo-
vimentos a questões como as 
transformações aceleradas que 
vêm sofrendo os papeis mascu-

lino e feminino e a busca pelo 
nexo de gênero, acreditando 
na cinestesia como diálogo e 
“deixando os homens dançarem 
os corpos das coreógrafas”.

 
Serviço: Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor, 

822, tel. 3340-2000. Sexta (28) e sábado (29) 
às 21h e domingo (30) às 18h. Ingressos: R$ 
20 e R$ 10 (meia).

Homenagem
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Oração
Neste dia da sua vida querido amigo(a), acredito que Deus quer 
que voce saiba,… Que quando você ora por pessoas, tende a 
modifi car sua atitude com relação a elas. Norman Vincent Peale 
disse isso, e ele tocou em algo verdadeiramente profundo. Se 
pessoas estão irritando você neste momento, diga uma prece 
para elas. Envie a elas suas melhores energias.Nada modifi ca 
tanto o meio-ambiente como alguém decidir amar outra pessoa, 
independentemente de qualquer coisa.
Amor, seu amigo,

Neale Donald Walsch
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: GUILHERME DOS SANTOS BACCAR, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 14/03/1989, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Baccar e de Regina Lopes dos 
Santos Baccar. A pretendente: JULIANA RAMPIM DE OLIVEIRA ROCHA, estado civil 
solteira, profi ssão funcionária pública, nascida em Guarulhos - SP, no dia 26/04/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lairton Carlos de 
Oliveira Rocha e de Marli Rampim Rocha.

O pretendente: RICARDO DA SILVA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
recursos humanos, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 09/06/1976, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemar Barbosa e de Sonia Maria da 
Silva Barbosa. A pretendente: RAQUEL PANERARI, estado civil solteira, profi ssão gerente 
de contas, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 07/07/1980, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Panerari e de Geralda Maria da Costa.

O pretendente: JULIO CÉSAR SCANCARI DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi s-
são policial militar, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 22/11/1991, residente e 
domiciliado no Brás, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Gilmar de Andrade e de Cristina 
Aparecida Scancari de Andrade. A pretendente: BIANCA GARDEZANI BATISTA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, 
no dia 03/03/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Renato da Silva Batista e de Mariclaudia Gardezani Barbosa Batista.

O pretendente: WALLAN SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão agente de viagens, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 24/10/1987, residente e domiciliado neste subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Delvani Pereira dos Santos e de Maria da Gloria Silva Santos. A 
pretendente: MYRNNA PADILA CORRÊA, estado civil solteira, profi ssão agente de viagens, 
nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 04/08/1989, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Salvador Padila Corrêa e de Marli Ferreira de Carvalho Corrêa.

O pretendente: IVAN SANTOS DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Capela do Alto Alegre - BA, no dia 25/071988, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Nilton Silva dos Santos e de Maria Nilva Oliveira dos 
Santos. A pretendente: VANESSA DA SILVA RAMALHO, estado civil divorciada, profi ssão 
administradora, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 27/03/1984, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jesus Ramalho e de Maria de Fatima Silva.

O pretendente: EDSON ALVES DE SÁ TELES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia 01/03/1991, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Alves de Sá Teles e de Marta Regina 
Teles. A pretendente: RENATA NUNES PEDRAS, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, 
nascida nesta Capital , Alto da Mooca - SP, no dia 12/07/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rogerio Delgado Pedras e de Delia Pereira Nunes.

O pretendente: ALEXANDRE DE PINHO ULIANA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em Vitoria - ES, no dia 31/12/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Valdir Antonio Uliana e de Maria da Conceição de Pinho Uliana. O 
pretendente: MARCELO HENRIQUE DA SILVA LEITÃO PEREIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em Brasilia - DF, no dia 16/04/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria do Carmo Leitão Pereira.

O pretendente: FILLIPE PIRES CHINELLATO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 16/12/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hamilton Chinellato e de Eulalia Monteiro Pires 
Chinellato. A pretendente: FLÁVIA FERRAZ VASQUES, estado civil solteira, profi ssão 
farmaceutica, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/01/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Flávio Vasques e de Margarete Leite Ferraz Vasques.

O pretendente: ADRIANO DA SILVA PEQUENO, estado civil divorciado, profi ssão en-
genheiro eletricista de projetos, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 12/09/1986, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Antonio Pequeno da Silva 
Neto e de Maria Aparecida da Silva Pequeno. A pretendente: KATIA MARIA ROCHA 
DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão professora de ensino superior, nascida em 
Suzano - SP, no dia 03/10/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Rocha de Lima e de Neusa Silva de Lima.

O pretendente: JOSÉ DE RIBAMAR RAMOS COSTA, estado civil solteiro, profi ssão se-
gurança, nascido em São Luís (2ª Zona) - MA, no dia 03/08/1967, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Costa e de Antonia Ramos Costa. A 
pretendente: MIRIAN CLEIDE BEZERRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
vendedora, nascida em Caruaru - PE, no dia 16/04/1964, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Bezerra da Silva e de Irene Maria Pereira da Silva.

O pretendente: VITOR FERRAZ VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia 29/05/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Waldeilson Alves Vieira e de Monica Ferraz Vieira. A pretendente: FRAN-
CIELE DOS SANTOS MACEDO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta 
Capital, Indianopolis - SP, no dia 15/10/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Acácio Cristiano Macedo Reis e de Maria de Fátima dos Santos Macedo.

O pretendente: MARCELO CASTANHEIRA AMARANTE, estado civil divorciado, profi ssão 
engenheiro, nascido em Atibaia - SP, no dia 27/08/1978, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz Simões Amarante  e de Giselda Castanheira 
Amarante. A pretendente: BARBARA ANNE DE SANDRE VEIGA, estado civil solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Araçatuba - SP, no dia 06/09/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio Veiga e de Sueli de Sandre Veiga.

O pretendente: ANDERSON JUNIOR PARAENSE DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de sistemas, nascido em Belém - PA, no dia 29/04/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcos Serrão da Silva e de Maria das Graças 
Moreira Paraense. A pretendente: LUANA DA SILVA LUCENA, estado civil solteira, pro-
fi ssão enfermeira, nascida em Abaetetuba - PA, no dia 24/11/1985, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Severino Deodato Lucena e de Francisca Maria Silva Alves.

O pretendente: DANIEL SANTOS CAPOVILA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 10/12/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Capovila e de Lourdes Santos 
Capovila. A pretendente: KAREN DE ARRUDA ZERRENNER, estado civil solteira, pro-
fi ssão terapeuta ocupacional, nascida em Santo André - SP, no dia 26/04/1983, residente 
e domiciliada em Santo André - SP, fi lha de Rui Zerrenner e de Cidelina Rosa de Arruda 
Zerrenner. Obs.: Edital recebido do Cartório de Santo André - SP.

O pretendente: ROBERTO ANDRADE DA CRUZ, estado civil divorciado, profi ssão po-
licial civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/01/1971, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Guilherme da Cruz e de Alice Andrade da Cruz. A 
pretendente: CRISTINE CARVALHO DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
patologista clinica, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/07/1975, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Fernandes de Oliveira e de 
Jusineia Carvalho de Oliveira.

O pretendente: RICARDO MANARO, estado civil divorciado, profi ssão professor, nascido 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia 16/11/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paschoal Manaro e de Francisca Lopes Manaro. A pretendente: 
ADRIANA FERREIRA GUIMARÃES, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida 
nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 09/03/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Maria Ferreira Guimarães e de Eliana Ferreira Guimarães.

O pretendente: RAPHAEL FRANCISCO AZUAGA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
médico, nascido em Jacarezinho - SP, no dia 11/07/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Figueiredo Azuaga e de Maria Julia Gomes 
Leonardi Azuaga. A pretendente: CAROLINA DARDI CROCE, estado civil solteira, pro-
fi ssão médica, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 10/05/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Paulo Croce e de Vera 
Fatima Dardi Croce.

O pretendente: FABIO DE MENEZES SALVA, estado civil solteiro, profi ssão do comércio, 
nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 13/12/1974, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Salva e de Miriam Maria Menezes Salva. 
A pretendente: PAULA FERNANDES COSTA, estado civil solteira, profi ssão do comércio, 
nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 15/10/1987, residente e domiciliada no 
Parque São Lucas, nesta Capital, SP, fi lha de Fernando Fernandes Costa e de Solange 
do Carmo Pereira Fernandes Costa.

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

O pretendente: EDMILSON GABRIEL GONÇALVES DE JESUS, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar operacional, nascido nesta Capital, SP, no dia (18/04/1989), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Gonçalves de Jesus e de 
Naldeir Gabriel Barbosa. A pretendente: FERNANDA CAMARGO RIBEIRO DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, SP, no dia (12/08/1991), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Cordeiro dos Santos 
e de Elza Camargo Ribeiro.

O pretendente: DOUGLAS DE SALES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão offi  ce-boy, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (19/11/1998), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erisvaldo Ferreira Silva e de Adriana Maria de Sales 
Silva. A pretendente: REBECA GALDINO DE MELO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (26/12/2000), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erivaldo Ferreira de Melo e de Simone Galdino da 
Silva Melo.

O pretendente: ADRIANO FERNANDES ROCHA, estado civil solteiro, profissão 
mecânico, nascido nesta Capital, SP, no dia (22/04/1984), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Mariano Rocha e de Anairdes Fernan-
des Rocha. A pretendente: ELISANGÊLA LINS DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (29/03/1986), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivanildo Carmo da Silva e de 
Eliane Americo Lins.

O pretendente: GABRIEL ELIAS LOPES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de carga 
e descarga, nascido nesta Capital, SP, no dia (06/09/1997), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Irineu Antônio Lopes e de Ester Nicolino Elias Lopes. A 
pretendente: AMANDA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão recep-
cionista, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (10/11/1998), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Augusto Ferreira dos Santos e de Andreia 
Justino dos Santos.

O pretendente: EDVANIO SANTOS DA MACENA, estado civil divorciado, profis-
são pedreiro, nascido em Lagoa da Canoa, AL, no dia (15/09/1972), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisca Nunes dos Santos. A 
pretendente: VALCELIA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de limpeza, nascida em Bom Jardim, PE, no dia (11/02/1978), residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manuel Alberto da Silva e de Terezinha 
Gomes da Silva.

O pretendente: JOSE GERALDO MENDES, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Simonesia, MG, no dia (17/10/1959), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Vicente Mendes e de Maria Pereira Mendes. A pretendente: 
DINÁ BANDEIRA GALLI, estado civil viúva, profi ssão aposentada, nascida em Lins, SP, 
no dia (08/02/1948), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio 
Bandeira e de Leonilda Julia dos Santos.

O pretendente: GUILHERME DA SILVA SOARES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido nesta Capital, SP, no dia (13/09/1996), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan José Soares e de Josefa Eliane da Silva Soares. A 
pretendente: CAROLINE JESUS DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (05/10/1999), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Uldarico Guilhermino da Costa e de Izeni Jesus dos Santos Costa.

O pretendente: WALLACE FONTANA ROMANO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de suporte, nascido nesta Capital, SP, no dia (29/09/1991), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido Romano e de Arlete Silva Romano. A 
pretendente: CAROLINA TIYEKO FURUKAWA, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (04/04/1987), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Kiotti Furukawa e de Noelia Tizuko Tanaka Furukawa.

O pretendente: JOACIR FELIX RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão pensionista, 
nascido em Ilhéus, BA, no dia (07/05/1967), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Felix Rodrigues e de Maria Hilda Sena Rodrigues. A pretendente: 
JOELMA MARIA FERNANDES LIMA ALVES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (07/12/1973), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge dos Santos Lima e de Elsa Maria Fernandes Lima.

O pretendente: ERCIONE LARANJEIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
assistente administrativo, nascido em Socorro do Piauí, PI, no dia (02/06/1986), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo dos Santos e de Maria das 
Dores Laranjeira dos Santos. A pretendente: PAMELA DA PAIXÃO COSTA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (28/12/1991), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flausino Martins da Costa 
e de Maria de Fatima da Paixão Costa.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE SOUSA GENTILE, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia (06/04/1994), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Gentile e de Eliane da Silva 
Sousa. A pretendente: LETICIA LOPES DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (19/06/1996), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sandro de Campos Ferreira e de 
Maria da Penha Lopes dos Santos.

O pretendente: ELIELTON DE CASTRO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão mano-
brista, nascido em Pedro II, PI, no dia (28/08/1994), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Elias Pereira de Oliveira Filho e de Maria do Socorro de Castro 
Cruz. A pretendente: JULIANA VIEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de saque, nascida nesta Capital, SP, no dia (26/05/1998), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jeová Vieira Silva e de Marcia Neves Vieira Silva.

O pretendente: OTILIO PEREIRA DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão limpa-
dor de vidro, nascido em Itaueira, PI, no dia (06/06/1973), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otilio Pereira da Silva e de Petronilia Pereira da Silva. A 
pretendente: FERNANDA FRANCISCA MAGALHÃES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Osasco, SP, no dia (25/01/1981), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria Ines Francisca Magalhães.

O pretendente: WEVERTON FELIPE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão fi scal 
de prevenção, nascido em Recife, PE, no dia (18/07/1996), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis dos Santos e de Claudenice Alves da 
Silva. A pretendente: ALINE LOPES DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Cajamar, SP, no dia (15/07/2001), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Cosme Domingues de Lima e de Francineide Lopes de Oliveira Lima.

O pretendente: JOSIVALDO LUIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão moto-
rista, nascido em Ribeirão, PE, no dia (31/07/1976), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz da Silva e de Maria do Carmo dos Santos Silva. 
A pretendente: VERA LUCIA DE CAMPOS, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em Bentópolis, Guaraci, PR, no dia (20/10/1968), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gonçalo Henrique de Campos e de Amelia 
Lucia Gatti.

O pretendente: JANIELTON RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são motorista, nascido em Campo Alegre de Lourdes, BA, no dia (02/02/1998), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Grigorio da 
Silva e de Joelma Rodrigues da Silva. A pretendente: MAYARA APARECIDA 
DIEHL, estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(25/08/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Re-
giane Aparecida Diehl.

O pretendente: PAULO CESAR DE PAIVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Osasco, SP, no dia (08/09/1993), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Salvador Donizete de Paiva e de Benedita Aparecida 
Tavares Paiva. A pretendente: MONICA APARECIDA SILVA DE LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Osasco, SP, no dia (09/08/1990), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdomiro Pereira de 
Lima e de Alaide das Graças Silva.

O pretendente: FELIPE SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão separador, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (26/05/1991), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos de Jesus e de Salete dos Santos. A pretendente: ANGELA 
DA SILVA MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no 
dia (22/04/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo 
Moreira e de Maria das Dores da Silva Moreira.

O pretendente: WASHINGTON LUIZ PEREIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Aracaju, SE, no dia (29/11/1963), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marinalva Pereira Santos. A pretendente: LUCIENE 
FREIRE DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Paulo Afonso, 
BA, no dia (09/04/1971), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Cícero Freire da Silva e de Iraci Josefa da Silva.

O pretendente: GEORGE ARMANDO MORAIS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigia, nascido em Floriano,PI, no dia (26/09/1987), residente e domiciliado em Franco 
da Rocha, SP, fi lho de Francisco de Assis Pereira da Silva e de Delci Cursino de Morais 
da Silva. A pretendente: VANESSA ANTONIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de departamento pessoal, nascida nesta Capital, SP, no dia (11/12/1989), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivaldo Lucio da Silva e de 
Antonia Josefa da Silva.

O pretendente: MANOEL MESSIAS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão ajudante de pedreiro, nascido em Itagi, BA, no dia (25/12/1981), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Neres da Silva e de Noemia 
Santos da Silva. A pretendente: NÚBIA DE JESUS OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Itagi, BA, no dia (20/08/1982), re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Santos Pereira e 
de Elenita Pereira de Jesus. 

Ricardo Pereira de Freitas Guimarães (*)

A maior parte das análises bus-
cam avaliar se a mudança na 
legislação foi e tem sido favo-

rável ou contrária ao empregado e ao 
empregador. Entretanto, será esse o 
melhor ângulo de análise? Certamente, 
este não é melhor caminho. É preciso 
fazer uma avaliação crítica sobre dois 
principais pontos: a falta de outras 
importantes reformas que deveriam 
ter sido realizadas anteriormente bem 
como a tentativa da nova legislação em 
reduzir a assimetria entre empregados 
e empregadores.

O prevalecimento do negociado 
sobre o legislado, como é sabido, foi 
uma das mudanças mais discutidas em 
relação à nova legislação. A reforma fez 
com que as negociações entre empre-
gados e empregadores, intermediada 
pelos sindicatos de suas respectivas 
categorias, passassem a valer mais 
do que o que é determinado pela lei 
em muitas hipóteses. Tal mudança, 
entretanto, não deveria ter sido feita 
sem uma reforma que garantisse que 
as vozes dos empregados e dos em-
pregadores sejam realmente ouvidas.

Ao mesmo tempo que é inegável 
a importância dos sindicatos para a 
defesa dos direitos dos trabalhadores, 
o sindicalismo brasileiro se caracteriza 
por ser vinculado ao poder estatal e são 
poucos os sindicatos hoje que atuam 
efetivamente representando as suas 
respectivas categorias. A Constituição 
assegura o direito à livre associação 

Reforma trabalhista e a falta da assimetria 
na relação empregado e empresa

Em vigor desde novembro do ano passado, a reforma trabalhista está posta e inúmeras questões relacionadas a ela estão presentes no dia a dia das empre-
sas e dos processos na Justiça do Trabalho

dos trabalhadores por meio de uma 
autorização do poder executivo, com 
o objetivo de que não haja mais de 
uma entidade trabalhista ou patronal 
representando uma categoria em uma 
mesma base territorial.

Esta autorização permite que os sin-
dicatos, como faz em muitos momen-
tos também o Estado, possa cobrar 
os trabalhadores sem dar em troca a 
devida contrapartida. Trata-se de um 
problema que poderia ser resolvido por 
meio de uma emenda constitucional 
que acabasse com a unicidade sindical, 
de modo que os sindicatos pudessem 
concorrer entre si no mercado pela 
real representatividade entre suas 
respectivas categorias.

Outra reforma importante trata-se 
da fi scal. E que teria de ser realizada 

anteriormente à trabalhista. Atual-
mente, o principal custo da empresa na 
relação trabalhista é a tributária. Uma 
reforma fi scal poderia diminuir os im-
postos na contratação de empregados, 
hoje um custo ao empregador maior 
que o FGTS e que benefícios como as 
férias, por exemplo. A reforma traba-
lhista foi feita com o objetivo de gerar 
mais empregos, mas como isso será 
possível com incidências tributárias, 
sem as devidas contrapartidas para 
todos, que tornam a relação trabalhista 
extremamente difícil?

Outro objetivo da reforma traba-
lhista que deve ser criticado é sobre 
o equilíbrio e assimetria nas relações 
trabalhistas entre o empregado e o 
empregador. Importante ressaltar, 
neste ponto, que o que está no texto 

da lei não necessariamente se efetiva 
na prática. Não serão novas regras que 
irão mudar o fato de que o empregador 
pode mais e o empregado obedece. 
Vale frisar que o artigo 9º da CLT não 
foi revogado e possui o escopo de tor-
nar nulo qualquer ato do empregador 
praticado com o objetivo de desvirtuar, 
impedir ou fraudar a aplicação da leis 
trabalhistas.

Do mesmo modo, os princípios do 
Direito do Trabalho não deixarão de 
ser levados em conta na prática. Com 
todo o respeito, se elementos previstos 
nos artigos 2º e 3º da CLT – como a 
subordinação, onerosidade, pesso-
alidade e habitualidade - estiverem 
presentes em uma relação trabalhista 
de um empregado considerado autô-
nomo, tenho a certeza de que muitos 

juízes do trabalho reconhecerão a 
existência dessa relação.

Sobre esse tema, de fato, houve uma 
mudança nas últimas décadas do perfi l 
das empresas no mundo pois empresas 
deixaram de ser grandes linhas de 
produção tayloristas para diminuírem 
de tamanho e buscarem terem mais 
velocidade e capacidade de gestão. 
Muitos gestores não foram convertidos 
em empregados, mas em pessoas jurí-
dicas sobre as quais a reforma buscou 
conceder um tratamento diferenciado, 
os chamados PJs ou MEIs.

Outra situação que podemos obser-
var, entretanto, consiste no princípio 
da condição mais benéfi ca ao trabalha-
dor. A nova legislação, com a ideia do 
acordado prevalecido sobre o legislado, 
pode chegar a violar esse princípio ao 
não permitir que um texto constitucio-
nal mais favorável ao trabalhador valha 
mais que o instrumento coletivo. É uma 
mudança que justifi ca a preocupação 
de colegas e vozes importantes do 
mundo jurídico.

O que acontece é que toda relação de 
trabalho necessita de um equilíbrio. In-
felizmente, a pretensa superproteção 
ao empregador da reforma trabalhista 
acabou por gerar efetivamente, em 
muitos momentos, uma total despro-
teção. E se tornou uma verdadeira ar-
madilha para empresas e empregados.

(*) - É Doutor, Mestre e Especialista em Direito 
do Trabalho pela PUC-SP, professor da pós-
graduação da PUC-SP, eleito para ocupar a 

cadeira 81 da Academia Brasileira de Direito do 
Trabalho e sócio fundador do escritório Freitas 

Guimarães Advogados Associados
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Para veiculação de seus Balanços,
Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte

sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: ÍSIDRON JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, assistente administrativo, nascido em Recife - PE, aos 08/06/1993, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir José do Nascimento e de 
Lindete Cleice dos Santos Nascimento; A pretendente: MIKAELA MENDONÇA SILVA 
LIRA, nacionalidade brasileira, solteira, atendente comercial, nascida em Recife - PE, 
aos 24/02/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Edmilson de Lira e de Mônica Mendonça Silva Lira.

O pretendente: WILLIAM SANTANA CEZAR, nacionalidade brasileiro, solteiro, moto-
rista, nascido em São Paulo - SP, aos 01/11/1963, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ivo Alves Cezar e de Maria Santana Cezar; A pretendente: 
VALQUÍRIA APARECIDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida 
em Coqueiral - MG, aos 05/02/1964, residente e domiciliada e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz da Silva e de Ivanir Machado da Silva.

O pretendente: LUCAS SANTOS ALMEIDA, nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de loja, nascido em São Paulo - SP, aos 24/01/1997, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Valmir Lima Almeida e de Adinalia dos Santos; A pretendente: 
GABRIELA FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, 
nascida em São Paulo - SP, aos 14/03/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ivan Ferreira da Silva e de Josefa Eunice Pereira da Silva.

O pretendente: DEIVID DE OLIVEIRA CAMELO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de pátio, nascido em São Paulo - SP, aos 08/04/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Isaias Eliseu Camelo e de Marlucia Vitoriano de 
Oliveira Camelo; A pretendente: ADRIANA BEZERRA CARDOSO, nacionalidade bra-
sileira, solteira, gerente de loja, nascida em São Paulo - SP, aos 16/03/1997, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Serafi m Cardoso e de Maria 
Salete da Conceição Bezerra Cardoso.

O pretendente: COSME BARBOSA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cobrador, nascido em João Alfredo - PE, aos 23/12/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio da Silva e de Josefa Gomes Barbosa da 
Silva; A pretendente: ROSILENE BRAZ DE PAULA, nacionalidade brasileira, divor-
ciado, auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 15/05/1972, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Braz de Paula e de 
Maria Germana de Jesus.

O pretendente: WELLINGTON MACHADO MULINA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 20/02/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Divaldo Mulina e de Sonia Machado Mulina; A pretendente: 
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, contadora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 29/05/1980, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Oliveira Souza e de Luiza Gonzaga dos Santos Souza.

O pretendente: MATHEUS GABRIEL LEAL MENDES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista de suporte, nascido em Lorena - SP, aos 17/08/1991, residente e domiciliado 
e domicilido neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jaci Machado Mendes e de Isa de 
Fatima Farreira Leal; A pretendente: THAYNA CRISTINA SILVA SANTOS, naciona-
lidade brasileira, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 15/09/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Anderson Silva Santos e 
de Wanderli dos Santos Silva.

O pretendente: SERGIO JOSE ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, dedetiza-
dor, nascido em Guanhães - MG, aos 26/03/1983, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria Helena de Almeida; A pretendente: ELLEN SILVA DOS 
SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascida em São 
Paulo - SP, aos 27/12/1987, residente e domiciliada nestre distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Cosmo dos Santos e de Noemia Teles da Silva.

O pretendente: FABRICIO ALBINO DE MORAES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
agente de segurança do metrô, nascido em Cotia - SP, aos 14/04/1984, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim de Moraes e de Maria Albino 
de Moraes; A pretendente: CAMILLA ALVES PASSOS MAGALHÃES, nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 02/04/1989, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Alves Magalhães e de Selma 
Alves Passos Magalhães.

O pretendente: ROMERITO BATISTA XAVIER, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de expedição, nascido em São João do Oriente - MG, aos 08/05/1986, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nério Xavier e de Eulina de Jesus Batista; 
A pretendente: PRISCILA DA COSTA, nacionalidade brasileira, solteira, promotora 
de vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 15/10/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Eunice da Costa.

O pretendente: JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, co-
zinheiro, nascido em Euclides da Cunha - BA, aos 11/04/1978, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Jesus Silva e de Maria Assunção de Jesus; 
A pretendente: DANILZA SOUZA LIMA SANTANA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Euclides da Cunha - BA, aos 04/10/1987, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jaime de Jesus Santana e de Helena Souza Lima.

O pretendente: RICARDO DE ALMEIDA ASSIS, nacionalidade brasileiro, divorcia-
do, supervisor operacional, nascido em São Paulo - SP, aos 26/04/1981, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Emilio Assis e de Adir José Almeida 
Assis; A pretendente: KARLA FERREIRA ROCHA, nacionalidade brasileira, solteira, 
comerciante, nascida em Camaçari - BA, aos 21/04/1973, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Ferreira Rocha e de Maria do Rosário 
Alves dos Santos.

O pretendente: FABIANO MENDONÇA ROCHA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 23/08/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luzinaldo dos Santos Rocha e de Ana Mendonça 
Rocha; A pretendente: DALETE PASSOS BASTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de caixa, nascida em Vitória do Mearim - MA, aos 27/08/1986, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pedro Mendes Bastos e de 
Maria José Passos Bastos.

O pretendente: JOSE WILLIAM DE JESUS FERREIRA CEZAR, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 03/09/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos Ferreira Cezar e de Erminia de Jesus 
Lopes Lima; A pretendente: ADRIANA APARECIDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 29/04/1978, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geralda Efi genia da Silva.

O pretendente: JOÃO BATISTA SEVERO DA SILVA FILHO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, eletricista de manutenção, nascido em São Paulo - SP, aos 31/07/1977, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Severo da Silva e de 
Maria José Pereira da Silva; A pretendente: FABIANA MARTINS DA SILVA, nacio-
nalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 08/06/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Maria Martins da 
Silva e de Lea Santos da Silva.

O pretendente: JOEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
mestre de obras, nascido em Piatã - BA, aos 14/07/1959, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Almiro Sebastião de Oliveira e de Joana Reis de Olivei-
ra; A pretendente: MARIA OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
cabeleireira, nascida em Iguaraci - PE, aos 19/02/1968, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Amaro de Oliveira e de Marina da Silva Oliveira.

O pretendente: VANEIR VALDENOR DE ALENCAR, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
comerciante, nascido em Simplício Mendes - PI, aos 21/08/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdenor Francisco de Alencar e de Valdete Maria 
de Moraes Alencar; A pretendente: ADILMA FERREIRA DE BARROS, nacionalidade 
brasileira, divorciada, comerciante, nascida em Saloá - PE, aos 05/08/1986, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Ferreira da Silva e de Luzanira 
Ferreira Barros.

O pretendente: EDIMILSON ALVES PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 22/11/1965, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Oscar Alves Pereira e de Durvalina Tarini Pereira; 
A pretendente: ZENAIDE RODRIGUES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Campo Alegre de Lourdes - BA, aos 23/04/1978, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Rodrigues de Souza e de Perpetua 
Maria de Jesus.

O pretendente: CARLOS ROBERTO RODRIGUES JÚNIOR, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, empresário, nascido em Campinas - SP, aos 30/08/1975, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Rodrigues e de Maria de Lour-
des Silva Rodrigues; A pretendente: ELIANE CRISTINA ZAMBOLINI, nacionalidade 
brasileira, divorciada, médica, nascida em São Paulo - SP, aos 06/06/1975, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Zambolini e de Fatima 
Aparecida Silva Zambolini.

O pretendente: RENAN GOMES BATISTA DE CARVALHO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, pintor de construção civil, nascido em Mauá - SP, aos 01/06/1997, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Ednaldo Batista de Carvalho 
e de Rosana Lucindo Gomes; A pretendente: FRANCISCA MARCIANA NASCIMEN-
TO ARAUJO, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em Novo 
Oriente - CE, aos 11/05/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco Carlos de Araujo e de Antonia Teixeira Nascimento Araujo.

O pretendente: FABIO DE OLIVEIRA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista 
de processos, nascido em São Paulo - SP, aos 07/08/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco José da Silva e de Ana Maria de Oliveira Silva; 
A pretendente: PRISCILA MORENO DE AMORIM, nacionalidade brasileira, solteira, 
pedagoga, nascida em São Paulo - SP, aos 03/05/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdeir Gonzaga de Amorim e de Rosilene Luiz Moreno.

O pretendente: BRUNO LOPES, nacionalidade brasileiro, solteiro, conferente de cargas, 
nascido em São Paulo - SP, aos 13/08/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Maria Augusta do Rosario Lopes; A pretendente: LAIS BRITO DO 
NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteira, técnica em laboratório, nascida em 
São Paulo - SP, aos 29/11/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jorge Manoel Nascimento e de Valdeci de Brito Nascimento.

O pretendente: ISMAEL DE SOUZA OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, viúvo, 
representante comercial, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 16/01/1965, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Marinho de Oliveira e 
de Benedita de Souza Oliveira; A pretendente: JUCILENE DOS SANTOS GONZAGA, 
nacionalidade brasileira, divorciada, técnica de enfermagem, nascida em Santarem - PA, 
aos 21/03/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio Cesar 
Landim Gonzaga e de Maria da Glória dos Santos Gonzaga.

O pretendente: DANILLO DE CARVALHO GONÇALVES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, comerciante, nascido em São Paulo - SP, aos 23/03/1991, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Adriano Gonçalves e de Vera Lúcia de 
Carvalho Gonçalves; A pretendente: KELLY CRISTINA ALMEIDA DANTAS, nacio-
nalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 26/01/1992, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Alves Dantas e de 
Valdenisia Almeida Dantas.

O pretendente: KAIQUE DOS SANTOS PINHEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
ascensorista, nascido em São Paulo - SP, aos 08/11/1993, residente e domiciliado e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de André da Silva Pinheiro e de Maria 
Aparecida Brito dos Santos Pinheiro; A pretendente: THAMYRES OLIVEIRA MOTA, 
nacionalidade brasileira, divorciada, atendente de restaurante, nascida em São Paulo - SP, 
aos 05/12/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo 
Fernandes Mota e de Maria Aparecida de Oliveira.

O pretendente: RONALDO ADRIANY AURORA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, técnico em prótese dentária, nascido em Guarulhos - SP, aos 29/10/1978, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmario Aurora da Silva e de 
Marlêne Maria da Silva; A pretendente: PRISCILA MENDES FRANÇA, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 01/10/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José França Filho e de 
Maria Mendes da Cruz.

O pretendente: RICARDO SOUSA CAVALCANTE, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
técnico de som, nascido em São Paulo - SP, aos 25/09/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Regis Rinaldi Cavalcante e de Rosangela de Sousa; A 
pretendente: CAMILA ALMEIDA SOUZA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 23/09/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jescivaldo Souza Santos e de Claudia Fernandes de 
Almeida.

O pretendente: ALAN SOARES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, empresário, 
nascido em São Paulo - SP, aos 13/11/1978, residente e domiciliado e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pereira da Silva e de Ana Marlene Soares da Silva; 
A pretendente: LUCIANA DA SILVA BATISTA, nacionalidade brasileira, solteira, enfer-
meira, nascida em São Paulo - SP, aos 11/05/1981, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Lourival Leandro Batista e de Francisca Filomena da Silva Batista.

O pretendente: JOSE FERNANDO ARAUJO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, técnico de informática, nascido em São Paulo - SP, aos 31/12/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Iracema Araujo dos Santos; A preten-
dente: BRENDA NASCIMENTO XAVIER, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
nascida em São Paulo - SP, aos 13/10/2001, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Gilson Xavier dos Santos e de Maria Izabel do Nascimento Santos.

O pretendente: GLAUBER ANTONIO DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Antonio de Souza e de 
Laudijane Carlos Cavalcante, aos 10/05/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP; A pretendente: EWELIN MAGALHÃES RIBEIRO, nacionalidade brasileira, 
solteira, pedagoga, nascida em Santo André - SP, aos 08/02/1993, residente e domiciliada 
em Rio Grande da Serra - SP, fi lha de Lucas Ribeiro e de Suely Magalhães de Sousa.

O pretendente: JOSÉ CARLOS COSTA DE FARIA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
policial militar, nascido em Nova Iguaçu - RJ, aos 27/02/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdeci Calado de Faria e de Elisabete Lopes da 
Costa de Faria; A pretendente: JAQUELINE SOUZA DE LIMA, nacionalidade brasi-
leira, divorciada, comerciante, nascida em Curitiba - PR, aos 09/08/1982, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Ribeiro de Lima e de Elisabeth 
Pedroso de Souza Lima.

O pretendente: JOÃO MARTON AMARAL ROSA COÊLHO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos 23/11/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Hamilton Coêlho e de Ione Marisa Amaral Rosa 
Coêlho; A pretendente: TIFANI RODRIGUES GONÇALVES, nacionalidade brasileira, 
solteira, manicure, nascida em São Paulo - SP, aos 13/02/1989, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Belline Nunes Gonçalves e de Marcia Cristina 
Branco Rodrigues.

O pretendente: RAFAEL LEMOS CARDOSO, nacionalidade brasileiro, solteiro, ana-
lista de contas estratégicas, nascido em São Paulo - SP, aos 13/08/1988, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Silva Cardoso e de Auta Macedo 
Lemos Cardoso; A pretendente: GRAZIELLI MERCHIOLLI DE OLIVEIRA ONISANTI, 
nacionalidade brasileira, solteira, analista de conteúdo, nascida em São Paulo - SP, aos 
15/11/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcio Pereira 
Onisanti e de Lady Merchiolli de Oliveira.

O pretendente: MARCOS CERQUEIRA NERYS DA CUNHA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 24/02/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Nerys da Cunha e de Maria Cerqueira 
da Silva Cunha; A pretendente: FABIANA FRANCISCA ROBERTO DE LIMA, nacio-
nalidade brasileira, divorciada, cozinheira, nascida em São Paulo - SP, aos 23/08/1978, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agenor Roberto Filho e de 
Eliane Francisca de Paulo.

O pretendente: FRANCISCO JEFERSON HENRIQUE VIEIRA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, pedreiro, nascido em Crateús - CE, aos 29/08/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ana Maria Henrique Vieira; A pretendente: OLAVIA 
SILVA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços gerais, nascida 
em Crateús - CE, aos 22/04/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel Vitório do Nascimento e de Rita Silva do Nascimento.

O pretendente: ALLAN DOUGLAS DA COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista 
de tecnologia da informação, nascido em São Paulo - SP, aos 07/06/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Tadeu da Costa e de Maria Euzebia 
de Oliveira Costa; A pretendente: MICHELE SILVA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, professora, nascida em Osasco - SP, aos 12/09/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José França Oliveira e de Nilzete Raimundo da Silva  Oliveira.

O pretendente: CELIO ROBERTO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 12/05/1979, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Manoel Paulino da Silva e de Maria da Paixão de Queiroz Silva; A 
pretendente: VANESSA MENDES GONÇALVES, nacionalidade brasileira, divorciada, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 28/02/1984, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Batista Gonçalves e de Ivanilda Mendes Rocha Gonçalves.

O pretendente: DEUSDETE DA CRUZ DIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em Ouro Branco - MG, aos 16/12/1973, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José de Paula Dias e de Antonia da Cruz Dias; A pretendente: 
REGIANE DOS SANTOS OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida 
em São Paulo - SP, aos 29/08/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José dos Santos Oliveira e de Terezinha Ambrozina Oliveira.

O pretendente: ILTON SOARES, nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor, nascido em 
São Paulo - SP, aos 08/02/1969, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Ioelinton Soares e de Maria José da Silva Soares; A pretendente: ROSA MARIA 
ALVES DE SIQUEIRA, nacionalidade brasileira, viúva, do lar, nascida em Custódia - PE, 
aos 10/10/1969, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino 
Alves de Siqueira e de Maria Jose de Siqueira.

O pretendente: ED CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, sushi man, nascido em São Paulo - SP, aos 01/06/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourivaldo Rodrigues de Oliveira e de Maria Aparecida Farias; 
A pretendente: RAYANE JÉSSICA PEREIRA RAMOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em Teófi lo Otoni - MG, aos 11/06/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ramos da Cruz e de Maria Rosa Pereira dos Santos.

O pretendente: HUDSON LEAL DE SOUZA FERREIRA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, fotógrafo, nascido em São Paulo - SP, aos 19/03/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Ferreira Filho e de Rosalia Leal de Souza 
Ferreira; A pretendente: CRISTIANE DE MOURA E OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de relacionamento, nascida em São Paulo - SP, aos 25/07/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio de Moura e Oliveira e de 
Lourdes Nascimento e Oliveira.

O pretendente: WENDEL VICTOR DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, empaco-
tador, nascido em São Paulo - SP, aos 21/04/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Antônio da Silva e de Elmita de Fátima Almeida da Silva; 
A pretendente: NAFTALI RODRIGUES MAIA, nacionalidade brasileira, solteira, jovem 
aprendiz, nascida em Limoeiro do Norte - CE, aos 30/06/1999, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Audeirton Santos Maia e de Francisca 
Maria Lopes Rodrigues Maia.

O pretendente: GUYNEL CHARLES, nacionalidade haitiano, solteiro, marceneiro, nascido 
em República do Haiti, aos 04/12/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Saint Charles Charles e de Gilda Dieudonne; A pretendente: ROBERLINE 
RAYMOND, nacionalidade haitiana, solteiro, do lar, nascida em República do Haiti, aos 
08/10/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aristhomene 
Raymond e de Mesider Annee.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ AGAPITO CARVALHO, nacionalidade brasileiro, divorcia-
do, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 18/09/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Trindade Carvalho e de Maria da Penha Agapito; 
A pretendente: SUIARA NAYANE DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
manicure, nascida em Mossoró - RN, aos 14/03/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antônio Agostinho Neto e de Vaneide Maria de Oliveira.

O pretendente: ALEX FERREIRA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor, 
nascido em Diadema - SP, aos 22/05/1976, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Nelson dos Santos e de Elisabete Melo Ferreira; A pretendente: JÉSSICA 
DOS SANTOS MATEUS, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 11/05/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Adeildo Santino Mateus e de Josefa Ursulina dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
operacional, nascido em São Paulo - SP, aos 01/11/1998, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Alves Pereira e de Daisy Silva Santos; A preten-
dente: GABRIELLY BARBOSA SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
nascida em Taboão da Serra - SP, aos 10/07/2001, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Alessandro Santos Souza e de Viviane Damiana Barbosa Souza.

O pretendente: ARTUR ASLANYAN, solteiro, pedreiro, nascido em cidade Gyumri, 
República da Armênia, aos 14/10/1993, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Mher Aslanyan e de Alina Astvatsatryan; A pretendente: PIETRA 
LIRA FEITOSA, nacionalidade brasileira, solteira, técnica em saúde bucal, nascida em 
Garanhuns - PE, aos 30/03/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Feitosa de Lira e de Maria do Socorro Lira Feitosa.

O pretendente: ROBSON MARÇAL DORICO, nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/08/1984, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Marçal Dorico e de Solange da Silva Souza Dorico; A pretendente: 
TATIANA RODRIGUES DA SILVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, assistente admi-
nistrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 02/07/1984, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Juraci Rodrigues da Silveira e de Ana Lucia Leonel da Silveira.

O pretendente: FÁBIO PAULINO DE ANDRADE ALVES, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, repositor, nascido em São Paulo - SP, aos 06/06/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos de Andrade Alves e de Claudete Paulino; 
A pretendente: ANDREA SANCHEZ DE SOUZA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
depiladora, nascida em São Paulo - SP, aos 16/07/1975, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo Sanchez de Souza e de Edileuza Sanchez de Souza.

O pretendente: JULIO CESAR DE SOUZA VIANA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
garçom, nascido em São Paulo - SP, aos 27/02/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Milton Vieira Viana e de Maria Fatima de Souza; A pretendente: 
RAYANE LOPES BEZERRA VIANA, nacionalidade brasileira, divorciada, consultora 
de beleza, nascida em São Paulo - SP, aos 24/07/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Bezerra Freitas e de Maria Lopes de Figueiredo.

O pretendente: RICARDO NOGUEIRA SIMÕES, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico 
de manipulação, nascido em São Paulo - SP, aos 10/11/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jerônimo Simões e de Eliane Nogueira da Silva 
Simões; A pretendente: ALINE FERRAZ BORLONE, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 06/03/2000, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Amilton Borlone e de Rita de Cassia Silva Ferraz.

O pretendente: LUCENILDO DIOCLECIO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, pre-
parador de matéria prima, nascido em São Paulo - SP, aos 26/02/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dioclecio João da Silva e de Lindalva Rosalina da Silva; 
A pretendente: CARINE DOS SANTOS NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteira, 
promotora de eventos, nascida em São Paulo - SP, aos 03/08/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Denival do Nascimento e de Rosemere Maria dos Santos.

O pretendente: MARCOS DA PAIXÃO ALVES, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
policial militar, nascido em Santos - SP, aos 20/10/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Alves e de Marivalda da Paixão Alves; A pretenden-
te: CRISTIANE SANTOS DA CRUZ, nacionalidade brasileira, solteira, policial militar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 07/04/1986, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Edson Conceição da Cruz e de Nely Santos da Cruz.

O pretendente: DANIEL FERREIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, lavador de 
autos, nascido em São Paulo - SP, aos 26/07/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira da Silva e de Eliete Barbosa Ferreira; A preten-
dente: VIVIANE MESSIAS DE JESUS, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços 
domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 27/11/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Almir Messias de Jesus e de Cleonice Pereira da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: LUCAS JOSUÉ ALMEIDA DOS REIS, profi ssão: gerente comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Marabá - PA, data-nascimento: 24/06/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilberto Morais dos Reis e de Quezia Al-
meida dos Reis. A pretendente: DAMYRES CARDOSO DA SILVA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Jacareí - SP, data-nascimento: 06/06/1996, residente 
e domiciliada em Jacareí - SP, fi lha de Amir Marques da Silva e de Ana Lucia de Moraes 
Cardoso Marques da Silva. R$ 12,58

O pretendente: ITALO DANIEL FERNANDES, profi ssão: técnico em automação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/01/1994, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Alberto Fernandes e de Maria Tere-
za da Silva Fernandes. A pretendente: NAARA SANTANA DOS SANTOS, profi ssão: 
educadora musical, estado civil: solteira, naturalidade: Maceió - AL, data-nascimento: 
07/02/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jailson Araujo dos 
Santos e de Eliana Sousa Santana. R$ 12,58

O pretendente: GUSTAVO FREITAS DE SOUSA, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Tauá - CE, data-nascimento: 17/01/1995, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de Luzinete Freitas de Lima. A pretendente: 
EDINA ALVES DE ASSIS, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalida-
de: Mombaça - CE, data-nascimento: 16/06/1998, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Edmar Alves da Silva e de Valdenora Francisca de Assis 
Silva. R$ 12,58
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: RENÊ ANDRADE DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (06/08/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivanildo Salustiano de Souza e de Marlene Maria 
de Andrade de Souza. A pretendente: LILLIAM DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
bancária, nascida em Guarulhos - SP, no dia (28/02/1995), residente e domiciliada em 
Guarulhos - SP, fi lha de Valdir Benedito de Souza e de Lidia Aparecida Geralda da Silva 
de Souza. Obs: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1º Subdistrito do 
Município de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: KENNEDY NUNES NOVAES, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
civil, nascido em Ibipeba - BA, no dia (01/02/1994), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Quirino de Novaes e de Margarida Nunes Oliveira 
Novaes. A pretendente: BEATRIZ RODRIGUES NEPOMUCENO, estado civil solteira, 
profi ssão biomédica, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia (19/05/1995), residente 
e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Sergio Ricardo Leite Nepomuceno e de Rosana 
Rodrigues Nepomuceno. Obs: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1º 
Subdistrito do Município de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: CLEYTON RENAN DOMINGOS, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
projetos, nascido em Cosmópolis - SP, no dia (25/03/1985), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aurelio Domingos e de Nidete Vilela Domingos. A pre-
tendente: CAROLINA MOREIRA LENSI, estado civil solteira, profi ssão analista processos, 
nascida em Campinas (2º Subdistrito) - SP, no dia (27/01/1990), residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ersio Lensi Junior e de Ana Maria Neves Moreira Lensi. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006267-03.2017.8.26.0510 O MM. Juiz de Direito da
1ª VC, do Foro de Rio Claro, Estado de SP, Dr. Joelis Fonseca, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Joelson de Freitas, brasileiro, inscrito no CPF 216.108.558-17, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., objetivando o
recebimento da quantia de R$ 8.112,44, referente as faturas de nº 253003689, com venc. em 07/11/2016 e
nº 256692367, com vencimento em 05/12/2016, vencidas e não pagas. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o
pagamento da quantia acima indicada, devidamente atualizada, acrescida dos honorários
advocatícios correspondentes à 5%, ou apresente embargos ao mandado monitório. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de Rio Claro, aos 17 de agosto de 2018.                                                                        (22 e 25)

9ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1013343-
28.2016.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). JOSE GOMES JARDIM NETO, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA PAULISTA 
DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM move uma ação de Desapropriação contra AÉCIO 
BATISTA DE OLIVEIRA e CONCEIÇÃO MATIAS SILVA DE OLIVEIRA, objetivando a área de 
85,00m², concernente a totalidade do móvel situado na Av. Paulo Guilger Reimberg, nº 937, Jd. 
Campinas, nesta Capital, contribuinte 178.102.0022-3, declarada de utilidade pública pelo Decreto 
Estadual 61.477 de 04/09/2015. E, para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a 
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos  termos 
e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de setembro de 2018. 
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