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BOLSAS
O Ibovespa: -0,91% Pontos: 
78.623,66 Máxima de +0,27% 
: 79.557 pontos Mínima de 
-1,58% : 78.091 pontos Volume: 
R$ 8,35 bilhões Variação em 
2018: 2,91% Variação no mês: 
-0,91% Dow Jones: +0,73% Pon-
tos: 26.651,21 Nasdaq: -0,11% 
Pontos: 8.037,30 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,0289 Venda: R$ 4,0299 
Variação: -0,52% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,10 Venda: R$ 4,20 
Variação: -0,47% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,0267 Venda: R$ 
4,0273 Variação: +0,58% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,9900 
Venda: R$ 4,1670 Variação: 
-0,38% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,45% ao ano. 
- Hot money, 1,03% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.191,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,38% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 152,000 
Variação: -1,3%.

bro) Cotação: R$ 4,0405 Variação: 
-0,39% - Euro (17h40) Compra: 
US$ 1,1577  Venda: US$ 1,1577  
Variação: -0,2% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,6630 Venda: R$ 
4,6650 Variação: -0,79% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,6030 Ven-
da: R$ 4,8230 Variação: -0,82%.

Futuro: -0,94% Pontos: 78.595 
Máxima (pontos): 79.725 Míni-
ma (pontos): 78.215. Global 40 
Cotação: 742,432 centavos de 
dólar Variação: -0,45%.

“Nunca vi um 
asno falante, mas 
encontrei muitos 
humanos a falar 
como asnos”. 
Heinrich Heine (1797/1856)
Poeta alemão

integrado permitirá às auto-
ridades a acompanhar, em 
tempo real, todos os crimes 
que estejam sendo investiga-
dos pela PF, principalmente 
os crimes eleitorais, reduzin-
do o tempo de resposta nos 
atendimentos às urgências e 
emergências (ABr).

Historicamente, a se-
mana que antecede 
o primeiro turno das 

eleições gerais no Brasil ten-
de a registrar um crescimento 
do número de denúncias por 
crimes eleitorais. Segundo a 
Polícia Federal (PF), isso se 
deve à intensifi cação da dis-
puta pelo voto dos eleitores 
e exige um incremento da 
atuação da polícia judiciária 
eleitoral. Para o delegado 
federal Thiago Borelli, coor-
denador-geral de Defesa Ins-
titucional da PF, cerca de 40% 
dos 1.660 procedimentos 
investigatórios instaurados 
durante o período eleitoral 

 Crimes eleitorais tendem 
a crescer na semana que 
antecede as eleições

das últimas eleições gerais, 
em 2014, foram ajuizados na 
semana que antecedeu o pri-
meiro turno.

Para dar maior agilidade e 
efi cácia ao seu trabalho de 
Polícia Judiciária Eleitoral e 
aperfeiçoar o apoio à Justiça 
Eleitoral, a PF criou o Cen-
tro Integrado de Comando e 
Controle das Eleições 2018 
(Cicce). O centro atuará com 
o apoio de 14 instituições e 
órgãos públicos federais. “O 
centro reúne diversos par-
ceiros com a função de zelar 
para que a vontade do povo 
seja respeitada”, disse o mi-
nistro da Segurança Pública, 

Raul Jungmann, destacando 
a importância de os vários 
órgãos que cuidam do “bom 
transcurso das eleições” terem 
um centro de informações 
integradas. 

Entre os crimes eleitorais 
mais comuns estão o Caixa 2, 
ou seja, o uso de dinheiro não 
contabilizado na prestação de 
contas aos tribunais eleitorais; 
a boca de urna; a propagan-
da eleitoral fraudulenta; o 
transporte de eleitores e os 
crimes contra a honra (calú-
nia, injúria e difamação) de 
candidatos. Além desses, o 
próprio diretor-geral da PF, 
Rogério Galloro, admite que, 

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, participa da solenidade de abertura

do Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições Gerais de 2018 (CICCE).

em função do recente ataque 
ao candidato à presidência da 
República Jair Bolsonaro, este 
ano a PF redobrou o grau de 
atenção com a segurança dos 
candidatos.

Jungmann destacou que as 
autoridades públicas também 
estarão atentas à dissemina-

ção das chamadas fake news, 
informações mentirosas que, 
durante o processo eleitoral, é 
criada e divulgada com o obje-
tivo de benefi ciar determina-
dos candidatos ou prejudicar 
seus concorrentes. Segundo o 
delegado federal Thiago Bo-
relli, a instauração do centro 

Prisão de eleitores
A partir de hoje (2), a cinco 

dias das eleições, nenhum elei-
tor poderá ser preso ou detido 
exceto em casos de fl agrante 
delito ou de sentença crimi-
nal condenatória por crime 
inafi ançável por desrespeito 
a salvo-conduto. A orientação 
está na legislação e prevista no 
calendário eleitoral.

Segundo Trump, o Brasil é “um dos mais duros do mundo”.

Ex-ministro dos governos Lula 

e Dilma, Antonio Palocci.

O juiz federal Sergio Moro 
retirou ontem (1º) o sigilo de 
parte da delação premiada de 
Antonio Palocci, ex-ministro 
dos governos Lula e Dilma, feita 
no âmbito da Operação Lava 
Jato. O acordo foi assinado em 
abril passado e inclui acusações 
contra os dois ex-presidentes 
petistas. Em troca, Palocci 
pagará multa de R$ 35 milhões 
e terá sua pena reduzida em 
dois terços.

Segundo o ex-ministro, Lula 
e Dilma participaram de uma 
reunião no Palácio do Planalto 
para acertar o pagamento de 
R$ 40 milhões em propina à 
campanha da petista em 2010. 
Além disso, ele diz que a na-
cionalização dos recursos do 
pré-sal, além do aspecto “social, 
de geração de empregos e de 
desenvolvimento nacional”, 
também serviu para atender a 
“interesses das empreiteiras” 
brasileiras.

Palocci ainda acusa Lula de 
manter diretores da Petrobras 
em seus cargos mesmo após o 
surgimento de denúncias de 
corrupção. As denúncias foram 
incluídas no processo em que 
Lula é réu por supostamente ter 
recebido propina da Odebrecht 

Brasília - O secretário de Co-
mércio Exterior do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC), Abrão Neto, 
disse que ainda é preciso enten-
der o contexto das declarações 
do presidente norte-americano 
Donald Trump, que disse ontem 
(1º), que o Brasil “faz o que quer” 
em suas relações comerciais 
com os EUA. 

De acordo com o secretário, 
nos últimos 10 anos, a balança 
comercial entre os dois países tem 
sido superavitária para os norte-
-americanos, com um saldo positi-
vo para o país de US$ 90 bilhões, 
valor que considera estatísticas 
do governo norte-americano. 
“Precisamos entender mais em 
detalhes o contexto e o teor dos 
pontos de preocupação exter-
nados pelos Estados Unidos. A 
Relação comercial entre Brasil 
e EUA tem um viés positivo e 
crescente nos últimos anos”, 

São Paulo - O ministro Gilmar 
Mendes, do STF, reconheceu 
ontem (1º), que a Constitui-
ção Federal tem defeitos, mas 
espera que, em vez de o País 
discutir novas constituintes, 
o debate seja sobre como a 
carta de 1988, que completa 
30 anos, vai conduzir o Brasil a 
mais 30 anos de “normalidade 
institucional”

“A Constituição, sem ne-
nhuma dúvida, tem defeitos, 
é uma obra de seres humanos, 
detalhada, analítica, que nos 
prepara inúmeras armadilhas 
na sua aplicação. No entanto, 
em vez de falarmos sobre novas 
constituintes, que possamos 
discutir os próximos 30 anos 
numa mesma quadra de nor-
malidade institucional”, disse, 
durante evento na Faculdade 
de Direito da USP.

A declaração foi dada num 
momento em que novas consti-
tuições foram propostas duran-
te a campanha para presidente 
da República.

Na semana passada, o candi-
dato do PT, Fernando Haddad, 
disse que pretende “criar con-
dições” para a convocação de 
uma nova Assembleia Nacional 
Constituinte. Há três semanas, o 
vice da chapa de Jair Bolsonaro 

Ministro Gilmar Mendes,

do STF.

Brasília - O ministro Ricardo 
Lewandowski, do STF, reafi r-
mou ontem (1º), a autorização 
para que o ex-presidente Lula, 
preso e condenado no âmbito 
da Operação Lava Jato, possa 
conceder entrevistas da prisão. 
O ministro frisa “a autoridade 
e vigência” de sua decisão, 
que, segundo ele, serve “como 
mandado”.

No despacho, Lewandowski 
afi rma que a decisão tomada 
pelo vice-presidente da Corte, 
ministro Luiz Fux, de proibir 
Lula de conceder entrevistas 
possui “vícios gravíssimos”, é 
“questionável” e “desrespeita 
todos os ministros do STF 
ao ignorar a inexistência de 
hierarquia jurisdicional entre 
seus membros e a missão ins-
titucional da Corte”. 

Em uma crítica contundente 
à determinação de Fux, Lewan-
dowski também diz que o con-
teúdo do despacho do colega 
é “inapto a produzir qualquer 
efeito no ordenamento legal” 
e “não possui forma ou fi gura 
jurídica admissível no direito 

Ministro Ricardo 

Lewandowski, do STF.
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É preciso entender o ‘contexto’ das 
declarações de Trump, diz ministério

Brasil, atrás apenas da China.
Em 2018, as exportações bra-

sileiras para o país aumentaram 
6,2% enquanto as importações 
de produtos norte-americanos 
subiram 13,3%. O saldo do ano 
é superavitário para o Brasil em 
apenas US$ 45 milhões. “Nossa 
avaliação é que ainda há uma 
avenida de temas a serem dis-
cutidos e que podem aprofun-
dar ainda mais as relações dos 
dois países”, completou Neto. 

O secretário disse ainda que 
é preciso analisar com mais 
detalhes o acordo anunciado 
entre Estados Unidos, México 
e Canadá, mas que se trata de 
uma modernização do Nafta, 
que já previa preferências 
tarifárias. Neto lembrou que 
o Brasil tem relações indivi-
duais com os três países e que 
o Mercosul negocia acordos 
com o Canadá e a ampliação 
do acordo com o México (AE).

afi rmou o secretário. 
Trump disse que há alguns 

países com os quais os Estados 
Unidos nunca falaram sobre 
comércio e que “cobram o 
que querem”, como a Índia e o 
Brasil. O presidente ainda disse 
que, para algumas empresas, 

o Brasil talvez seja o país mais 
duro do mundo. Neto ressaltou 
que a relação entre os dois paí-
ses são “muito positivas” e que 
a corrente de comércio tem um 
perfi l “complementar e estra-
tégico”. Os EUA são o segundo 
principal parceiro comercial do 

Moro derruba sigilo de 
delação premiada de Palocci

por meio de um apartamento em 
São Bernardo do Campo e de um 
terreno para sediar o Instituto 
Lula. Palocci foi condenado a 
12 anos e dois meses de prisão 
por corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro e cumpre pena na 
Superintendência da PF em 
Curitiba, a mesma onde Lula 
está encarcerado desde abril.

Por meio de uma nota, o 
advogado do ex-presidente, 
Cristiano Zanin Martins, disse 
que a decisão de Moro de retirar 
o sigilo da delação às vésperas 
das eleições “apenas reforça o 
caráter político dos processos e 
da condenação injusta imposta” 
a Lula (ANSA).

Brasília - O general da reserva 
Hamilton Mourão (PRTB), que 
nas eleições 2018 é o candidato 
a vice na chapa de Jair Bolso-
naro (PSL), avaliou ontem (1º), 
que o presidenciável Fernando 
Haddad (PT) é o concorrente 
“mais fácil” de derrotar no se-
gundo turno. “Se o Bolsonaro 
não vencer no primeiro turno, 
o segundo será disputado com 
Haddad”, disse. 

“É bom porque vamos capi-
talizar o sentimento que existe 
no País, que não quer a volta 
desse grupo à Presidência da 
República”. Ele deu essas de-
clarações ao desembarcar em 
Brasília, onde visita a família. 
Mourão disse que, após a vo-
tação do dia 7, a tendência é a 
campanha buscar uma nego-
ciação com candidatos como 
Álvaro Dias e João Amoêdo e 
atrair parcela do eleitorado de 
Geraldo Alckmin.

Mourão relatou que teve en-
contro no domingo (30), no Rio 
de Janeiro, com Bolsonaro, que 
pediu para evitar declarações 
polêmicas. “Estou num silêncio 
obsequioso”, disse. “Ele julgou 
que temos que manter a calma”. 
O candidato a vice reclamou 
que suas últimas declarações 
foram distorcidas. “É aquela 
história: eu sou sincero e as 
pessoas aproveitam”.

General da reserva,

Hamilton Mourão.
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Haddad é ‘mais fácil’ 
de derrotar no 2º turno

Questionado sobre declaração 
de Bolsonaro, de que não acei-
taria a derrota, Mourão disse 
que o candidato já voltou atrás. 
“Perdeu, perdeu”, afi rmou. “Isso 
será muito ruim para o País”. 

A uma pergunta sobre possí-
veis contestações no setor mili-
tar ao resultado das urnas, Mou-
rão disse que não existe “nada” 
disso e as Forças Armadas estão 
“quietinhas” e “sob o comando 
de seus comandantes”. “Não são 
as Forças Armadas que estão 
falando que querem tomar o po-
der. Isso é o Zé Dirceu que anda 
falando aí, que quer acabar com 
o Ministério Público. Imagine se 
eu falasse um negócio desses? E 
ninguém comenta” (AE)

Gilmar: vamos discutir 
próximos 30 anos da 

Constituição

(PSL), general Hamilton Mou-
rão (PRTB), disse que o Brasil 
precisa de uma nova Constitui-
ção, elaborada por “notáveis” 
e aprovada em plebiscito pela 
população, sem a eleição de 
uma Assembleia Constituinte.

Pela manhã, no mesmo 
evento, o presidente do STF, 
ministro Dias Toffoli, também 
fez uma defesa da Constituição. 
“Foi um pacto que deu estabili-
dade institucional e política ao 
Brasil e deu voz àqueles que por 
décadas, ou até séculos, foram 
excluídos da participação dos 
direitos reais de igualdade, não 
somente perante a lei, mas na 
própria lei”, afi rmou (AE).

Lewandowski ataca decisão de 
Fux e autoriza entrevista

vigente”. O ex-presidente está 
preso na superintendência da 
PF em Curitiba, desde abril. Fux 
determinou que a suspensão 
valesse até o julgamento do caso 
pelo plenário da Suprema Corte, 
que poderá referendar ou não 
o posicionamento do ministro. 

Segundo Lewandowski, o 
Partido Novo não tem “legiti-
midade” para apresentar na Su-
prema Corte um instrumento 
processual chamado suspensão 
de liminar, que foi utilizado 
para derrubar a decisão de 
Lewandowski (AE).
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Brasil e as eleições 
– Os desafi os do 

próximo governante

A eleição presidencial 

está próxima e com ela 

ainda temos muitas 

incertezas. Quem será 

eleito? O que será feito 

e quais medidas para o 

futuro do país? 

Mas, independente de 
quem for eleito, mui-
to trabalho há pela 

frente.
Nosso sistema tributário na-

cional, o mais complexo, con-
fuso e altamente burocratizado 
do mundo, em que até mesmo 
o regime simplifi cado chamado 
de Simples Nacional, tem os 
seus intrincados anexos, é um 
entrave ao crescimento, seja o 
econômico, seja o social, pois 
um país que não investe e que 
não gera renda, não cresce, 
nem mesmo se resgata de 
recessão.

Esse sistema, que hoje cobra 
tanto dos menos afortunados, 
paga a maior carga tributária 
do mundo quando comparado 
ao retorno quase inexistente, 
com tributos incidindo prin-
cipalmente sobre o consumo 
fi nal, fenômeno esse causado 
pela ânsia em gerar uma arre-
cadação cada vez maior, em 
prol de uma máquina estatal 
que já não cumpre o seu papel.

Arrecadação que em nada 
serve ao povo que se vê tribu-
tado em duplicidade em muito 
do que paga, pois precisa arcar 
com a maioria dos serviços que 
deveriam ser providos pelo Es-
tado, tendo como exemplos a 
nossa Educação (ensino parti-
cular), Transporte (pedágios), 
Segurança (cercas elétricas e 
contratação de guardas parti-
culares) e o mais importante: a 
Saúde (pagamentos de planos 
de saúde).

Pagam-se muitos tributos, 
situação essa emanada prin-
cipalmente de nossa mag-
na Constituição Federal de 
1988, em que, vislumbrada 
uma liberdade estatal, uma 
liberalidade atribuída às com-
petências federal, estadual e 
municipal, formaram-se esses 
verdadeiros emaranhados de 
leis, normas e tributos, que 
contribuíram para que nossa 
carga tributária passasse de 
22% do PIB em 1986 para 
quase 35% hoje.

Foram gastos desordenados 
e sem lastro, aumentando as 

dívidas públicas, internas e 
externas, aplicações duvidosas 
que deixaram rombos enormes 
às contas públicas, com o 
inchaço da máquina somado 
à crescente contratação de 
servidores e cargos comissio-
nados, uma verdadeira seleção 
de mordomias às expensas das 
receitas públicas e uma pre-
vidência social sem qualquer 
garantia de funcionamento 
futuro, corrupção desenfre-
ada, que levaram o país ao 
momento atual.

Sem uma reforma verda-
deira, uma simplifi cação do 
sistema que existe hoje, a dimi-
nuição do custo de conformi-
dade (obrigações acessórias), 
mudanças que realmente redu-
zam a carga tributária sobre a 
produção transferindo-a para 
renda, patrimônio e lucro e sem 
uma tributação progressiva, fo-
cada na capacidade contribu-
tiva da população, no sentido 
de cobrar mais daqueles que 
possam pagar mais, o Brasil 
não tem jeito e a dívida interna 
somente crescerá, havendo um 
aumento da carga tributária. 

A retração da economia virá, 
junto com todos os problemas 
que são relacionados a isso. 
A única questão que fi ca é a 
seguinte: Um novo governante 
conseguiria fazer tal reforma? 
E a resposta é simples: É ple-
namente possível se houver 
vontade política. Mas sozinho 
ninguém faz nada! 

Dessa forma, seria mister o 
incondicional apoio de todos 
os governadores eleitos, pois 
com certeza haveria mudan-
ças na arrecadação de todos 
os entes federativos, além da 
necessidade do apoio do Con-
gresso Nacional, para aprovar 
as medidas a serem colocadas 
em votação.

No aspecto tributário, com 
certeza, será preciso muita 
força, determinação e cora-
gem. Com essas qualidades e 
com as mudanças necessárias, 
qualquer um dos governantes, 
se eleito, terá um caminho 
próspero para a colocação o 
Brasil nos trilhos do cresci-
mento, defi nitivamente.

(*) - Contador, bacharel em Direito, 
pós-graduado em Administração 

Financeira, é presidente executivo 
do IBPT. Membro da Academia 

Paranaense de Ciências Contábeis, 
Perito judicial, consultor, auditor, 

empresário na área tributária 
e professor de cursos de pós-

graduação.

João Eloi Olenike (*)
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Tasuku Honjo e James P. Allison.

O americano James P. 
Allison e o japonês Tasuku 
Honjo ganharam este ano o 
Nobel de Medicina por seus 
estudos de tratamentos con-
tra o câncer, informou ontem 
(1º) o Instituto Karolinska de 
Estocolmo. Ambos receberão 
o prêmio por tratamentos de-
senvolvidos contra o câncer, 
caraterizados pela inibição da 
regulação negativa do siste-
ma imunológico, segundo a 
explicação do Instituto.

Allison, nascido no Texas 
em 1948, estudou uma pro-
teína que funciona como um 
freio no sistema imunológico 
e se deu conta do potencial 
de liberar células que atacam 
tumores, após o que desen-
volveu um novo enfoque para 
tratar os pacientes. Honjo, 
nascido em Kioto em 1942, 
descobriu uma proteína nas 

Segundo ele, nesse primei-
ro momento, a proposta 
vai incluir iogurtes, acho-

colatados, sucos em caixinha, 
refrigerantes, bolos e biscoitos.

“Cada um terá um nível de 
redução de açúcar, que será 
estabelecido até 2021, quando 
sentaremos novamente com a 
indústria para defi nir um novo 
patamar”, disse Occhi, durante 
o lançamento de uma pesquisa 
sobre perfi l da população idosa 
brasileira. O ministro disse que 
o acordo com a indústria é uma 
das ações preventivas contra 
problemas de saúde que pode-
rão contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida população 
em crescente envelhecimento 
no país.

Atualmente, os idosos repre-
sentam 14,3% dos brasileiros, 
ou seja, 29,3 milhões de pes-
soas. A expectativa de vida do 
brasileiro aumentou 30 anos 
nas últimas sete décadas, pas-
sando de pouco mais de 45 anos 

O nível de açúcar poderá ser reduzido em refrigerantes, 

achocolatados, iogurtes, bolos e biscoitos.

Em comemoração ao Dia 
Mundial da Alimentação, no 
próximo dia 16, a ONU para 
a Alimentação e a Agricultura 
(FAO) lançou a campanha 
“Um mundo #fomezero para 
2030 é possível”. O objetivo 
é sensibilizar a sociedade 
para a importância de ações 
do combate à fome e ao des-
perdício de alimentos e para 
a necessidade de desenvol-
vimento de uma agricultura 
mais sustentável.

Após um período de declí-
nio, a fome no mundo está em 
ascensão. Hoje, mais de 820 
milhões de pessoas sofrem 
de desnutrição crônica, de 
acordo com o último relatório 
da FAO sobre segurança ali-
mentar e nutrição. “Confl itos, 
eventos climáticos extremos 
ligados à mudança climática, 
desaceleração econômica e 
aumento rápido dos níveis 
de sobrepeso e obesidade 
estão revertendo o progresso 
alcançado na luta contra a 
fome e a desnutrição”, diz a 
organização.

De acordo com a FAO, en-
quanto milhões passam fome 
outros 672 milhões sofrem de 
obesidade e 1,3 bilhão estão 
acima do peso. A cada ano, 
3,4 milhões de pessoas mor-

A fome no mundo está em ascensão. Hoje, mais de 820 milhões 

de pessoas sofrem de desnutrição crônica.

Chile vence 
Bolívia em 
Haia e não 
negociará 
saída ao mar

Por 12 votos contra 3, a Corte 
Internacional de Justiça (CIJ) 
de Haia rejeitou ontem (1) o 
pedido da Bolívia de obrigar 
o Chile a negociar uma saída 
de acesso ao Oceano Pacífi co. 
A Corte de Haia se posicionou 
à favor do Chile na disputa, 
decidindo que “o Chile não 
tem obrigação de negociar de 
boa fé com a Bolívia um acesso 
ao mar”.

A sentença chamou a atenção 
por ser categórica, sem ofere-
cer condições ou sugestões de 
resolução, apesar de incentivar 
os dois países a manterem o 
diálogo e a estabilidade na 
região. A província chilena de 
Antofagasta era, até 1879, ter-
ritório boliviano. Os moradores 
da região comemoraram a de-
cisão da Corte. As imagens de 
felicidade da província chilena 
foram transmitidas pelas televi-
sões locais e contrastaram com 
a desilusão que tomou conta da 
capital boliviana, La Paz.

Na chamada “Guerra do Pa-
cífi co”, disputada entre 1879 
e 1983, a Bolívia perdeu 400 
km de costa e 120 mil km² de 
território, fi cando sem uma 
saída ao mar. O país foi invadi-
do pelo Chile, que alegava um 
descumprimento em acordos 
comerciais. Na Corte, por sua 
vez, o Chile argumentou que 
sua fronteira com a Bolívia foi 
estabelecida pelo acordo de 
1904 e que não tem obrigação 
de renegociá-la. 

O presidente do Chile, Sebas-
tián Piñera, também comemo-
rou a decisão de Haia. “Hoje é 
um grande dia para o Chile, para 
o direito internacional e para 
a convivência entre os país”. 
Segundo Piñera, o tribunal 
“fez justiça, estabelecendo de 
forma clara e categórica que 
não temos, e nunca tivemos, 
tampouco descumprimos, obri-
gações com a Bolívia”. 

O mandatário também men-
cionou o presidente boliviano, 
Evo Morales, dizendo que ele 
“criou falsas expectativas e 
também grandes frustrações 
ao seu povo”. “Nos fez perder 
cinco anos de negociações 
com a Bolívia”, criticou Piñera, 
referindo-se ao período desde 
que a demanda fora apresenta-
da, em abril de 2013 (ANSA).

Presidente do STF 
relativiza golpe 
militar de 1964

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Dias 
Toffoli, relativizou a ditadura 
militar iniciada em 1964, ao 
chamá-la de “movimento”. A 
declaração foi dada durante um 
seminário em São Paulo sobre 
os 30 anos da Constituição de 
1988, organizado pela Faculda-
de de Direito da USP.

“Hoje não me refi ro nem mais 
a golpe nem a revolução. Me 
refi ro a movimento de 1964”, 
declarou o ministro. Em seguida, 
Toffoli contou ter sido ensinado 
a tratar o golpe militar como 
“movimento” pelo ministro da 
Justiça Torquato Jardim. Em sua 
visão, os militares se desgasta-
ram com a esquerda e a direita ao 
preferir fi car no poder, em vez de 
funcionar como “moderadores”.

Recentemente, o presidente 
do STF nomeou como assessor 
político o general da reserva 
Fernando Azevedo e Silva, que 
participou de um grupo para for-
mular propostas para a campanha 
de Jair Bolsonaro, de acordo com 
a revista “Época”. Toffoli preside o 
Supremo desde 13 de setembro e 
integra a corte desde outubro de 
2009, nomeado por Lula (ANSA).

Charles Aznavour 
morre aos
94 anos

O cantor e compositor fran-
cês Charles Aznavour morreu 
aos 94 anos de idade, informou 
um porta-voz ontem (1) à im-
prensa local.

Aznavour, frequentemente 
chamado de “Frank Sinatra 
francês”, é conhecido princi-
palmente pelo single “She”, 
gravado por Elvis Costello para 
o fi lme “Um lugar chamado 
Notting Hill” (1999).

Nascido em Paris, em 1924, 
de pais armênios, Shahnour Va-
ghinagh Aznavourian começou 
sua carreira no teatro, como 
ator de prosa. No pós-gerra, 
a cantora Edith Piaf o levou 
em turnê pela França e pelos 
Estados Unidos, ocasião em 
que apareceu como cantor. O 
fato dele cantar em sete línguas 
permitiu com que se exibisse 
no mundo inteiro. 

Ao longo de sua carreira de 
70 anos, Aznavour compôs mais 
de 1,4 mil canções, algumas 
delas usadas em 60 fi lmes e 
distribuídas em 80 países. Entre 
as mais conhecidas, estão “Toi 
et Moi”, “La Mama” e “For Me 
Formidable” (ANSA).
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Governo quer fechar acordo para 
reduzir níveis de açúcar em alimentos
O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, anunciou ontem (1º), em Brasília, que ainda este mês será 
fi nalizado um acordo com a indústria de alimentos processados para a redução do nível de açúcar em 
vários produtos

em 70 municípios brasileiros, 
dependem exclusivamente do 
SUS. A pesquisa aponta que, por 
este cenário, os investimentos 
no sistema são fundamentais 
para reduzir as desigualdades 
sociais em saúde.

O leque de doenças que mais 
afetam esse público é liderado 
pela hipertensão (mais da 
metade dos entrevistados), 
seguida por dores na coluna, 
artrite e depressão. O levanta-
mento mostrou que quase 30% 
dos idosos sofrem com duas ou 
mais doenças crônicas e que, 
nos últimos 12 meses, 10,2% 
dos entrevistados relataram 
que foram hospitalizados pelo 
menos uma vez. “Saúde é uma 
responsabilidade de todos. 
Estamos falando de educação, 
de saneamento, de mobilida-
de urbana. Todos nós, como 
governo de maneira global, 
temos que adotar medidas”, 
defendeu o ministro da Saúde 
(ABr).

de idade para 75 anos. “Temos 
que cuidar desde a infância para 
que nossa população tenha uma 
vida cada vez mais saudável. As 
pessoas com mais de 60 anos 
precisam ter práticas físicas 
e diagnósticos cada vez mais 

precoces sobre possíveis doen-
ças crônicas”, disse o ministro 
da Saúde.

De acordo com o estudo rea-
lizado pela Fiocruz e a UFMG, 
75,3% das 9,4 mil pessoas com 
50 anos ou mais, entrevistadas 

FAO lança campanha Fome Zero 
para erradicar a fome até 2030

rem por causa do sobrepeso e 
obesidade. Por outro lado, 45% 
da mortalidade infantil está 
relacionada à desnutrição. Para 
erradicar a fome é preciso uma 
transformação da economia 
rural, já que 70% dos pobres do 
mundo vivem em áreas rurais, 
dependentes da agricultura, 
pesca ou silvicultura. 

Além disso, os pequenos agri-
cultores precisam adotar novos 
métodos agrícolas sustentáveis, 
para aumentar a produtividade 
e a renda. Garantir a resiliência 
das comunidades rurais requer 
uma abordagem consciente do 
meio ambiente, que aproveite 

o poder da inovação tecnoló-
gica e crie oportunidades de 
emprego estáveis. Até 2050, a 
agricultura precisará produzir 
50% mais alimentos para ali-
mentar a população.

Mas a organização alerta que 
o emprego e o crescimento 
econômico não são sufi cien-
tes, especialmente para aque-
les que enfrentam confl itos e 
sofrimento. “O Fome Zero vai 
além da resolução de confl itos 
e do crescimento econômico, 
adotando a abordagem de 
longo prazo para construir 
sociedades pacífi cas e inclu-
sivas”, alerta (ABr).

Americano e japonês ganham 
Nobel de Medicina

células imunológicas e re-
velou que também funciona 
como um freio, mas com um 
mecanismo de ação diferente, 
o que possibilitou o desen-
volvimento de tratamentos 
de grande efetividade contra 
o câncer.

O de Medicina abre a rodada 
de anúncios destes famosos 
prêmios, ao que seguirão nos 
próximos dias os de Física, 
Química, da Paz e finalmente 

Economia, que será divulgado 
na segunda-feira da semana 
que vem. Cada um dos prê-
mios é dotado este ano de 
9 milhões de coroas suecas 
(US$ 1,023 milhões), a ser 
dividido caso haja mais de 
um ganhador. Os prêmios 
são entregues no dia 10 de 
dezembro, coincidindo com 
o aniversário da morte de 
seu criador, Alfred Nobel 
(Agência EFE).
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A - Trajetória de Sucesso 
Das esfi has vendidas no recreio nos tempos de colégio à fundação das 
agências da Content House e CoCreators, a história de empreendedo-
rismo de Adrianne Elias é destaque do Circuito CCBL de Palestras. Na 
próxima quinta-feira (4), às 19h, a própria Adrianne conta detalhes do 
seu sucesso à libanesa para os participantes do evento, que acontece 
na sede da Câmara de Comércio Brasil – Líbano, na Av.Paulista, 688/16º 
andar. Interessados em descobrir o tempero especial do empreende-
dorismo feminino, branded content e do infl uencer maketing podem 
garantir suas vagas, fazendo suas inscrições no (http://www.ccbl.com.
br/inscricao/?id=121).

B - Programa de Estágio
A SumUp, fi ntech global de pagamentos móveis, líder na Europa e com 
operações no Brasil desde 2012, está com o primeiro programa de estágio 
aberto no país. A empresa busca aproximadamente 15 pessoas para o 
período de 12 meses e possibilidade de efetivação. As oportunidades são 
voltadas para estudantes de qualquer curso universitário que tenham 
interesse em trabalhar nas áreas de Finanças, Jurídico, Marketing, Co-
municação, Operações, Pagamentos e Riscos, Vendas, RH, Engenharia 
de Software e Produto. As inscrições podem ser feitas até 14 de outubro 
no site (www.estagiosumup.com.br).

C - Engenharia de Robôs
Atenta às novas tendências do mercado e preocupada em capacitar seus 
alunos para atuarem como protagonistas das futuras transformações 
sociais, o Centro Universitário FEI contará a partir de 2019 com o novo 
curso de graduação em Engenharia de Robôs. Os interessados podem 
se inscrever até 21 de novembro no vestibular da Instituição. O curso, 
inédito no país, objetiva capacitar profi ssionais para planejar, construir, 
controlar e manter robôs de diversos tipos. A grade é planejada para 
que exista um equilíbrio entre quatro áreas de conhecimento: Mecânica, 
Eletrônica, Programação e Automação. Durante a graduação o aluno é 
preparado para integrar tecnologia e robótica em diferentes campos de 
atuação. Mais informações: (www.fei.edu.br).

D - Transporte Marítimo 
A Hamburg Sud, uma das maiores empresas de transporte marítimo 
do mundo, no último dia 28, os 130 anos da assinatura da carta de D. 
Pedro II, que autorizava a empresa alemã a atuar em águas brasileiras. 
Considerado um fato inédito para a época, a carta reafi rmou a parceria 
da empresa para o desenvolvimento da economia do País. Fundada em 
1871, a Hamburg Süd tinha como principal atividade o transporte de 
imigrantes da Europa para o Brasil. A empresa, que hoje faz parte da 
Maersk Line, maior companhia de transporte de contêineres do mundo, 
possui mais de 250 escritórios espalhados por mais de 100 países. 

E - Gestão Online
A Omie – fi ntech que oferece um dos mais completos sistemas de gestão 
empresarial online para pequenas e médias empresas, e que acaba de 
estrear em terceiro lugar no ranking das PMEs que mais crescem no Brasil 
(faturamento até R$ 500MM), segundo pesquisa Deloitte Exame – realiza 
evento inédito para mostrar a força do empreendedorismo brasileiro, nesta 
quinta-feira (4), no Transamerica Expo Center. A 1ª edição do WeAreOmie 
Business Experience contará com mais de 30 palestras em três palcos 
simultâneos e deve receber cerca de 2.500 pessoas. Inscrições e mais 
informações estão abertas no site (www.weareomie.com.br).

F - Setor Pecuário
A EuroTier é a feira líder mundial do setor pecuário, onde são expostas 
tecnologias, serviços e genética inovadores para a pecuária moderna, 
bem como insumos agrícolas e equipamentos relevantes para o setor. O 
evento reúne respeitados profi ssionais, novidades, tendências e detalhes 
da produção animal moderna, com participação de fabricantes e fornece-
dores líderes do mercado pecuário. Igualmente, as principais organizações 
internacionais de criadores, empresas e instituições voltadas à nutrição 
animal, saúde, sanidade e veterinária estarão expondo. Acontece de 13 
a 16 de novembro, em Hannover. Saiba mais em: (www.eurotier.com).

G - Japan Design
Depois de sucessivas participações na Gift Fair e na Paralela Design, 
principais feiras de decoração, papelaria, presentes e utensílios domés-

ticos realizadas em São Paulo, as empresas japonesas desses segmentos, 
além de moda e beleza, desembarcam no país para participar da ‘Japan 
Kodawari Design’, exposição que começa amanhã (3) e vai até sexta 
(5), na Japan House, na Av. Paulista, 52. Além de apresentarem seus 
produtos, as companhias estarão abertas a troca de opiniões em uma 
rodada de negócios com importadores e distribuidores brasileiros. Mais 
informações (https://www.jetro.go.jp/brazil/topics/_427746.html).

H - Esportes e Turismo
Entre os próximos dias 19 a 21, no São Paulo Expo, acontece a Adven-
ture Sports Fair, principal evento de esportes e turismo de aventura da 
América Latina. Grandes nomes e entidades do trade de turismo farão 
parte da programação de palestras e ofi cinas. Entre os já confi rmados 
estão Margaret Grantham, Diretora do Centro de Turismo Alemão; Pris-
cila Moraes, Gerente da VisitBritain; e Fanny Thivierge, Subdiretora de 
Turismo Receptivo da Promperú, do Peru.
Representantes de agências e operadoras de turismo também marcarão 
presença. Outras informações: (www.adventurefair.com.br). 

I - Mundial de Advogados
A maior associação de advogados do mundo, o International Bar Asso-
ciation (IBA) será presidida pelo brasileiro Horacio Bernardes Neto. A 
ratifi cação de sua eleição acontecerá em Roma, durante o Congresso 
anual da entidade, que reúne mais de 80.000 advogados individuais, cerca 
de 190 associações de advogados e sociedades jurídicas de mais de 170 
países. Horacio é o primeiro brasileiro a assumir o IBA. Hoje ele exerce 
a vice-presidência da entidade, é sócio do Motta Fernandes Advogados, 
tem reconhecida experiência em direito corporativo internacional e entre 
seus prêmios, acaba de ser indicado como um dos melhores profi ssionais 
das áreas de Corporate e M&A pela Legal 500 Latin America. Outras 
informações (www.ibanet.org).

J - Guia do Auditor
O Congresso Latino-americano de Auditoria Interna disponibiliza ao 
mercado brasileiro o ‘Guia da Carreira 2018’, que mostra resultados re-
levantes de uma função cada vez mais valorizada no mundo corporativo. 
O material traz dados signifi cativos de pesquisas e pretende ser uma 
bússola clara e completa sobre uma profi ssão que tornou-se essencial 
em empresas públicas e privadas. É uma produção elaborado pelo The 
Institute of Internal Auditors, maior organização da carreira no mundo, 
com 190 mil associados, em 170 países. O livro de 20 páginas aponta 
um expressivo crescimento da profi ssão nos Estados Unidos, além de 
constatar que 80% dos auditores que possuem certifi cações interna-
cionais, alcançam os maiores ganhos salariais. Para fazer o download 
do Guia acesse (www.iiabrasil.org.br), faça o registro e baixe o arquivo 
forma gratuita. 

A - Trajetória de Sucesso
Das esfi has vendidas no recreio nos tempos de colégio à fundação das 

D - Transporte Marítimo
A Hamburg Sud, uma das maiores empresas de transporte marítimo 

É notório o impacto 

negativo da falta de 

saneamento na saúde 

da população em um 

grande número de 

municípios brasileiros 

Uma pesquisa recente 
do IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografi a e 

Estatísticas) vem corroborar a 
afi rmação e mostra que, entre 
2016 e 2017, 34,7% das cidades 
do país contabilizaram algum 
tipo de doença associada à falta 
de saneamento básico. Entre 
as mais frequentes, a dengue 
afetou 26,9% das localidades, 
seguida por diarreia (23,1%), 
verminoses (17,2%), chikun-
gunya (17,2%) e zika (14,6%).

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) avalia que cada 
US$ 1 investido em água e 
saneamento promoveria uma 
economia de US$ 4,3 em gas-
tos com saúde no mundo. No 
Brasil, o levantamento do IBGE 
aponta ainda que apenas 31% 
dos municípios tinham siste-
ma de esgotamento sanitário 
licenciado por órgão ambien-
tal. O percentual varia de uma 
região brasileira para outra. 

Enquanto o Norte e Nordeste 
alcançam percentuais de 13% 
e 15% respectivamente, o 
panorama muda no Sudeste, 
com 55% das localidades com 
licenciamento. No Sul, 29% das 
cidades tem licenciamento, en-
quanto no Centro-Oeste, 30% 
dos municípios responderam 
positivamente essa questão.

Lançado em 2007, o Plansab 
(Plano Nacional de Saneamen-
to Básico) previa investimen-

tos anuais na ordem de R$ 18 a 
R$ 20 bilhões, totalizando mais 
de R$ 500 bilhões até 2033. 
Em sua execução, os projetos 
e os recursos devem envolver 
municípios, estados e a União, 
com o objetivo de expandir 
a produção e distribuição de 
água atendendo quase 17% 
da população brasileira que 
ainda não recebe água potável 
na sua porta. 

O Plansab também prevê a 
expansão da coleta e tratamen-
to dos esgotos. Infelizmente, 
passados 11 anos da sua 
criação, o país ainda caminha 
a passos lentos para reverter 
um dos problemas fundamen-
tais para o desenvolvimento 
econômico e social brasileiro. 
Ainda hoje, menos de 50% dos 
esgotos coletados no país são 
tratados, com impactos dire-
tos no dia a dia da população 
brasileiro. 

Os problemas de saúde pela 
falta de saneamento são os 
mais latentes, mas podemos 
elencar outros que também 
afetam essas localidades como 
impactos no turismo e no de-
senvolvimento econômico. Por 
isso, o país precisa transformar 
o saneamento básico em uma 
política pública de Estado, 
independente da vertente 
partidária que esteja no poder. 

Só assim, conseguiremos 
avançar e oferecer melhores 
condições de saúde para todos 
os brasileiros. 

(*) - É presidente da Associação 
Paulista de Empresas de Consultoria 

e Serviços em Saneamento e Meio 
Ambiente e vice-presidente da 

Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental.

Luiz Pladevall (*)

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

CFC COLOCA MINUTA DA NBC PG 12 (R3)
EM AUDIÊNCIA PÚBLICA E CRCSP

REALIZA REUNIÃO TÉCNICA DIA 17 DE 
OUTUBRO PARA COMPILAR SUGESTÕES

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) oferece à 
Audiência Pública a minuta de Revisão NBC que altera a NBC 
PG 12 (R3).

Com o objetivo de promover o debate e reunir sugestões de 
melhoria para a norma NBC PG 12 (R3), o CRCSP irá realizar em 

Continuada em Audiência Pública”. As sugestões para a norma 
NBC PG 12 (R3) serão encaminhadas para o CFC. A reunião 
será no dia 17 de outubro de 2018, das 15h às 17h.

A atividade será coordenada pela conselheira Angela 
Zechinelli Alonso, integrante da Comissão de Normas Técnicas 

participar da reunião técnica devem ser feitas até 15 de outubro, 
no portal do CRCSP.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Quem quiser, também pode mandar diretamente sugestões 

por e-mail para o CFC. Solicita-se que as sugestões e os 
comentários façam referência ao item, objeto de alteração, e 
que sejam enviados no formato Word até o dia 24 de outubro 
de 2018 ao Conselho Federal de Contabilidade - endereço 
eletrônico: ap.nbc@cfc.org.br, fazendo referência à minuta.

Sempre que o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
julgar adequado, será utilizado o instrumento da audiência 
pública para promover o debate de questões normativas de 
grandes efeitos práticos ou de notável repercussão pelo assunto 
tratado.

As manifestações recebidas na audiência são consideradas 
públicas a não ser que o manifestante solicite expressamente 
que as contribuições sejam tratadas de forma reservada.

No exercício de seu papel institucional, o Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) oportuniza espaço democrático para a 
participação da classe contábil e da sociedade no processo das 
audiências públicas.

A estimativa de instituições fi nanceiras para a 
infl ação este ano subiu pela terceira vez seguida

De acordo com pesquisa do Banco Central (BC), divulgada 
ontem (1º), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) deve fi car em 4,3%. Na semana passada, 

a projeção estava em 4,28%. Para 2019, a projeção da infl ação 
também subiu. Passou de 4,18% para 4,20%. Esse foi o segundo 
aumento consecutivo. 

Para 2020, a estimativa segue em 4% e, para 2021, em 3,97%. A 
projeção do mercado fi nanceiro fi cou mais próxima do centro da 
meta, que é 4,5%. Essa meta tem limite inferior de 3% e superior 
de 6%. Para 2019, a meta é 4,25%, com intervalo de tolerância 
entre 2,75% e 5,75%. Já para 2021, a meta é 3,75%, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto percentual.

Para alcançar a meta de infl ação, o Banco Central usa como 
instrumento a taxa básica de juros (Selic), atualmente em 6,5% 
ao ano. De acordo com o mercado fi nanceiro, a Selic deve perma-
necer em 6,5% ao ano até o fi m de 2018. Para 2019, a expectativa 
é de aumento da taxa básica, terminando o período em 8% ao 
ano. Para o fi m de 2020, a projeção é 8,19% ao ano, voltando a 
8% ao ano no fi nal de 2021.

A manutenção da taxa básica de juros, como prevê o mercado 
fi nanceiro este ano, indica que o Copom considera as alterações 

Mercado fi nanceiro eleva 
estimativa de infl ação para 4,3% 

De acordo com o mercado fi nanceiro, a Selic deve permanecer 

em 6,5% ao ano até o fi m de 2018.
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anteriores sufi cientes para chegar à meta de infl ação. As insti-
tuições fi nanceiras mantiveram a estimativa para o crescimento 
do PIB em 1,35% este ano e 2,5% nos próximos três anos. A 
expectativa para a cotação do dólar foi ajustada de R$ 3,90 para 
R$ 3,89 no fi m deste ano, e de R$ 3,80 para R$ 3,83 ao término 
de 2019 (ABr).

Alugar um imóvel residen-
cial na cidade de São Paulo 
sai, em média, R$ 2,2 mil por 
mês, segundo levantamento 
da Lello, imobiliária e adminis-
tradora paulistana, feito com 
base nos novos contratos de 
locação  de apartamentos fi r-
mados entre janeiro e agosto 
em 10 fi liais da empresa na 
capital paulista. Os aparta-
mentos representam 90% das 
locações residenciais.

O maior valor médio do 
aluguel mensal é em Vila Nova 
Conceição, onde os imóveis 
são geralmente locados por R$ 
4 mil, enquanto na região de 
Santana o preço fi ca em torno 
de R$ 1,7 mil. Nos Jardins e em 
Moema os valores médios das 
locações fi cam em R$ 2,5 mil.

A segunda maior média de 
aluguel registrada foi em Pi-
nheiros, com R$ 3 mil, e na Vila 
Mariana o aluguel residencial 
é de R$ 2,3 mil, em média. Já 
na região de Perdizes as loca-
ções de imóveis residenciais 
custam em torno de R$ 2,2. 
No Tatuapé o valor médio é 
de R$ 1,9 mil, enquanto na 

Mooca e no Parque da Mooca 
os imóveis geralmente são 
alugados por R$ 1,8 mil.

“Os valores dos alugueis 
podem oscilar dentro de um 
mesmo bairro, até mesmo 
em um quarteirão, depen-
dendo das características e 
do estado de conservação de 
cada imóvel. Os locatários 
também fi cam responsáveis 
pelas despesas com IPTU e, 
no caso dos apartamentos, 
com cota de condomínio”, diz 
Roseli Hernandes, diretora de 
Locação da Lello Imóveis.

Ela observa que boa parte dos 
proprietários tem sido fl exíveis, 
concedendo descontos sobre 
o preço originalmente pedido 
na locação. Noventa por cento 
dos inquilinos optam por alugar 
apartamentos em vez de casas, 
em razão principalmente de 
opções de lazer e da segurança. 
A preferência dos pretendentes 
continua sendo por imóveis de 
dois dormitórios com armários 
embutidos e uma vaga na ga-
ragem, com lazer e localização 
próxima a estações de metrô 
(Lello Imóveis).

Morar de aluguel em SP 
custa R$ 2,2 mil por mês

Bombaert/Thinkstock

O acordo previdenciário entre o 
Brasil e os Estados Unidos entrou 
ontem (1) em vigor e deve repre-
sentar uma economia de até 39% 
em encargos previdenciários para 
as empresas que expatriam mão 
de obra para os Estados Unidos, 
segundo cálculo da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). O 
acordo evitará a dupla tributação 
na Previdência Social de pessoas 
que trabalharam nos dois países, 
favorecendo as instalações de 
empresas americanas no Brasil e 
os investimentos de multinacionais 
brasileiras nos Estados Unidos.

“A economia de 39% está rela-
cionada aos encargos trabalhistas, 
principalmente a contribuição para 
o INSS do país de destino. Por cinco 
anos, o INSS passa a ser recolhido 
apenas no Brasil, no caso das multi-
nacionais brasileiras, e vice-versa”, 
afi rma a CNI por meio de nota. 
Promulgado em junho, o acordo 
permitirá que mais de 1,3 milhão 
de brasileiros que vivem nos EUA 

solicitem a totalização do tempo 
de contribuição que têm tanto no 
país americano quanto no Brasil. 

Segundo o governo brasileiro, 
35 mil americanos que vivem em 
solo brasileiro também serão be-
nefi ciados, uma vez que poderão 
requerer aposentadoria por idade, 
por invalidez e pensão por morte.

Na avaliação da CNI, o acordo 
possibilita uma mudança na abor-
dagem de remuneração. “Com 
menos custos, as empresas poderão 
oferecer melhores pacotes de salá-
rios e benefícios aos profi ssionais. 
Das 65 principais multinacionais 
brasileiras, 44 (ou 68%) estão nos 
Estados Unidos. 

O Brasil possui acordos bilaterais 
em vigor com Alemanha, Bélgica, 
Cabo Verde, Canadá, Chile, Coreia 
do Sul, Espanha, França, Grécia, 
Itália, Japão, Luxemburgo, Portu-
gal e Quebec. O Brasil tem ainda 
acordos multilaterais com países 
do Mercosul e países da península 
ibero-americana (ABr).

Acordo Brasil/EUA reduz em quase 
40% encargos previdenciários
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Ingovernabilidade
à vista

“Nenhum homem pode 

banhar-se duas vezes 

no mesmo rio, pois na 

segunda vez o rio já não 

é o mesmo, tampouco o 

homem” 

Nada mais adequado de 
que o conhecido pen-
samento de Heráclito 

de Éfeso (535 a.C. a 475 a.C) 
para lembrar ao candidato do 
PT à presidência da Repúbli-
ca, Fernando Haddad, de que 
os bons tempos do primeiro 
mandato do presidente Lula 
(2002-2006) não voltarão. As 
águas do rio, hoje, são bem 
diferentes. A felicidade que 
promete ao povo não passa de 
mais uma quimera.

O país ainda sofre os efeitos 
da maior recessão econômi-
ca de sua história, fruto do 
desgoverno da ex-presidente 
Dilma. Lembrando um pouco: 
o desemprego subiu de 5,30% 
para 11,5% (12, 3 milhões), a 
infl ação saltou de 5,90% para 
9,28%, o PIB partiu de um 
crescimento de 7,53% ao ano 
para uma retração de 3,90% ao 
ano, a dívida interna aumentou 
em mais de 70% e algumas 
das maiores empresas tiveram 
perda expressiva de valor de 
mercado, como a Vale, com 
queda de 63,45% no valor da 
ação, e a Petrobrás, com recuo 
de 55,85% na cotação do papel.

Em vez de garantir que o 
Brasil pode “voltar a ser feliz”, 
o ex-prefeito de São Paulo de-
veria dizer, caso eleito, como 
governaria um país dividido 
entre “nós e eles”, a ala do 
PT com seus mocinhos, e a 
ala dos adversários, povoada 
de bandidos. Pelo que se 
conhece, a ala que prega a 
dualidade é majoritária na 
sigla. E não abandonará a 
oportunidade para dar o troco 
nos “golpistas”, como chama 
todos aqueles que aprovaram 
o impeachment de Rousseff.

Da mesma forma, o capitão 
Jair Bolsonaro, candidato do 
PSL à presidência, deveria ten-
tar mostrar como governaria 
um país rachado ao meio sob 
a sombra de uma identidade 
profundamente impregnada 
de conservadorismo e de uma 
história pontilhada de manifes-
tações de racismo, homofobia e 
misoginia. Mais: que papel te-
rão as Forças Armadas em seu 
governo, sabendo-se da defesa 
que faz dos anos de chumbo 
e do aceno a militares, com 
os quais quer compartilhar a 
administração. 

O fato é que a ingovernabi-
lidade paira sobre o próximo 
ciclo governamental, qual seja 
o vitorioso, um dos dois, como 
é mais provável. O Brasil é 
muito diferente do território 
governado por Lula, a partir 
de 2002. As condições inter-
nacionais são também bem 

diferentes. E, como se sabe, a 
governabilidade de uma Nação 
é também resultante da geopo-
lítica mundial, principalmente 
nesse ciclo de contundentes 
batalhas comerciais e teias 
protecionistas, envolvendo 
Estados Unidos, China e países 
europeus.       

Se o PT voltar ao centro do 
poder, com Haddad na cadei-
ra presidencial, abrirá largas 
fi ssuras nas alas que abriga, 
a partir dos componentes 
“duros” do partido, como a 
presidente Gleisi Hoffman, 
vestindo a nova roupa de depu-
tada e liderando o movimento 
pelo indulto ao presidente Luiz 
Inácio. O próprio poderá não 
desejar a liberdade sob o per-
dão presidencial, mas o fato é 
que sua fi gura estará no centro 
dos rumos petistas. A ala que 
prega mudanças no petismo, 
até sinalizando com a renova-
ção partidária e desenhando 
um traçado pós-Lula, insistirá 
em sua posição.  

Não será fácil a um even-
tual governo do PT passar 
uma borracha em projetos e 
linhas programáticas fi xadas 
na administração anterior. 
Veja-se o caso da reforma 
trabalhista. Revogar essa lei 
exigirá intensa articulação 
com deputados e senadores. 
Para mudar proposições, o 
novo governo teria de fazer 
amplas concessões aos corpos 
parlamentares. Que cobrarão 
do presidente largos nacos de 
poder. Os políticos brasileiros 
são pragmáticos. Não agem sob 
o lume das ideologias.

De sua parte, o capitão 
Bolsonaro, cujo porte é bem 
menor do que exige o coman-
do da 9ª economia do mundo, 
teria de fazer intenso cursinho 
de articulação para negociar 
com seus pares na Câmara, 
onde passou anos habitando 
espaços do “baixo clero”, e 
junto ao Senado. Seu guru na 
economia, mesmo sob as bên-
çãos do mercado, enfrentaria 
resistências para aplicar sua 
visão ultraliberal (“privatiza 
tudo”), devendo se submeter 
às correntes progressistas das 
casas parlamentares.

Mais feia será a paisagem 
social, onde militâncias bol-
sonarianas e petistas tendem 
a partir para o confronto, não 
sendo improváveis rastros de 
sangue em algumas praças 
de guerra. O apaziguamento 
social só ocorreria com a vol-
ta do emprego e melhoria do 
bem-estar social. Moldura que 
demora para ser montada.

Haddad ou Bolsonaro, cada 
qual a seu modo, terá de en-
frentar o desafi o: unir as ban-
das de um país confl agrado por 
bílis, ódio e desejo de vingança.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político
e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriodaeleicao.com).

Gaudêncio Torquato (*)

Para reforçar as bancadas, as legendas escalaram seus principais nomes para a Câmara.

As caras novas virão da 
escolha de policiais, 
evangélicos e celebrida-

des ou da força do dinheiro e 
da relação de parentesco com 
oligarquias políticas.

A projeção foi feita pelo Diap, 
com base na estratégia dos 
partidos políticos de lançar 
nomes competitivos para dis-
putar a Câmara. Para reforçar 
as bancadas, que defi nem os 
repasses do fundo partidário e 
o horário partidário, as legen-
das escalaram seus principais 
nomes para a Câmara e fi zeram 
coligações competitivas. Uma 
movimentação dos senadores 
indica, além de uma preocupa-
ção individual com a derrota na 
eleição majoritária, a estratégia 
dos partidos de reforçar a Câ-
mara. Os senadores Aécio Ne-
ves, José Agripino Maia, Gleisi 
Hoffmann, presidente nacional 
do PT, e Lídice da Mata, por 
exemplo, disputam uma cadeira 
de deputado federal e tendem a 
puxar votos para suas legendas.

Nessa linha, o deputado es-
tadual Marcelo Freixo (PSOL-
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A eleição de 2018 é a primei-
ra com fi nanciamento público 
exclusivo, por meio de um 
fundo especial no valor de R$ 
1,7 bilhão distribuído entre os 
partidos com representação no 
Congresso Nacional. Além dis-
so, a disputa conta com um teto 
de gastos para as campanhas. 
Este ano também foi permitida 
a contribuição pela internet nas 
“vaquinhas virtuais”, bem como 
a doação de pessoas físicas. 

Mudanças nas regras ocorre-
ram igualmente na propaganda 
eleitoral, que fi cou mais curta, 
com menos tempo no rádio e na 
TV para os candidatos. E a nova 
legislação ainda determina maior 
participação feminina nas elei-
ções, com cotas e recursos para 
as candidatas. Esta também é a 
primeira vez que os candidatos 
a deputado federal, estadual e 
distrital precisam atingir uma vo-
tação mínima para se eleger. Eles 
devem obter 10% do quociente 
eleitoral, que é a quantidade de 
votos válidos dividida pelo nú-
mero de vagas em cada estado. 

A intenção é inibir a fi gura do 
“puxador de votos” do partido 
ou coligação, aquele candidato 
popular que ajuda a eleger 

A nova legislação ainda determina maior participação feminina 

nas eleições.
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Todo ano de eleição surgem 
as mesmas dúvidas: se mais da 
metade dos eleitores votarem 
em branco ou anularem o voto, 
a eleição é cancelada? O voto 
nulo ajuda a eleger o candi-
dato favorito nas pesquisas? 
Nos dois casos a resposta é 
não. De acordo com Arlindo 
Fernandes, consultor legisla-
tivo do Senado, votar nulo ou 
em branco apenas invalida o 
voto. E é sempre um recado 
do eleitor.

“É uma forma encontrada 
pelos eleitores para protestar 
contra o que quer que seja, 
como a obrigação de votar, ou 
contra todos os candidatos de 
um pleito, quando não querem 
escolher nenhum”, explica. 
Pesquisa de intenção de voto 
para presidente da República 
realizada a pouco mais de uma 
semana da eleição apontava 
que votos nulos e brancos 
somavam 12%, percentual 
maior do que o alcançado pela 
maioria dos presidenciáveis.

Nos sites de busca na inter-
net, uma das perguntas mais 
frequentes é “como anular 
o voto?”. Nesse caso, o elei-
tor deve apenas digitar um 
número que não pertença a 
nenhum candidato, como por 
exemplo, “99” ou “0000”. A 
urna eletrônica informará na 

Votar nulo ou em branco apenas invalida o voto. E é sempre 

um recado do eleitor.

Um projeto do Senado torna 
mais rigorosa a legislação de 
combate à lavagem de dinheiro 
por meio do esporte. A matéria, 
proposta pela CPI do Futebol, 
obriga os organizadores de 
competições esportivas a iden-
tifi car e manter atualizados os 
registros de clientes, assim como 
comunicar ao Coaf as transações 
realizadas durante a execução 
dos contratos. O texto aguarda a 
designação de um relator na Co-
missão de Constituição e Justiça.

A Lei de Lavagem de Dinheiro 
já exige a identifi cação de clien-
tes e a comunicação de movi-
mentações fi nanceiras ao Coaf. 
Mas a regra em vigor vale apenas 
para pessoas físicas ou empresas 
que trabalham com promoção, 
intermediação, comercialização, 
agenciamento ou negociação 
de direitos de transferência de 
atletas e artistas, assim como or-
ganização de feiras e exposições. 

Pela nova regra, os organizado-
res dos torneios devem manter, 

Organizadores de competições esportivas devem comunicar ao 

Coaf as transações realizadas.

Projeto obriga escolas 
públicas a manter 
bibliotecas

Estudantes de escolas públicas 
podem passar a contar com mais bi-
bliotecas escolares. O  projeto, em 
análise na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado, torna obri-
gatória a criação de bibliotecas com 
padrões de qualidade específi cos 
em todas as instituições públicas 
de ensino da educação básica, que 
vai desde a educação infantil até o 
ensino médio.

O projeto é do deputado Sandes 
Junior (PP-GO). O texto prevê a 
atualização permanente do acervo 
das bibliotecas escolares, que deve 
ser mantido em local próprio, 
atraente e acessível, com dispo-
nibilidade de acesso à Internet. O 
projeto dá um prazo de cinco anos 
após a publicação da lei para que as 
mudanças entrem em vigor.

O relator na Comissão, senador 
Pedro Chaves (PRB-MS), sugere 
que seja retirada do texto a obri-
gatoriedade de bibliotecários nas 
escolas. Para ele, a mudança teria 
impacto fi nanceiro signifi cativo 
no custeio das escolas. “Tal obri-
gatoriedade inviabiliza a proposta, 
pois muitos municípios não terão 
condições de custear tal despesa”, 
justifi cou.

O senador também sugere que 
sejam rejeitadas as emendas ao 
projeto já aprovadas na Comissão 
de Educação. Entre elas estão a que 
diminui de cinco para três anos o 
prazo para a obrigatoriedade das 
bibliotecas e a previsão de que 
todas as escolas deveriam ter bi-
bliotecário ou outro profi ssional da 
educação com nível superior e ca-
pacitação específi ca em biblioteca 
escolar, atuando sob a supervisão 
de um bibliotecário (Ag.Senado).
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Nova Câmara deve aumentar 
bancadas de esquerda e direita

A Câmara dos Deputados que sairá das urnas em outubro terá, além de um elevado índice de reeleição, 
nomes conhecidos na política brasileira, como deputados estaduais, senadores, ex-ministros, ex-
prefeitos, ex-secretários e ex-parlamentares, ocupando as vagas dos que não tentaram ou não 
conseguiram renovar o mandato

-RJ) concorre à Câmara, assim 
como o ex-ministro da Saúde 
Alexandre Padilha (PT-SP), o 
ex-ministro da Cultura Marcelo 
Calero (PPS-RJ), o ex-ministro 
do Trabalho Manuel Dias (PDT-
-SC) e o ex-deputado federal 
Marcelo Itagiba (PPS-RJ). 
Segundo levantamento preli-
minar, coordenado pelo ana-
lista político Antônio Augusto 
de Queiroz, diretor do Diap, 

a composição das bancadas 
não será muito diferente da 
atual. Conforme a análise, 
haverá um leve crescimento 
dos partidos de esquerda e de 
direita, acompanhado de uma 
discreta redução das legendas 
de centro.

O PT continuará tendo a 
maior bancada de deputados 
federais, com 55 a 65 integran-
tes, conforme o levantamento 

do Diap, seguido de MDB (44 
a 50), PSDB (42 a 50), PP (40 
a 48) e PSD (40 a 48). Em um 
segundo bloco, estão PR, DEM, 
PSB, PDT e PRB, com bancadas 
que devem fi car entre 20 e 40 
deputados. PSL, PTB, Pros, 
PSC, PPS, PCdoB, Pode, PSOL 
e SD devem eleger entre dez e 
20 deputados. Outros partidos 
não devem eleger mais do que 
dez parlamentares (ABr).

Votar nulo ou em branco não faz 
diferença no resultado da eleição

tela que o número é errado e o 
voto é nulo. Em seguida, aperta-
-se a tecla “confi rma”. Por outro 
lado, há poucas dúvidas sobre 
como votar em branco, já que 
basta apertar a tecla “branco” 
na urna eletrônica e, em segui-
da, apertar a tecla verde para 
confi rmar.

E qual a diferença entre votos 
brancos e nulos? Na prática, 
não é muita. Nenhum dos dois 
tipos de voto tem validade e, 
portanto, não são considerados 
na hora da contagem e não 
infl uenciam no resultado. Por 
isso mesmo, a quantidade de 
votos brancos ou nulos também 
não tem poder de cancelar uma 
eleição, seja ela majoritária ou 

proporcional. Uma eleição, no 
entanto, pode ser invalidada 
quando mais de 50% dos votos 
forem anulados pela Justiça 
Eleitoral por motivo de fraude, 
como a compra de votos. 

E se 60% dos votos para pre-
sidente da República forem 
nulos e brancos? O TSE já se 
pronunciou a esse respeito: 
os 40% de votos dados aos 
candidatos serão os válidos, 
apesar de a Constituição esta-
belecer que o presidente deve 
ter 50% mais um dos votos 
válidos. Pelo entendimento 
do tribunal, “basta a um dos 
candidatos obter 20% mais um 
desses votos para estar eleito” 
(Ag.Senado).

Eleições 2018: o que mudou para 
candidatos, partidos e eleitores

outros com votação pouco ex-
pressiva. Além disso, diminui a 
importância do voto de legenda 
— que fortalece o partido, mas 
não ajuda o candidato a alcan-
çar a votação nominal mínima 
e conquistar uma vaga.

Por exemplo, se um partido 
ou coligação conquistar quatro 
vagas na Câmara, mas somente 
três de seus candidatos atin-
girem os 10% do quociente 
eleitoral, a chapa perderá uma 
das cadeiras e a vaga será re-
distribuída a um candidato com 
essa votação mínima em outro 
partido ou coligação. A cláusula 
de desempenho foi mais uma 

mudança. Ela estabelece que o 
resultado da votação nas urnas 
é uma exigência para o acesso 
ao fundo partidário e ao tempo 
de propaganda gratuita. 

Cada partido deverá ter ao 
menos 1,5% dos votos válidos 
nacionais para deputado fe-
deral. As regras fi carão mais 
rígidas até 2030. A cada eleição 
esse valor aumenta em 0,5%. 
Dessa forma, o percentual 
deverá chegar a 3%. Outra no-
vidade é que, no ato da votação, 
o eleitor agora pode substituir 
o documento impresso pelo 
aplicativo Título de Eleitor 
Digital (Ag.Senado). 

Combate à lavagem de dinheiro
no esporte

por pelo menos cinco anos, os 
registros de todas as transações 
em moeda nacional ou estrangei-
ra, títulos e valores mobiliários, 
títulos de crédito, metais e 
outros ativos que possam ser 
convertidos em dinheiro. Eles 
também precisam se cadastrar 
e manter atualizado o próprio 
registro no Coaf. 

A CPI do Futebol foi conclu-
ída em novembro de 2016. Na 

ocasião, o relator da comissão, 
senador Romero Jucá (MDB-
-RR), justifi cou a mudança na 
Lei de Lavagem de Dinheiro. 
“Para que, entre as entidades 
obrigadas a adotar a política do 
“conheça o seu cliente”, estejam 
todas aquelas que operam nas 
redes de intermediação e servi-
ços envolvidos nos negócios do 
mercado do futebol”, afi rmou 
Jucá no relatório (Ag.Senado).



“Em psicologia, intuição é um processo pelo qual 

os humanos passam, às vezes e involuntariamente, 

para chegar a uma conclusão sobre algo. Na 

intuição, o raciocínio que se usa para chegar à 

conclusão é puramente inconsciente, fato que faz 

muitos acreditarem que a intuição é um processo 

paranormal ou divino.” (Wikipédia)

A origem etimológica da palavra intuição é o substantivo 
latino intuitio, intuitiones: “imagem refletida no 
espelho”. Depreende-se, portanto, que se trata de algo 

intrínseco, do âmago do ser. Segundo Einstein, “a única percepção 
verdadeiramente importante é a intuição”.

Howard Gardner, psicólogo americano especialista em teorias da 
mente, fala da “necessidade de desenvolver um tipo de inteligência 
intuitiva, por meio da qual podemos ser mais receptivos ao nosso 
mundo interior”. Importa destacar foi ele quem, em 1983, abalou 
o mundo cognitivo com sua teoria das Inteligências Múltiplas. 
Inicialmente, sete: inteligência visual/espacial; musical; verbal; 

lógica/matemática; interpessoal; intrapessoal e corporal/

cinestésica. Posteriormente agregou 2 outras: a inteligência 

naturalista e a existencialista. Os testes tradicionais só usam a 
inteligência verbal e a lógica/matemática.

Afi nal, o que é intuição?
Em linguagem simples, é quando nosso espírito dá um pulinho 

fora do racional e vê alguma coisa não processada pelo mecanismo 
cerebral! A Universidade Northwestern, que está estudando a 
matéria, afi rma que ao “chutarmos” uma resposta, acessamos 
algumas lembranças que nem sabemos que temos, e concluem que 
o “chute” não tem a ver com o saber – e que a intuição funciona!

Quando eu era Controlador de Voo da Força Aérea Brasileira, 
operando em Congonhas, em minha equipe trabalhava um jovem 
colega, Edinho, carioca de bem com a vida, estimado por todos. 
Pouco mais das 11h00, em um sábado, ele perguntou se eu poderia 
acumular seu setor, para poder sair mais cedo. Sua irmã, de 
surpresa, viera a São Paulo e o Com satisfação, atendi seu pedido. 
A jovem lecionava inglês no Rio e decidira vir comprar um livro 
que não encontrara por lá. Foram à livraria, almoçaram pelo centro 
e voltaram à pensão onde Edinho morava, junto ao aeroporto. 
Pelas 17h00, ele a acompanhou ao embarque, e voltou à pensão. 
Foi quando viu que ela havia esquecido o livro! Sem pestanejar, 
correu ao aeroporto, apresentou-se no balcão da companhia aérea 
e embarcou. Naquela época, os Controladores de Voo tinham essa 
regalia: bastava a simples apresentação da carteira funcional para 
viajar, sem custos e sem formalidades... O avião decolou às 18h00 
e cerca de cinco minutos depois caiu no Planalto Paulista!

A essa altura, sua irmã chegava feliz em casa e contava à mãe 
ter estado com o Edinho, que lhe dissera que daí a 15 dias, no Dia 
das Mães, iria cumprimentá-la.

Foi então que, em edição extraordinária, uma emissora de rádio 
deu a notícia do desastre. De imediato, em prantos, a mãe disse: 
“Meu fi lho estava nesse avião, e morreu!”

Por mais que a fi lha argumentasse que isso era impossível, pois 
ele só viria 15 dias depois, ela não se conformava e, chorando 
copiosamente, repetia: “Meu fi lho morreu! Meu fi lho morreu!”

Pouco tempo depois, a informação detalhada dava a relação das 
vítimas. Edinho era uma delas!

O que levou aquela mãe – contra todas as convicções e contra a 
lógica – assegurar o fi lho estava entre os mortos?

Intuição. A mais forte delas: a de mulher-mãe!

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

Intuição existe 
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E... funciona?
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TERÇA-FEIRA, 02 DE OUTUBRO DE 2018

RECEBIMENTO COMO CONSELHEIRO
Membro do conselho de administração, contribuinte individual, que 
apresenta comprovante de recolhimento de INSS pró-labore, esse 
recolhimento deve ser considerado para o cálculo do pagamento do 
Jeton? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA GRÁVIDA DE 03 MESES PEDIU DEMISSÃO, COMO PROCEDER?
Informamos que poderá sim a empregada gestante abrir mão de seu 
emprego, mesmo tendo estabilidade, porém deverá ela formalizar o 
pedido de demissão por escrito colocando que estará abrindo mão 
de sua estabilidade não lhe sendo devida nenhuma indenização pelo 
respectivo período.  Outrossim, para que o pedido de demissão tenha 
validade deverá ter a assistência do Sindicato, conforme art. 500 da CLT.

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO
Empresa pode contratar funcionário por tempo determinado, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATO DE EMPREITADA
Construtora que contrata um MEI mediante contrato de empreitada para 
execução do serviço de alvenaria de residências, deve recolher o INSS 
e incluir na GFIP? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUEM TRABALHA NA ESCALA 12X36 PODE EFETUAR HORAS EXTRAS?
Esclarecemos que não há dispositivo legal expresso que impeça a 
realização de horas extras para uma jornada de trabalho 12x36, 
porém, não orientamos sua realização pelo fato de sua jornada diária 
já ser superior a permitida pela Constituição Federal (8 horas diárias).

ENTREGA DA CAT COM ATRASO
Empresa vai efetuar a entregar da CAT em atraso, qual o valor da 
multa que deverá ser paga ao INSS? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0059625-73.2011.8.26.0100 (USUC 1381). A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Espólios de 
Ângela Maria Philomena Bomaty Severino e Eugênio Bruno Severino , réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Givaldo de Souza, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 
sobre o imóvel localizado na Rua Fausto Domingues, nº 310 - Jardim Fontalis 22º Subdistrito Tucuruvi 
- São Paulo SP, com área de 118,50 m², contribuinte nº 227.036.0039-7, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005760-
25.2018.8.26.0704. A MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de 
São Paulo, Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RENATA BENTO DE 
LACERDA, CPF 389.930.838-78, que por este Juízo tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, pague a quantia de R$ 12.323,76 
(atualizado até 31.08.2018), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios 
de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica advertida ainda de que, independentemente de nova 
intimação, transcorrido o período sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que ofereça impugnação (art. 525 do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de setembro de 2018. 

28ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0023148-07.2018. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rogério Murillo Pereira Cimino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a HO JUNG KIM (CPF. 
156.936.988-74), que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação monitória que foi julgada 
procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 
92.543,65 (atualizado até 14/03/2018). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua 
intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito 
atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de junho de 2018. 

3ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 
1010642-15.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO FERNANDES, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) ANDERSON SOUZA DE ARAUJO, RG 32.941.475-6, CPF 297.565.738-21, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando 
o recebimento de R$ 8.394,96 (Jun/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais e do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado entre as partes e não pago 
pelo requerido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO 
e INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial (R$ 8.394,96), 
devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do 
valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Se 
não houver manifestação do réu, ele 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 11 de junho de 2018. 

CONGEM INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF nº 28.696.715/0001-40 - NIRE 35300508769

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração,
Realizada em 02 de Abril de 2018

Local: Rui Barbosa, nº 687, sala 02, Santa Cruz, ltapira/SP. Data: 02/04/2018.
Horário: 15:00hs. Presença/Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, con-
forme abaixo indicados. Quorum de Instalação: Totalidade. Mesa: Presidente: Vaney
Iori; Secretário: Tiago Oliva Schietti.  Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i)
homologar a integralização do capital social, feita em moeda corrente nacional, subscrito
pelo acionista, Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Horus Brasil
Mix, em 29/03/2018, dando-lhe quitação, no importe de R$ 1.000.000,00, represen-
tando 1.000.000 em ações ordinárias, conforme Boletim de Subscrição arquivado na
sede da Companhia. As ações ora homologadas participarão integralmente dos re-
sultados do exercício social em curso. O capital social integralizado da Companhia
fica homologado em R$ 7.110.000,00, representado por 7.110.000 ações ordinárias.
Encerramento: Formalidades legais registrada na JUCESP nº 441.724/18-8, em
19/09/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CONGEM INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF nº 28.696.715/0001-40 - NIRE 35300508769

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração,
Realizada em 11 de Maio de 2018

Local: Rui Barbosa, nº 687, sala 02, Santa Cruz, ltapira/SP. Data: 11/05/2018.
Horário: 15:00hs. Presença/Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, con-
forme abaixo indicados. Quorum de Instalação: Totalidade. Mesa: Presidente : Vaney
Iori; Secretário: Tiago Oliva Schietti. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i)
homologar a integralização do capital social, feita em moeda corrente nacional, subscrito
pelo acionista, Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Horus
Brasil Mix, em 11/05/2018, dando-lhe quitação, no importe de R$ 1.000.000,00,
representando 1.000.000 em ações ordinárias, conforme Boletim de Subscrição arqui-
vado na sede da Companhia. As ações ora homologadas participarão integralmente dos
resultados do exercício social em curso. O capital social integralizado da Companhia
fica homologado em R$ 8.110.000,00, representado por 8.110.000 ações ordinárias.
Encerramento: Formalidades legais registrada na JUCESP nº 441.725/18-1, em
19/09/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Ribeirão Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE nº 35300394844 - CNPJ nº 07.862.801/0001-05

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 24/09/2018
Data, Hora e Local: 24/09/2018, às 18 horas, na sede, Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; e Ricardo Leonel Scavazza - 
Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social de R$53.282.878,17, para R$25.771.782,00, uma 
redução de R$27.511.096,17, com o cancelamento de  27.511.096 quotas, sem considerar os centavos, no valor 
nominal de R$1,00 cada, da seguinte forma: (i) R$7.809.800,71, mediante absorção de prejuízos acumulados dos 
exercícios sociais anteriores; (ii) R$19.701.295,46 em razão de o capital social ser julgado excessivo, sendo que 
R$11.171.289,14 refere-se ao saldo de créditos existentes em 31/08/2018; e R$8.530.006,32 representa o investimento 
da Sociedade na Alphaville Porto Alegre Empreendimentos Imobiliários Ltda. em 31/08/2018; 2. Consignar que o 
balanço patrimonial de 31/12/2017, aprovado na 1ª alteração do Contrato Social em 31/08/2018, serve de base para a 
redução do capital. 3. A redução do capital social somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo de 90 dias contados da data 
da publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de 
publicação poderão se opor à redução do capital social, após o que as sócias promoverão a alteração do Contrato 
Social. 4. A quantia total da redução do capital social, no montante de R$19.701.295,46, será restituída às sócias, 
proporcionalmente à participação de cada sócia, em moeda corrente nacional. 5. Alterar a Cláusula 5ª do Contrato 
Social: Cláusula 5ª: O capital social é de R$25.771.782,00, dividido em 25.771.782 quotas, no valor de R$1,00 cada 
uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 25.771.781 quotas subscritas e 
integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 quota subscrita e integralizada pela sócia Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A. 6. Fica autorizada a Diretoria a tomar as providências necessárias para a 
formalização das deliberações aprovadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24/09/2018. Mesa: Guilherme de 
Puppi e Silva: Presidente, Ricardo Leonel Scavazza: Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. e 
Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. ambas por Guilherme de Puppi e Silva e Ricardo Leonel Scavazza

Uma das conclusões foi que a chance 
de o motorista sofrer um acidente é 
60% maior ao transportar passagei-

ros do que quando dirige sozinho. 
A interferência causada pelo passageiro 

depende de vários fatores, como idade, 
sexo e relação que ele mantém como o 
motorista. As mulheres apresentam índices 
mais baixos de direção perigosa. Mas o 
estudo revelou que, quando elas dirigem 
com um homem no banco do passageiro, 
a possibilidade de fazer manobras arris-
cadas aumenta. De modo geral, todos os 
motoristas tendem a ser menos atentos e 
capazes de prever riscos quando há pas-
sageiros a bordo.

“Os passageiros devem ter consciência de 
que a sua presença afeta o comportamento 
do motorista. Eles ajudam a criar o clima 
da viagem e tanto podem ser tranquilos 
e prestativos como gerar estresse e má 
infl uência”, diz Robson Jardim, supervisor 
de Operações do Campo de Provas da Ford 
em Tatuí. Veja a seguir cinco recomenda-
ções baseadas nesse estudo de como os 
passageiros podem ajudar o motorista a 
manter o foco na estrada e evitar distrações, 
contribuindo para uma viagem segura.
 1) Seja um navegador útil: adote 

uma postura ativa durante a viagem, 
ajudando na localização do caminho, 
atendendo o telefone e avisando 
sobre os riscos que se aproximam, 
mas de maneira calma e produtiva. 

Como o passageiro infl uencia - 
bem ou mal -

a segurança do motorista
O celular é frequentemente apontado como causa de distração no volante, mas um estudo da Ford 
mostrou que os passageiros também têm o poder de infl uenciar – tanto positiva como negativamente – 
o comportamento do motorista

 2) Não distraia o motorista: se você 
espera que ele se concentre na es-
trada, faça sua parte para reduzir as 
distrações. Não fale alto ao telefone, 
nem mude constantemente a música 
ou comente o modo como ele dirige. 

 3) Fique acordado: passageiros que 
dormem durante a viagem podem 
aumentar a probabilidade de o mo-
torista também pegar no sono. Se 
necessário, troque de lugar com ele 
em viagens longas para que todos 
possam tirar uma soneca quando o 
cansaço chegar.

 4) Mantenha as crianças seguras: 
todos no carro devem estar prote-

gidos com cintos de segurança. As 
crianças, em especial, devem estar 
em cadeirinhas ou assentos adequa-
dos à idade para reduzir as distrações 
e aumentar a segurança.

 5) Chame a atenção se necessário: 
os passageiros têm o direito de dizer 
ao motorista que pare de colocar 
suas vidas em perigo se ele estiver 
dirigindo com imprudência ou com-
portamento de risco. Mas isso deve 
ser feito de forma tranquila, para não 
gerar sustos ou estresse. 

Fonte e mais informações: (https://
media.ford.com/content/fordmedia/fsa/
br/pt.html).

I.M.V. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP. torna público que requereu
a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente - SVMA a Licença Prévia e de Instalação para
Fabricação de outras Peças e Acessórios para Veículos Automotores não especificados
anteriormente, sito à Av. Ouro Verde de Minas, nº 1.758. Jd. Imperador. São Paulo/SP.

O Cadastro Positivo está em 
pauta no cenário político e eco-
nômico do país, mas, apesar das 
suas vantagens, ainda é pouco 
conhecido por grande parte da 
população e, por isso, é motivo 
de dúvidas e questionamentos. 
Para ajudar a sanar alguns de-
les e a explicitar os principais 
benefícios do banco de dados 
com informações positivas, tanto 
para o consumidor quanto para 
o mercado, a Boa Vista SCPC 
responde algumas das perguntas 
mais recorrentes sobre o tema: 
 • O que é o Cadastro Positi-

vo? - O Castro Positivo é um 
banco de dados no qual são 
registrados os pagamentos e 
as operações de crédito em 
andamento por parte dos 
consumidores. Essas infor-
mações formam o histórico 
de crédito do consumidor 
e podem ser usadas para 
pedir crédito no mercado 
com juros mais baixos, por 
exemplo.

 • Como funciona? E por que 
ele é benéfi co para o consu-
midor? - O banco de dados 
é composto apenas por 
informações de pagamento 

O que é preciso saber sobre o Cadastro Positivo

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Aviso aos Acionistas
Madeira Energia S.A. - MESA (“Companhia”) vem comunicar aos Senhores Acionistas que, nos termos do Aviso aos
Acionistas publicado em 30 de agosto de 2018 no Diário Oficial Empresarial de São Paulo e no Jornal Empresas e
Negócios, em 29 de setembro de 2018 encerrou-se o prazo para subscrição de novas ações pelos acionistas, relativo 
ao aumento de capital de até R$ 972.512.500,44, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 28 
de agosto de 2018. Considerando o encerramento do prazo referido, informamos que restaram 465.575.618
(quatrocentos e sessenta e cinco milhões, quinhentas e setenta e cinco mil e seiscentas e dezoito) ações ordinárias não
subscritas de emissão da Companhia, que serão rateadas entre os acionistas que exerceram seu direito de preferência
dentro do prazo e manifestaram interesse na aquisição de sobras, nos termos do parágrafo 8º do artigo 171 da 
Lei 6.404/76, sendo que a quantidade de ações subscritas nas sobras por tais acionistas poderá ser inclusive superior
à quantidade de ações originalmente por eles subscritas, sempre até o limite de sobras disponíveis. Caso o total de ações
objeto de pedidos de subscrição exceda ao montante de sobras disponíveis, será realizado rateio proporcional entre os 
acionistas que tiverem exercido o direito de preferência dentro do prazo e solicitado a reserva de sobras, devendo estas
ser rateadas proporcionalmente ao número de ações que tais acionistas tenham subscrito por força do exercício do direito 
de preferência. A subscrição de sobras poderá ser efetivada no prazo de até 2 (dois) dias úteis a contar da presente data,
sendo que as respectivas ações serão atribuídas aos acionistas que houverem solicitado a reserva de sobras, na 
proporção indicada no parágrafo anterior. O direito de subscrição das sobras poderá ser exercido pelos acionistas da 
Companhia que fizeram suas reservas, nas seguintes condições: Sobras: 465.575.618 (quatrocentos e sessenta e cinco 
milhões, quinhentas e setenta e cinco mil e seiscentas e dezoito) ações ordinárias de emissão da Companhia. Preço de
subscrição por ação: R$ 0,4679. Forma de pagamento: em moeda corrente nacional. Período de subscrição das sobras:
02/10/2018 a 03/10/2018 (inclusive, até o final do expediente comercial). Integralização das Sobras: até 10 (dez) dias 
corridos contados da subscrição. Documentação para Subscrição de Ações: cópia do estatuto e ata de eleição da atual
diretoria ou contrato social consolidado, em vigor, cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),
documentação societária outorgando poderes de representação e originais da Carteira de Identidade e do Cadastro de
Pessoa Física (CPF) de seus representantes. Os acionistas que se fizerem representar por procurador deverão entregar, 
além dos documentos acima referidos, o respectivo instrumento de mandato. São Paulo, 01 de outubro de 2018.
Madeira Energia S.A. - MESA

de acordo com o perfi l do 
cliente.

 • Como o Cadastro Positivo in-
fl uência nas taxas de juros? - 
O Cadastro Positivo permite 
que os consumidores sejam 
avaliados pelas contas que 
pagam mensalmente, como 
as de água, luz, telefone, a 
fatura de cartões de crédi-
to, e outras contas. Estas 
informações permitem tam-
bém análises mais justas 
e assertivas, identifi cando 
com mais precisão o bom e 
o mau pagador, viabilizando 
assim taxas de juros mais 
adequadas a cada perfi l. 

 • Como é feita a inclusão no 
Cadastro Positivo? - Para 
autorizar a divulgação e a 
inclusão dos dados no Ca-
dastro Positivo da Boa Vista 
SCPC, basta acessar (www.
consumidorpositivo.com.br) 
e realizar o seu cadastro, que 
é rápido e fácil. Feito isso, 
passa a ter acesso as suas 
informações de pagamento, 
de débito, e ao seu score de 
crédito, podendo monitorá-
-los sempre que julgar ade-
quado (Boa Vista SCPC). 

do consumidor. Assim, for-
ma um histórico positivo de 
crédito. Com estas infor-
mações os credores podem 
analisar as melhores opções 
de crédito de acordo com o 
perfi l de pagamento de cada 
pessoa.

 • Os dados pessoais ficam 
acessíveis para todos? - Não. 
O que está disponível para 
consulta são informações 
de pagamento de contas, 
como: cartões de crédito, 
empréstimos e fi nanciamen-
tos, água, luz, telefone etc. 
Dados como salário, extrato 

bancário, limites disponíveis 
ou detalhes das compras 
que aparecem nas faturas 
dos cartões de crédito são 
sigilosos. 

 • Quem tem acesso as infor-
mações de pagamento? - O 
consumidor tem acesso ao 
seu histórico de pagamento 
sempre que desejar aces-
sando seu cadastro junto 
às empresas que adminis-
tram o banco de dados. As 
empresas credoras podem 
consultá-las para análise da 
concessão de crédito e assim 
realizar a melhor proposta 
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Especial

Débora Brito/Agência Brasil

Por vezes ainda desrespeitado, o direito dos idosos de ter 
prioridade em diferentes serviços, e outras garantias, fi cou 
amplamente conhecido depois do Estatuto do Idoso, que 

completou 15 anos de vigência ontem (1º).

Criado pela Lei 10.741, em 1º de outubro de 2003, quando o 
Brasil tinha 15 milhões de idosos, o estatuto trouxe, de forma 
inédita, princípios da proteção integral e da prioridade absoluta 
às pessoas com mais de 60 anos e regulou direitos específi cos 
para essa população. 

“Foi a primeira legislação que de fato passa a regular os 
direitos humanos das pessoas idosas. Eu trabalho na área de 
envelhecimento há quase 40 anos e, na época, nós éramos um 
dos países que não tínhamos uma legislação que permitisse 
penas e sanções administrativas para aqueles que praticassem 
maus-tratos e violência”, relata Laura Machado, representante 
da Associação Internacional de Gerontologia e Geriatria na ONU 
e membro do conselho do HelpAge Internacional.

A partir do estatuto, pela primeira vez, negligência, dis-
criminação, violência de diferença tipos, inclusive a finan-
ceira, e atos de crueldade e opressão contra o idoso foram 
criminalizados e hoje são passíveis de punição. O estatuto 
também aumentou o conhecimento e a percepção dos idosos 
sobre seus direitos.

“O idoso hoje sabe que não pode ser uma voz passiva, que 
tem direitos assegurados, isso está muito mais disseminado pela 
população como um todo. E não é só em relação a ter preferên-
cia na fi la ou ter uma vaga para 
encostar o carro. Isso melhorou, 
mas acho que as pessoas se sen-
tem mais empoderadas e cientes 
dos seus direitos”, diz Alexandre 
Kalache, epidemiologista espe-
cializado em envelhecimento.

Kalache, que também é presi-
dente do Centro Internacional 
de Longevidade, acrescenta que, 
apesar de não estar totalmente 
implementado, o estatuto im-
pede o retrocesso de direitos 
já garantidos pela Constituição 
ou outras políticas transversais 
de proteção aos idosos. 

“Por termos um estatuto do 
idoso, nós tivemos recente-
mente a reversão da decisão da 
Agência [Nacional] de Saúde 
Suplementar, que voltou atrás 
daqueles 40% de coparticipação 
nos planos de saúde, porque 
houve muitas críticas da socie-
dade civil, conselhos e outras entidades que disseram isso não 
pode ser feito sem uma escuta, um diálogo”.

Para a Pastoral da Pessoa Idosa, que desde a década de 90 
atende idosos em condições de vulnerabilidade, o estatuto 
qualifi cou a assistência social e mudou a percepção de outras 
gerações sobre o idoso. “O fato de ter uma legislação que asse-
gura direitos dá maior credibilidade, visibilidade e segurança a 
todo um trabalho, seja da pastoral, seja de outras instituições 

O idoso hoje sabe que não pode ser uma voz passiva, que tem direitos assegurados.
Isso está muito mais disseminado pela população como um todo.
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Estatuto trouxe proteção integral e prioridade absoluta às pessoas com mais de 60 anos.
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To
m

az
 S

ilv
a/

A
gê

nc
ia

 B
ra

si
l

Em 15 anos, Estatuto do Idoso deu 
visibilidade ao envelhecimento

Ver uma pessoa com mais de 
60 anos ter prioridade na fi la do 
supermercado, de bancos, no ônibus 
ou em outros locais se tornou mais 
comum no país

que se dedicam à causa”, afi rmou Irmã Terezinha Tortelli, co-
ordenadora da pastoral.

O secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Rogério 
Ulson, lembra que a implementação do estatuto, fruto de mobi-

lização da sociedade, representou uma mudança de paradigma, 
“já que amplia o sistema protetivo desta camada da sociedade, 
caracterizando verdadeira ações afi rmativas em prol da efeti-
vação dos direitos da pessoa idosa”. 

O secretário, no entanto, reitera que a luta envolve ajustes na 
política da pessoa idosa e enfrentar desafi os culturais, “como de 
que envelheceu e acabou: você ganha um pijama, um chinelo 
e uma poltrona”.

Aprimoramento
da legislação

Em âmbito internacional, integrantes de organizações brasi-
leiras estão articulando junto à ONU para a aprovação de uma 
Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa Idosa. As or-
ganizações também esperam que o Congresso Nacional aprove 
a Convenção Interamericana dos Direitos das Pessoas Idosas, 
instrumento que foi aprovado por países da América Latina, em 
2015, na Organização dos Estados Americanos (OEA).

A pesquisadora Laura Machado enfatiza que a ratifi cação da 
Convenção Interamericana seria um passo importante para 
atualizar a política de proteção dos idosos e avançar em relação 
às metas estabelecidas no Plano Internacional de Madri para o 
Envelhecimento, de 2002, do qual o Brasil é signatário. A iniciativa 
de uma convenção internacional tem o apoio do governo federal. 

“Signifi ca uma mudança de paradigma da perspectiva biológica 
e assistencial para visão social dos direitos humanos, visando 
eliminar todas as formas de discriminação. É reconhecer também 
que as pessoas, à medida que envelhecem, devem desfrutar de 
vida plena, com saúde, segurança, e participação ativa na vida 
econômica, social cultural e política de suas sociedades”, declara 
o secretário Ulson.

Na Câmara, 147 projetos que mudam ou aprimoram alguns 
pontos do Estatuto do Idoso estão sob análise. A maioria trata 
de mobilidade, acesso à moradia, saúde, direitos humanos e 
questões relacionadas a trabalho, emprego e assistência social. 
Segundo a secretaria da Subcomissão do Idoso, os projetos mais 
viáveis poderão compor um relatório com recomendações para 
apreciação dos parlamentares da próxima legislatura.

Envelhecimento tem
cara feminina

O país tem hoje 30 milhões 
de idosos, número que pode 
dobrar até 2060, segundo 
projeções do IBGE. Apesar 
de o brasileiro viver cada 
vez mais, os especialistas 
alertam que a sociedade 
ainda trata com indiferença 
o envelhecimento, o que 
impossibilita ou difi culta a 
preparação para esta fase 
da vida.

“As pessoas acham, so-
bretudo os homens, que são 
máquinas indestrutíveis e não 
pensam, tanto em relação ao 
capital fi nanceiro, como o capital de saúde, que quanto mais 
cedo você acumular, melhor. E nós temos essa mentalidade 
de que envelhecimento não tem nada a ver comigo”, alerta 
Alexandre Kalache, presidente do Centro Internacional de 
Longevidade.

Uma das difi culdades para a implementação está a pouca 
estrutura dos chamados conselhos de direitos da pessoa idosa, 
que atuam na articulação e fi scalização de políticas públicas 
em âmbito local. Em todo o país, há cerca de 200 conselhos 
municipais, para mais de 5,5 mil cidades.

O Estatuto do Idoso não prevê formas de financiamen-
to para sua implementação. A legislação permite que 
as empresas destinem 1% do imposto devido para os 
conselhos de direitos humanos, mas muitos empresários 
desconhecem ou não têm interesse. Com a ausência dos 
conselhos, a assistência aos idosos é feita por voluntários 
da Pastoral da Pessoa Idosa. A entidade visita cerca de 
145 mil idosos por mês, em 909 municípios de todos os 
estados.
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O futuro da tecnologia 
no mercado de
Food Service

Segundo dados do 

IBGE, o trabalhador 

brasileiro gasta cerca de 

25% de sua renda com 

alimentação fora do lar

Com uma movimentação 
de R$170 bilhões/ano, o 
setor cresce a números 

exponenciais e tem se reinven-
tado diante das últimas crises 
econômicas.

Já segundo a SIS-Sebrae 
2016, esse mercado repre-
senta 10,1% do PIB nacional 
e estima-se que o food service 
fi que com 2,7% desse total. 
Além disso, a previsão de cres-
cimento para o segmento em 
2017 era de quase 11%.

Se fi zermos um recorte so-
bre as características desses 
estabelecimentos, um estudo 
do Instituto Food Service 
Brasil indica que há um forte 
movimento na ampliação da 
capacidade de atendimento via 
os chamados “take away”, ou 
seja, restaurantes que desejam 
minimizar gastos e poupar 
tempo do consumidor.

O ponto aqui é que inde-
pendentemente do tipo de 
estabelecimento ou modelo 
de negócios, a inovação se 
tornou item obrigatório para 
quem quer ganhar mercado e 
atrair os consumidores. Ges-
tão de pedidos para múltiplos 
estabelecimentos a partir 
de um único local, onde é 
possível controlar o status de 
preparação, entrega e agen-
damento, já é uma realidade. 
Esses módulos substituem 
as impressoras de comanda 
por painéis interativos nos 
setores de produção.  Todos 
os produtos são exibidos no 
dashboard com o tempo “Em 
aberto”, proporcionando um 
controle de tempo na produção 
dos pratos e mais agilidade no 
atendimento.

Um exemplo que a princípio 
pode parecer “bobo” são os 
Displays de senhas. Ao integrar 
essa solução em sistemas de 
emissão de senhas, o cliente 
não perde tempo esperando 
em fi las nos restaurantes.

Outra aplicação tecnológica 
que ajuda (e muito) no dia a dia 
de quem atua no food service 
são as chamadas “Funções 
Encomendas”, ou seja, plata-
formas que conseguem aumen-
tar a quantidade de pedidos 
a partir de uma organização 
efi ciente e que atua desde a 
produção até a entrega dos 
alimentos. Essas ferramentas 
podem ser integradas a siste-
mas de controles de Estoques, 
gerando uma exatidão no con-
trole de mercadorias, insumos 
e manipulação, além de evitar 
desperdícios.

Outra moeda de troca que 
tem feito a diferença na relação 
restaurante x consumidor é o 
engajamento. E isso só é possí-
vel por meio de conhecimento. 
De posse de informações sobre 
o comportamento de compra 
dos clientes, os estabelecimen-
tos conseguem estabelecer 
um bom relacionamento e até 
mesmo criar Programas de Fi-
delidade. Por meio de sistemas 
que são robustos, em termos 
de tecnologia, mas simples de 
usar, os gestores conseguem 
integrar diferentes interesses 
do público-alvo e incrementar 
vendas. Afi nal, estará falando 
com a pessoa certa, na hora 
exata e sobre itens que ela 
realmente se interessa.

Poderia citar aqui muitas 
outras aplicações, mas destaco 
que o setor de food service é 
um dos que mais investe e não 
para de crescer. Segundo da-
dos da FoodTrendsBrasil 2020, 
a preferência dos brasileiros 
quanto à alimentação fora do 
lar se divide em restaurantes 
por quilo (27%), lanchonetes 
ou fastfoods (19%), restauran-
tes à la carte (18%), padarias 
(18%) e bares (11%). Ou seja, 
não importa qual seja o seu 
negócio, se você ainda não pen-
sou em integrar soluções inte-
ligentes, que conversem entre 
si e gerem insights preciosos 
para tomada de decisões, você 
está perdendo mercado!

(*) É CEO do Mvarandas, startup de 
inovação e tecnologia com

foco em P&D.

Marcus Varandas Filho (*)

News@TI
BE-A-BÁ da Elétrica recebe identifi cação 
internacional

@Em sua segunda tiragem, a sexta edição do guia BE-A-BÁ da 
Elétrica, desenvolvido e editado pelo engenheiro paranaense 

Fábio Amaral, traz uma grande novidade: o número de identifi cação 
internacional ISBN. O ISBN serve para identifi car numericamente os 
livros segundo o título, o autor, o país, a editora, individualizando-os 
inclusive por edição. Seu sistema numérico é convertido em código 
de barras, o que elimina barreiras linguísticas e facilita a circulação 
das obras. Criada em 1967 por editores ingleses, o ISBN passou a ser 
amplamente empregado, tanto pelos comerciantes de livros quanto 
pelas bibliotecas, até ser ofi cializado em 1972, como norma inter-
nacional pela International Organization for Standartization – ISO 
2108 – 1972. As inscrições encontram-se abertas para quem quiser 
receber o guia. Basta acessar o link: www.engerey.com.br/be-a-ba-
-da-eletrica/impresso e preencher seus dados básicos para receber 
o BE-A-BÁ da Elétrica sem nenhum custo.

App elimina fi las em restaurantes, padarias 
e até em bares e baladas

@Com intuito de reduzir o tempo de espera na hora de realizar um 
pedido, o aplicativo Retire Já chegou nas plataformas Android 

e iOS para o usuário solicitar o que deseja comer ou beber de onde 
estiver e poder consumir ou retirar sem qualquer fi la ou espera. 
Atualmente com mais de 150 estabelecimentos parceiros – entre 
bares, baladas, padarias, cafés, pizzarias e lanchonetes –, o consu-
midor consegue escolher o estabelecimento mais próximo e tem a 
oportunidade de ganhar benefícios exclusivos a cada compra: sobre-
mesas, bebidas ou acompanhamentos grátis. A ideia da plataforma 
é maximizar a experiência, tanto para a loja quanto para o cliente, 
ao promover o giro perfeito de consumidores nos estabelecimentos 
e otimizar o tempo de espera. "Ao escolher o que comer ou beber, 
na tela do celular, aparece qual o tempo exato para a retirada, indo 
a pé, de bicicleta ou carro. O usuário ainda pode optar pela retirada 
ou consumo no local – ele chega ao estabelecimento e seu pedido 
já está à disposição, juntamente com uma mesa, pronto para comer 
e ir embora, com o pagamento já efetuado através do dispositivo", 
explica Rafael Nasser, CEO e idealizador do Retire Já.

Headset compacto com qualidade 
profi ssional

@A Razer anuncia o Razer Ifrit, um headset discreto, com microfone 
condensador profi ssional e som ajustável, e alta qualidade para 

quem precisa de liberdade durante transmissões ao vivo. O Razer 
Ifrit combina design compacto e interligado, microfone poderoso e 
fones intra-auriculares com frequência de resposta fl at, um conjunto 
de recursos perfeitos para quem não quer usar um equipamento de 
áudio chamativo, mas precisa de alta qualidade sonora para gravações, 
transmissões e chamadas de voz. A haste ajustável do microfone con-
densador unidirecional entrega excelente qualidade sonora contínua, 
equiparável à de microfones tradicionais de mesa ou de booms, mas 
com maior liberdade para movimentação. O microfone do Razer Ifrit 
oferece áudio claro e fi el para transmissões mobile e tem qualidade 
muito superior à de headsets tradicionais de marcas concorrentes 
(http://www.razerzone.com/razer-ifrit).

Tak Naito (*)

É fato que esse modelo traz muitas vantagens, como esca-
labilidade, aumento da capacidade de serviço, redução da 
necessidade de manutenção e segurança. Mas é preciso 

que os responsáveis pela tomada de decisões em TI avaliem se a 
gestão de impressão em nuvem é a mais indicada para a empresa.

 
Nesse sentido, há cinco perguntas que você pode fazer para 

avaliar se está na hora de implantar a gestão de impressão em 
nuvem na empresa:

 
1. A infraestrutura de impressão é escalável?

O que acontece com o ambiente de impressão da empresa 
depois de uma expansão, aquisição ou reestruturação? Com 
um sistema tradicional baseado em servidor, a companhia pode 
adquirir uma variedade de softwares e hardwares de sistema de 
impressão. Porém, ao longo do tempo, as organizações descobrem 
que esses sistemas consomem muito tempo e geram difi culdade 
para construir ou escalar.

 
Por outro lado, o ambiente de gestão de impressão centralizado 

em nuvem reduz os custos com a compra de software e hardware; 
aumenta a agilidade da companhia, pois não é necessário con-
fi gurar um novo servidor e conectá-lo a todos os dispositivos; e 
proporciona suporte padronizado para uma rápida resolução, 
quando necessário.  

 
2. O departamento de TI está sobrecarregado?

Ter vários sistemas de administração de impressão é um de-
safi o para a maioria dos departamentos de TI. Isso porque eles 
respondem chamadas de serviço ao mesmo tempo em que ins-
talam atualizações e patches, obrigando as companhias a desviar 
a atenção das iniciativas estratégicas.

 
Um exemplo: uma empresa pode ter planos de atualizar o 

software empresarial ou dispositivos habilitados para IoT, mas 
o departamento de TI pode estar muito sobrecarregado para 
projetos como esse.

 
O modelo baseado em nuvem, em conjunto com equipes espe-

cializadas, ajuda a liberar os departamentos de TI das atividades 
de administração de impressão para que possam se dedicar a 
projetos de inovação. Também contribui para que as empresas 
reduzam os orçamentos de TI com requisitos de impressão.

 
3. A manutenção é reativa?

A indisponibilidade de toner, os atolamentos de papel e outros 
problemas de impressão como esses são comuns, mas prejudicam 
a produtividade. Isso porque a maioria das organizações assume 

Cinco razões para adotar serviços 
de gestão de impressão em nuvem
O fl uxo de dados de impressão nas empresas está embarcado em uma rede de múltiplos servidores, 
sistemas de software e dispositivos. Assim, muitas organizações frequentemente se perguntam sobre 
a necessidade e os benefícios de migrar os serviços de gestão de impressão para a nuvem

uma postura reativa em relação aos equipamentos de impressão, 
somente dando atenção a eles quando precisam ser reparados.

 
Neste caso, os sistemas de gestão de impressão em nuvem 

levam vantagem, pois permitem o monitoramento e a geração 
de alertas contínuos para os dispositivos associados. 

 
As organizações também recebem relatórios mensais com 

relação ao serviço que proporcionam, com métricas sobre o uso 
do equipamento e a infraestrutura de nuvem. 

 
Ter esses dados à mão signifi ca prevenir-se quanto a problemas, 

reduzindo de forma bastante signifi cativa paradas por brechas 
de segurança, por exemplo.

 
4. Investimentos em infraestrutura são frequentes?

Ao migrar para a nuvem, as empresas não precisam fazer inves-
timentos em infraestrutura, software ou atualizações. Também 
não é necessário administrar vários servidores de impressão, 
prática comum nos ambientes tradicionais de impressão.

 
Por isso, é importante observar se o sistema de gestão de 

impressão em nuvem permite que se crie um modelo operativo 
de custos, com avaliações de sistema, desenho padronizado, 
resposta a incidentes, além de confi guração, implementação e 
administração. Esses recursos vão garantir a redução de custos, 
permitindo que investimentos sejam feitos em áreas estratégicas.

 
5. A rede de impressão é vulnerável?

Esse é outro problema que a gestão de impressão em nuvem 
elimina, assim como os outros quatro desafi os acima.

 
As organizações se empenham em melhorar a segurança em TI, 

mas as violações de dados se tornam cada vez mais comuns. E 
os dispositivos de impressão tradicionais também estão sujeitos 
a ataques cibernéticos.

 
Isso não ocorre para os serviços de gestão de administração em 

nuvem, pois eles incluem capacidades e funções de segurança 
padronizadas, como acesso seguro para administração e usuários 
fi nais, criptografi a de equipamentos, segurança de sobregravação 
de disco (DOSS), fi rmware, interface segura de painel de dispo-
sitivos, rastreio de atividades e prova anual de segurança para 
avaliação de vulnerabilidades.

 
É com base em perguntas como essas – e principalmente nas 

respostas dadas a elas – que as empresas estão percebendo que o 
modelo atual de ambiente de impressão não é sustentável. Está na 
hora de enxergar e maximizar os benefícios da migração para a nuvem.

 
(*) É gerente Sênior de Produto e de Inteligência de Marketing

na Ricoh para América Latina.

Ainda existem muitas dú-
vidas em relação ao investi-
mento em bitcoins. Afi nal,sua 
criação é relativamente recen-
te e criptomoedas são uma 
novidade para todo mundo. 
Inseridas no mercado no início 
de 2009, essas moedas virtuais 
foram criadas com o objetivo 
de tornar as transações mais 
seguras e privadas, eliminando 
a necessidade de um inter-
mediário entre quem envia e 
quem recebe. Além disso, a 
emissão de bitcoins é altamente controlada e confi ável. Com 
isso, os brasileiros começaram a considerar a compra desse tipo 
de criptomoeda como um investimento a longo prazo, prefe-
rindo mantê-los em carteiras digitais por conta da expectativa 
de valorização.

Mesmo com as recentes quedas, acredito que a consolidação 
dos bitcoins é uma questão de tempo. Para os próximos cinco 
anos, existem até previsões de que seu crescimento atinja 
1.267%, podendo chegar a valer US$ 96.000 por unidade, como 
aponta um estudo feito pela empresa de consultoria e pesquisa 
de ICOs, Satis Group.

Uma das grandes possibilidades desse tipo de criptomoeda 
é sua utilização como nova forma de pagamento, substituindo 
até mesmo o cartão de crédito no futuro. Entre os benefícios, 
posso destacar a redução dos processos burocráticos, já que 
tudo é feito digitalmente. Para o comerciante que aceitar esse 
pagamento, o risco de "chargebacks" (operações de cartão de 
crédito canceladas) será eliminado.

Nos pagamentos tradicionais, por exemplo, corremos sempre 
o risco de termos nossos dados roubados. Com o uso de moedas 
virtuais, o destinatário recebe apenas o dinheiro, sem neces-

sidade de receber os dados 
pessoais do pagador. Dessa 
forma, o risco do roubo de 
informações pessoais no pro-
cesso de pagamento diminui 
consideravelmente.

Outro ponto positivo é que 
não existem barreiras para a 
utilização do bitcoin: basta 
ter um aparelho (computador 
ou smartphone), acesso à 
internet e instalar um app ou 
programa adequado: a utiliza-
ção de bitcoins é voluntária e 

aberta, não necessitando de autorização de nenhuma empresa, 
órgão ou governo.

Em alguns casos, uma transação de bitcoin pode ser muito 
mais rápida e barata do que uma transação convencional. Por 
exemplo, um americano que quiser pagar um prestador de 
serviços em Bangladesh usando bitcoins poderá ter a sua tran-
sação confi rmada em menos de uma hora a um custo atual de 
menos de um dólar. Comparado com um envio via bancos, que 
demora mais de um dia e não sai por menos de 50 dólares, a 
vantagem é clara. Às vezes, transações de bitcoin são até mais 
rápidas e baratas que TEDs (mas não sempre). Vale lembrar que 
o custo da transação e o tempo de confi rmação são variáveis e 
dependem da demanda da rede, e não do valor transacionado.

Por fi m, acredito que o uso dos bitcoins ou outros tipos de 
moedas semelhantes vai trazer mais comodidade e indepen-
dência para seus usuários nos próximos anos. Ainda estamos 
todos aprendendo e nos adaptando, mas já estamos no início 
de uma nova era de transações digitais, talvez até uma nova 
"internet do dinheiro".

(Fonte: Fernando Bresslau, Country Manager da Ripio,
carteira digital mobile para serviços fi nanceiros).

As facilidades nas transações com Bitcoins

Symantec protege o Offi ce 365 com Data Loss Prevention
A Symantec anuncia novidades em sua 

tecnologia Data Loss Prevention (DLP) para 
proteger as informações no Offi ce 365. Com 
o Symantec DLP, os dados são protegidos em 
descanso ou em trânsito, no local ou na nuvem, 
e em todos os lugares por meio de um único 
console de gerenciamento. 

Monitorar e proteger dados na geração de 

nuvem é uma tarefa complexa, e o GDPR e 
outras regulamentações de privacidade se-
melhantes aumentaram ainda mais as apostas 
em segurança, privacidade e conformidade de 
dados. Assim, as empresas devem trabalhar 
para garantir que dados confi denciais, como PII, 
propriedade intelectual ou código-fonte, sejam 
protegidos, independentemente de onde sejam 

compartilhados. Na geração de nuvem, isso é 
mais difícil do que nunca, já que as empresas 
estão adotando rapidamente aplicativos SaaS, 
incluindo o Offi ce 365, que exigem que os dados 
sejam movidos continuamente entre endpoints, 
nuvem e terceiros, como parceiros, fornece-
dores ou contratados (https://www.symantec.
com/products/information-centric-security.).
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 02 de Outubro de 2018. Dia dos Santos Anjos da Guarda, 
São Custódio, São Leodegário, São Domingos Spadafora, São Cirilo, e 
Dia do Anjo Hahassiah, cuja virtude é a criatividade. Hoje aniversaria 
o cantor e compositor Don Mc Lean que completa 83 anos, o cantor 
Sting que nasceu em 1951 e a atriz Cléo Pires que faz 36 anos.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Libra desenvolve um razoável domínio 
sobre suas emoções e sentimentos, fazendo uso deles com equilíbrio, 
harmonia e sabedoria. Adaptável, compreensivo gosta de atividades 
cooperativas em que possa interagir com os outros. Porém com a sua 
tendência a querer agradar pode se tornar excessivamente dependente. 
Quando desenvolve a autoconfi ança supera a tendência a se magoar 
facilmente com atitudes e críticas alheias. Geralmente têm facilidade 
para as ciências exatas ou para o raciocínio analítico. Embora seja um 
romântico e em busca de um grande amor na vida, gosta de viver só e 
têm hábitos muito próprios dos quais não abre mão.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões 
fi nanceiras. Em sua casa, negócios promissores à 
frente. Ser roubado, perda de dinheiro. Ver roubar 
outra pessoa, sua descrença não o deixa prosperar. 
Matar um, infortúnio. Brigar ou ser ferido por um, 
viagem. Prendê-lo, irá superar difi culdades. Fazer 
parte de um bando e ser um ladrão, sorte no jogo 
durante a fase da Lua em que sonhou.  Números da 
sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

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

Esta terça é o vigésimo quarto dia da lunação. A Lua em Câncer favorece o aconchego, leva a desejar 
a intimidade de sua casa ou dos lugares onde se costuma fi car. No fi nal do dia, Netuno em aspecto 
com a Lua em Câncer estimula ver fi lmes e ouvir músicas, ou fazer qualquer coisa que mexa com a 
sensibilidade. No fi nal da noite, a Lua e o Sol formam uma quadratura que provoca tensões e confl itos 
tornando difícil se comunicar com as pessoas na intimidade.
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Aceite as situações que se apre-
sentam ou pode haver algum tipo 
de prejuízo material. As palavras 
ganham um poder ferino que pode 
difi cultar as relações. Tenha cuidado 
com brusquidão e indelicadezas nas 
relações afetivas. No fi nal da tarde 
será melhor para contatos afetivos. 
71/771 – Verde.

Com a Lua em Câncer terá mais fô-
lego para se fi xar mais nas questões 
rotineiras e práticas. Planos antes 
traçados devem ter continuidade, 
mas não é bom começar nada novo.  
Diante da possibilidade de indelica-
dezas seja maleável no amor e verá 
tudo às claras. 88/388 – Azul.

Está vivendo numa fase de harmo-
nizar, ceder e conceder, manter um 
pouco de calma. Evite fazer algo 
arriscado, difícil ou iniciar processo 
ou ação pela manhã.  Nesta terça 
com a Lua em Câncer fi cará mais 
atentos aos cuidados com o corpo 
e a saúde. 98/298 – Amarelo.

Com o Sol na casa quatro há chance 
de boas soluções no ambiente mais 
íntimo. Irá descobrir o quanto ama 
alguém e poderá dizer dos seus senti-
mentos. Conviva bem com as pessoas 
e tenha cautela com o caráter ferino 
das palavras. 57/557 – Branco.

A situação começa a melhorar e os 
problemas que enfrenta irão se dis-
sipar depois que entrar a Lua Nova. 
Com a Lua em seu signo  anterior 
poderá comunicar-se melhor junto 
de quem ama. No fi nal do dia haverá 
mais disposição para as relações 
afetivas. 14/614 - Claras

Preserve as coisas boas que con-
quistou, valorize aquilo que já tem 
nas mãos e sabe que é seu. Precisa 
evitar certa indiferença, frieza e 
isolamento nas relações sociais.  
Seja cuidadoso com as palavras para 
conservar a harmonia no lar e no tra-
balho nesta terça. 92/392 – Branco.

Atitudes ponderadas e bem pensadas 
serão bem-vindas tanto no lar como 
no trabalho. O dia é bom para fazer 
as pazes, reconciliar-se e equilibrar 
uma relação intima. Refl ita sobre sua 
maneira de pensar e agir e corrija seus 
defeitos. 84/584 – Verde.

A participação comunitária e o con-
tato social darão equilíbrio. Precisa 
se harmonizar com os outros, de ce-
der e conceder porque não importa 
ter razão, o melhor é ter companhia. 
Mantenha a calma diante de algum 
imprevisto na parte da manhã e 
metade da tarde. 22/422 – Azul.

Brigas ocorrem e atrapalham a ro-
tina, mas logo estarão superadas. O 
dia pode começar mais pesado com 
preocupações, insônias e aborreci-
mentos familiares ou profi ssionais.  
Com a Lua em Câncer deve ter maior 
cuidado com o corpo e a saúde. 
89/389 – Cinza.

Mantenha o ritmo dos acontecimen-
tos e controle o pensamento. Analise 
um envolvimento antes de qualquer 
intimidade que lhe comprometa 
mais. A Lua em Câncer aumenta a 
valorização da praticidade e dos deta-
lhes e o leva a colocar tudo nos seus 
devidos lugares. 29/829 – Vermelho.

A Lua em Câncer aumenta a pratici-
dade e terá ajuda para enxergar as 
situações às claras. Tenha cautela 
com o poder ferino que as pala-
vras podem ganhar. Haverá muita 
energia para agir, conquistando 
o respeito de todos a sua volta. 
87/287 – Azul. 

Com a Lua em Câncer haverá mais 
clareza nos sentimentos de convi-
vência e saiba usar de senso prático 
e determinado. É o momento de 
executar os planos de conquista que 
foram preparados. Em vez de fi car 
em dúvida, mantenha a certeza no 
coração. 15/515 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para limpar e proteger a casa contra maus 

fl uidos: Mantenha três dentes de alho descascados 
dentro de um copo com água no ambiente principal 
de sua casa ou atrás da porta da sala. Quando a água 
fi car turva, jogue-a em água corrente e mantenha o 
mesmo alho, enquanto ele se manter branquinho.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Guerra do
Paraguai

Como é
servido o
peixe no
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gestantes
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Cerca
metálica
de praças
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Assinado
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mo Ariano
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da banana
Apreendido

Portela e 
Manguei-
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em inglês
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Índice de Preços ao
Consumidor (sigla)

2/an. 3/lip — our. 4/dome — fair — vert. 9/burle marx. 10/dramaturgo — parlamento.
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Obra Geminados de Mary Carmen Matias.

Com a ideia de mostrar o diálogo entre dois materiais 
nobres e resistentes, o metal e o mármore acontece a  
exposição Similes, de Mary Carmen Matias a partir do dia 
5. A mostra reúne 15 esculturas inéditas, produzidas pela 
artista recentemente. Impulsionada pelo desafi o de imprimir 
suavidade e leveza ao domar a dureza do metal e da pedra, 
a escultora ressalta a poesia que existe nesta transforma-
ção, e encontra novos signifi cados nesses diálogos que se 
estabelecem com  o entrosamento entre os materiais. A 
artista lança mão de curvas para criar movimentos suaves. 
Em algumas obras representa duas formas que se integram. 
Por suas linhas, em outras, o mármore e o metal convivem 
e apesar das diferenças se integram em grande harmonia. 
A artista tira partido dessas diferenças e surpreende pelo 
efeito da comparação e complementaridade. No seu conjunto 
as obras transmitem suavidade e apoio. 

Serviço: Instituto Cervantes, Av. Paulista, 2439, Cerqueira César, tel.  3504-
1000. De segunda a domingo das 9h às 21h. Entrada franca. Até 27/10.

Dança - Posição de Armazenamento.

Dança
A bailarina Thiane Nascimento apresenta o solo Posição 

de Armazenamento (dias 05 e 06) . O espetáculo tem como 
proposta articular de modo irônico e crítico as relações 
entre corpo e gênero.  A artista também ministra a ofi cina 
Que Corpo É Esse?, partindo da discussão inserida no 
espetáculo, nos dias 03 e 04 de outubro, quarta e quinta, 
das 15h às 18 horas. As inscrições são grátis. Posição de 
Armazenamento tem como ponto de partida os termos 
sexistas que relacionam a mulher a um animal cuja carne 
serve de alimento diário para diversos povos, cujo corpo é 
utilizado em rituais religiosos, que bota ovos não fecundados 
todos os dias e não pode voar. A fertilidade e infertilidade, 
potencial de voo e a incapacidade de decolar, o sagrado 
e o profano servem como exploração de uma qualidade 
corporal precária e instável. A  ofi cina: Que Corpo é Esse?  
parte da discussão sobre corpo e gênero do espetáculo 
Posição de Armazenamento e busca criar um campo de 
experimentação. Fazer e conversar, conversar e fazer. A 
ofi cina também propõe aos participantes procedimentos 
corporais como instabilidade e estabilidade a serem inves-
tigados no corpo de cada um presente.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sexta (05) 
e sábado (06) às 20h. Ingresso: R$ 20.

Na praça 
Circulação - Residência é uma 

iniciativa do grupo O Buraco 
d’Oráculo que promove a circu-
lação de teatro de rua, a partir 
de seu próprio repertório, em 
territórios de companhias par-
ceiras. Juntos, os dois grupos 
comandam um mês de progra-
mação local. A programação 
de outubro é formada por 
três espetáculos do O Buraco 
d’Oráculo - O Cuscuz Fedegoso 
(dia 06), O Encantamento da 
Rabeca (dia 07) e Pelas Ordens 
do Rei Que Pede Socorro (dia  
21) – e uma montagem do Rosas 
Periféricas - Radio Popular da 
Criança (dia 20).

 
Serviço: Praça Oswaldo Luis da Sil-

veira, Parque São Rafael, São Mateus, 
tel. 98152-4483. Sábado e domingo (06, 
20 e 21) às 16h e domingo (7) às 18h. 
Entrada franca. 

Inspirado em uma 
história real, o 
espetáculo “Seu 
Silêncio é um Barulho 
do Inferno” estreia dia 
6 de outubro

Com texto inédito de 
Alberto Guiraldelli, 
peça é inspirada no 

caso de dois rapazes de 20 
e 16 anos que foram força-
dos a saltar de um trem em 
movimento por um grupo 
de três skinheads em Mogi 
das Cruzes, em 2003. A peça 
passa na virada dos anos 
80/90 e mostra dois grupos 
de personagens. Um grupo 
de jovens estudantes de 
um colégio técnico que se 
encontram em um domingo 
como outro qualquer depois 
de um show de rock. Primei-
ro emprego, sexualidade, 
relações familiares, amiza-
des, ideologias, são temas 
presentes na peça, tendo 
como recortes os medos, as 

Cena da peça “Seu Silêncio é um Barulho do Inferno”.

“Seu Silêncio
é um Barulho do Inferno”

N
al

lu
 M

en
ez

es

dúvidas, os anseios, as espe-
ranças e os arroubos típicos 
da juventude. Com Geovanna 
Portante, Luiz Hirschmann, 

Luciana Brunelli, Marcela 
Arruda, Marcelo Bosco, Ma-
rio Cesar, Pedro Pó, Rebeca 
Desan e Rogério Pérez. 

Serviço: Teatro Hangar, R. Con-
selheiro Brotero, 305, Barra Funda, 
tel: 2338-4711. Sábados às 21h e aos 
domingos às 19h30. Ingresso: R$ 40. 
Até 11/11.

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

Sentidos. Fortalecendo as suas habilidades.

Trabalhe no aprimoramento de suas habilidades de percepção das 
energias sutis e aprenda a interpretar as vibrações. Isso se tornará seu 
maior trunfo enquanto você percorre o seu caminho. A orientação que 
você procura está dentro de você, vá até lá e encontre o que precisa. A 
validação externa pode ajudá-lo a aprender a confi ar em si mesmo, mas 
aprender a confi ar em si mesmo é uma obrigação e não temos muito 
desta. À medida que você aprende os sinais de seu corpo, aprende a 
confi ar em seu eu interior e a confi ar na sua capacidade de perceber, a 
vida se torna mais mágica. Não quer dizer que ainda não haja trabalho 
a ser feito, isso signifi ca que o trabalho não parece ser assim e fl ui mais 
facilmente. Pensamento para hoje: Imagine algo em seu futuro em que 
você esteja trabalhando para criar em sua vida. Veja os resultados tangíveis 
se manifestando e, em seguida, congele essa imagem e coloque-a em 
uma bolha de luz e envie-a para o Universo. Então, permita que isto se 
manifeste da maneira mais perfeita e no tempo mais perfeito para você! 
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.
http://www. playingwiththeuniverse.com/ Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Esculturas 
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A complexidade do 

sistema tributário no 

Brasil para atender às 

obrigações fi scais, cada 

vez mais impacta na 

saúde fi nanceira e na 

competitividade das 

empresas brasileiras

O total de impostos, 
contribuição e taxas 
referentes a 27 es-

tados e mais de cinco mil 
municípios com legislações 
diferentes somam mais de 80 
obrigações a cumprir. Uma 
pesquisa do Banco Mundial, 
aponta que o Brasil é o que 
mais gasta horas para atender 
as obrigações fi scais entre 
184 países analisados. São 
1.958 horas/ano no total. 

Ainda assim, ao fi nal de 
cinco anos, caso esteja pa-
gando algum tributo de for-
ma errada, a empresa será 
autuada pelo Fisco. Esse é 
um dos fatores que faz com 
que as empresas adotem 
como rotina o pagamento de 
impostos a mais do que deve-
riam. Porém, pagar impostos 
de forma correta chega a 
ser um desafi o e uma ótima 
oportunidade!

É possível pagar tributos 
com compliance, minimizan-
do os riscos. A oportunidade 
está na gestão tributária, 
como prevenção para orga-
nizar, avaliar e pagar o que 
efetivamente é devido. Um 

processo de revisão das apu-
rações reduz inconsistências 
por meio de conceitos atuali-
zados de tributação.

Sem dúvida, as empresas 
precisam ser conservadoras 
nos pagamentos de tributos 
e manter-se longe das ‘aven-
turas tributárias’. Contudo, 
pagar mais do que se deve não 
é certifi cado de “bom con-
tribuinte”. Deve-se refl etir 
quando o conservadorismo 
extremo se torna má gestão 
tributária. Administrar de 
forma correta o pagamento 
de tributos é a melhor for-
ma de evitar empréstimos 
em banco para obter capital 
de giro com a fi nalidade de 
fi nanciar o negócio. 

Para empresas que nunca 
erram o ‘passo’ e não têm 
nenhum questionamento 
pendente frente ao Fisco, 
a legislação prevê o bônus 
de Adimplência Fiscal, que 
reduz em 1% a contribuição 
social sobre o lucro. Porém, 
o desafi o é encontrar em-
presas que conquistam esse 
benefício.

Uma gestão séria é o ca-
minho mais saudável, para 
obter o melhor diagnóstico, 
usufruir da maior liquidez, 
com compliance, menor 
exposição e melhor compe-
titividade. Nesse caso, mais 
é de menos!

(*) - É vice-presidente da Becomex, 
uma empresa especializada no 

gerenciamento integrado na área 
tributária e operações internacionais 

(rogerio.borili@becomex.com.br).

Impostos demais
é compliance e

liquidez de menos
Rogério Borili (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

São Paulo, terça-feira, 02 de outubro de 2018 Página 9
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Empresas & Negócios

O pretendente: JONATHAN SOARES DE LIMA, nascido nesta Capital, Vila Nova 
Cachoeirinha - SP, no dia 18/04/1987, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria José Soares 
de Lima. A pretendente: LIDIANE FERREIRA DA SILVA, nascida nesta Capital, Con-
solação - SP, no dia 04/01/1989, estado civil solteira, profi ssão assistente, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eraldo Bezerra da Silva e de 
Eliana Maria Ferreira Acioli.

A pretendente: ZILA PONZONI, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 
04/03/1965, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Ponzoni e de Azeneth de Camargo 
Ponzoni. A pretendente: SILVIA HELENA GOMES VIEIRA, nascida em Lajinha - MG, 
no dia 10/07/1966, estado civil divorciada, profi ssão técnica em enfermagem, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Gomes da Silva e de 
Nair Vieira da Silva.

          
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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUCAS TEIXEIRA LEITE DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico em eletroeletrônica, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (28/10/1993), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Leite do Nascimento 
e de Francisca Maria Teixeira. A pretendente:MARIA MÔNICA MENDES, estado civil 
solteira, profi ssão secretária, nascida em  Picos, PI, no dia (04/07/1994), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Abel Mendes e de Josefa Maria Mendes.

O pretendente:DOUGLAS DI LORETO, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (18/01/1983), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Roberto Di Loreto e de Vera Lucia Moia. A pretendente:IRIS FER-
REIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista administrativo, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (22/10/1982), residente e domiciliada em Embu das Artes, SP, 
fi lha de Inacio José dos Santos e de Helena Felipe Ferreira.

O pretendente:ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profi ssão mecânico, nascido nesta Capital, SP, no dia (18/12/1990), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilton Rodrigues dos Santos e de Tania Nascimento 
dos Santos. A pretendente:ÉRIKA CAROLINE RODRIGUES NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profi ssão supervisora de crédito imobiliário, nascida nesta Capital, SP, no 
dia (03/06/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Alberto Ribeiro do Nascimento e de Laura Rodrigues Nascimento.

O pretendente:JEAN BRITO CERQUEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de motorista, nascido nesta Capital, SP, no dia (28/05/1992), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Padua da Silva e de Jesuina Brito 
Cerqueira da Silva. A pretendente:ELIZABETE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em  Ribeirão Pires - SP, no dia (04/11/1986), residente e domiciliada 
em Rio Grande da Serra, SP, fi lha de João Evangelista da Silva e de Lazara da Silva.

O pretendente:ANTONIO LOUREIRO ARAÚJO, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em  Maceió, AL, no dia (30/04/1966), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Araújo dos Santos e de Antonia Loureiro de Omena. 
A pretendente:MARIA INÊS DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em  Itambé, PE, no dia (25/10/1969), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria da Conceição dos Santos. 

O pretendente: JOSÉ AILTON BELARMINO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
mecânico, nascido em Palmeira dos Índios, AL, no dia (09/01/1970), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Belarmino da Silva e de Maria de Lourdes 
Pereira Gama. A pretendente:ROSEANE OLIVEIRA DA PAZ, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em  Arapiraca, AL, no dia (21/01/1980), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Rosa de Oliveira e de Paula da Paz Oliveira.

O pretendente:OLIVAL CARVALHO DE ANDRADE, estado civil divorciado, profi ssão 
mecânico, nascido em  Jaguaquara, BA, no dia (25/08/1963), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olival Nascimento de Andrade e de Etelvina Silva 
Carvalho. A pretendente:ELZA FREIRE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em  Martins, RN, no dia (28/06/1971), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Macedônio de Assis e de Gercina Dalva da Silva.

O pretendente:ADÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido em  
Barras, PI, no dia (15/12/1987), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de  Antonio Gomes da Silva e de Maria Aparecida da Silva. A pretendente:LILIANE 
BELARMINO DOS ANJOS, estado civil divorciada, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em  Jupi, PE, no dia (08/07/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Severino Belarmino dos Anjos e de Josefa Abilia dos Anjos.

O pretendente:WESLEY SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
estoque, nascido nesta Capital, SP, no dia (22/08/2000), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Cristiano Bezerra da Silva e de Joselita Soares do Nascimento. A 
pretendente:ÉRICA STEFFANY DOS SANTOS BORGES, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em  Barreiras, BA, no dia (14/04/1999), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Erivaldo Barbosa Borges e de Daiane Souza dos Santos.

O pretendente:SILVANDO DE DEUS ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em  Planalto, BA, no dia (16/12/1985), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdionor Florêncio de Araujo e de Ana de Deus Araujo. A pre-
tendente:EDINEUMA DE JESUS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, 
nascida em  Nova Canaã, BA, no dia (17/01/1996), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Zildemar Santana Pereira e de Maura Angelica de Jesus Pereira.

O pretendente:FABRICIO CONCEIÇÃO DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão 
padeiro, nascido em Ribeira do Amparo, BA, no dia (09/03/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rodrigues de Matos e de Francisca Maria 
da Conceição Filha. A pretendente:DANIELA ARAUJO DOS REIS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em  Olindina, BA, no dia (07/07/1999), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eronildes Alcântara dos Reis e de Lindinalva de Araujo.

O pretendente:ALLAN ALVES BIANCO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia (01/05/1987), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz Plate Bianco e de Doralice Alves. A pretenden-
te:DANIELA SOARES, estado civil solteira, profi ssão faxineira, nascida nesta Capital, 
Perus - SP, no dia (02/04/1989), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Donizete Prete Soares e de Silane Cristina Severino Soares.

O pretendente:EVILAZIO APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão var-
redor, nascido nesta Capital, Perus, - SP, no dia (05/04/1964), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Aparecido da Silva e de Silvandira de Oliveira 
Silva. A pretendente:NEIDE APARECIDA SOARES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (07/06/1972), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Silvio Soares e de Maria das Dores Soares.

O pretendente:ISRAEL DOS SANTOS LIMA, estado civil divorciado, profi ssão comer-
ciante, nascido nesta Capital, Pacaembu, SP, no dia (11/07/1965), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José dos Santos Lima e de Jeruza de Souza Lima. A 
pretendente:SIDINÉIA FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora 
de idoso, nascida em Cidade Gaúcha, PR, no dia (12/04/1979), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Ferreira de Souza e de Vera Lucia de Souza.

O pretendente:BENEDITO EMILIO DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/02/1973), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amado Emilio da Silva e de Maria Terezinha da 
Silva. A pretendente:MARIA NEIDE FERNANDES DE SOUSA, estado civil divorcia-
da, profi ssão cabeleireira, nascida em  Quixadá, CE, no dia (28/03/1968), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Paulo de Sousa e de Laura 
Fernandes de Sousa.

O pretendente:ANTÔNIO BERTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de mecânico, nascido em Solânea, PB, no dia (28/07/1974), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Araújo dos Santos. A pretendente:REGINA MARIA 
BRAGA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão empregada doméstica, nascida 
em Araioses, MA, no dia (12/05/1965), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Raimundo Nonato Carvalho Silva e de Elisa Braga Silva.

O pretendente:RODOLFO ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (10/05/1986), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Jose da Silva e de Cicera Jovelina da Silva. A pretenden-
te:LILLIAN THOMAS LIMA, estado civil solteira, profi ssão frentista, nascida em Barueri, 
SP, no dia (04/01/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Arnaldo de Lima e de Maria Lucia Batista da Silva.

O pretendente:MARCOS CRISOSTOMO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
metalúrgico, nascido em  Carapicuíba, SP, no dia (22/03/1976), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmundo Santos e de Ana Maria Crisostomo. A 
pretendente:MARIA APARECIDA ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
embalagem, nascida em Una, BA, no dia (23/03/1970), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlito Teodomiro Alves e de Guiomar de Jesus Chagas.

O pretendente:ENIO DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (03/07/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo de Oliveira e de Ana Lucia dos Santos 
Oliveira. A pretendente:LIDIANE SOARES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente operacional, nascida em Jacobina, BA, no dia (27/10/1987), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco Barbosa de Sousa e de 
Ana Maria Santana Soares.

O pretendente:MARIO RICARDO MORAES SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante operacional, nascido em Osasco, SP, no dia (05/08/1993), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Souza Santos e de Najara 
Moraes da Silva. A pretendente:PAMELA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recep-
cionista atendente, nascida nesta Capital, SP, no dia (27/08/1995), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edenilson da Silva e de Josimeire dos Santos Silva.

O pretendente:ELTON DA SILVA CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão consultor de 
tecnologia da informação, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (05/09/1989), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elson Oliveira Campos e de Apare-
cida Alvs da Silva Campos. A pretendente:ANNYELE SOUSA CLEMENTINO, estado 
civil solteira, profi ssão analista de faturamento, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia 
(15/03/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdecir de 
Oliveira Clementino e de Sidinéia Bastos Sousa Clementino.

O pretendente:ANTONIO DANIEL ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de loja, nascido em  Iguatu, CE, no dia (11/04/1999), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roque Alexandre dos Santos Filho e de 
Alrenice Dias da Silva. A pretendente:ALIKELLYS DE CARVALHO BATISTA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em  Jaicós, PI, no dia (08/05/2000), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Batista dos Reis e de Ausenir 
Francisco de Carvalho. 

O pretendente: EVERALDO ARAÚJO DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em  Itororó, BA, no dia (25/08/1979), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Araújo da Silva e de Maria Valdeci da Silva. A 
pretendente:MARÍLIA NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
empregada doméstica, nascida em  Itororó, BA, no dia (10/06/1984), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juarez Coelho dos Santos e de Zizélia 
Vidal do Nascimento.

O pretendente:LUCAS EDUARDO DO NASCIMENTO MENDES, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em  Maracanaú, CE, no dia (14/01/1998), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eugênio Pachelli Mendes e de Te-
rezinha de Jesus do Nascimento. A pretendente:ÉRICA MYRLA DO MONTE, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em  Santana do Acaraú, CE, no dia (29/01/1995), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis do Monte 
e de Francisca Eliane da Silva.

O pretendente:JEFFERSON HIDEKAZU DA SILVA YHA, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico, nascido nesta Capital, SP, no dia (31/08/1986), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Massao Yha e de Maria Liduina Nascimento da Silva 
Yha. A pretendente:MARIANA TEIXEIRA GIMENES DEL PORTO, estado civil solteira, 
profi ssão micropigmentadora, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (31/10/1988), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Luiz Del Porto e 
de Roselene Aparecida Gimenes Garcia.

O pretendente:JOHNNY SOUSA DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão policial 
militar, nascido nesta Capital, SP, no dia (08/01/1990), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eudes Ferreira de Lima e de Ana Cavalcante de Sousa. 
A pretendente:SUELEN FERREIRA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (09/06/1990), residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edimo de Carvalho e de Amenaides Ferreira 
Batista de Carvalho. 
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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: JOÃO BATISTA DA ROCHA, profi ssão: zelador, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Nanuque - MG, data-nascimento: 29/07/1971 residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Enedino Ferraz da Rocha e de Almerinda Batista da 
Rocha. A pretendente: CLÁUDIA FABIANE FONTÃO QUEIROZ, profi ssão: aposen-
tada, estado civil: solteira, naturalidade: MANAUS - AM, data-nascimento: 13/08/1970 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Advaldo de Queiroz e 
de Maria Auxiliadora Fontão Queiroz.  R$ 12,58 

O pretendente: HUDSON MARLON CUSTÓDIO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pouso Alegre - MG, data-nascimento: 30/09/1989 residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mauro Adolfo Custódio e de Cleusa de Fa-
tima Faria Custódio. A pretendente: GENILDA BATISTA SOUZA, profi ssão: cabelei-
reira, estado civil: solteira, naturalidade: Rio Pardo de Minas - MG, data-nascimento: 
15/07/1990 residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Domingos de 
Souza e de Geni Batista de Souza.  R$ 12,58 

O pretendente: GERALDO ADELSON DE OLIVEIRA, profissão: carpinteiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Minas Novas - MG, data-nascimento: 25/05/1988 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Geraldo Oliveira Costa e 
de Maria dos Anjos Souza Costa. A pretendente: ERENILDA RODRIGUES LA-
RES, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Minas 
Novas - MG, data-nascimento: 19/08/1990 residente e domiciliada neste Sub-
distrito - SP, filha de Manoel Rodrigues Lares e de Maria dos Anjos Rodrigues 
Lares.  R$ 12,58 

O pretendente: PABLO MUNIZ LINS, profi ssão: barbeiro, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Imperatriz - MA, data-nascimento: 21/01/1989 residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Raimundo Nonato Ferreira Lins e de Elenilda do Espirito Santo 
Muniz Lins. A pretendente: ADRIANE DECCO FLORINDO, profi ssão: vendedora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 10/12/1989 resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Florindo e de Alessandra 
Decco Florindo.  R$ 12,58 

O convivente: ZHAOLIANG WANG, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: China, data-nascimento: 08/05/1988 residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Wang Xuliu e de Huang Chaimei. A convivente: YUN QIU, 
profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: China, data-nascimento: 
28/11/1987 residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Qiu Jinke e de 
Chen Xiuying.  R$ 12,58 

O convivente: HENRIQUE DE JESUS FUENTES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/11/1983 residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Boanerges Fuentes e de Eliane Oliveira de Jesus 
.A convivente: MONICA PAIVA REIS DE MEDEIROS, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/03/1983 residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Geraldo Pereira de Medeiros e de Sonia de 
Paiva Reis. R$ 12,58
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Daniela Batista dos Santos (*)

Alguns brasileiros con-
seguem chegar no fi m 
do mês sem entrar no 

vermelho e ainda poupar di-
nheiro - na verdade, uma em 
cada quatro famílias possuem 
dívidas ou contas em atraso, de 
acordo com a pesquisa realizada 
pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). Mesmo assim, 
é possível se planejar e se orga-
nizar fi nanceiramente. Confi ra:
 1) Defi na todos os gastos 

mensais e a renda da 

família - O primeiro 
passo é identificar o 
total de despesas que 
possui, tanto os gastos 
recorrentes quanto os 
esporádicos, e qual é a 
renda mensal da família. 
É importante listar de 
forma organizada, sem 
esquecer nada, desde o 
aluguel até o cafezinho 
no fi m de tarde. Além 
disso, calcule a renda 
mensal líquida, já com 
os descontos do INSS, 
Imposto de Renda, entre 
outras deduções;

 2) Descubra formas de 

reduzir os gastos - Após 
saber quanto ganha e o 
quanto você gasta, des-
cubra se sobra ou falta 
dinheiro no fi m do mês. 
Caso falte, descubra o que 
pode cortar ou reduzir 
para que o orçamento 
familiar entre no seu bolso 
e evite contrair dívidas. Se 
já estiver devendo, prio-
rize o pagamento dessas 
contas e tente renegociar 

Veja sete dicas práticas para se 
organizar fi nanceiramente

O Brasil ainda enfrenta sinais de retração econômica e esse período de incerteza acaba atrapalhando a vida da população

emergenciais, como do-
enças, reparos na casa 
ou no automóve;

 6) Faça planejamentos 

mensais e anuais - É es-
sencial que o controle das 
despesas seja feito com 
base na renda e nos gas-
tos mensais. Entretanto, 
também é recomendável 
ter um planejamento anu-
al que contemple outros 
pontos, como eventuais 
viagens, festas de aniver-
sários, etc. Isso ajuda a 
antever custos futuros e 
auxilia a guardar dinheiro 
com antecedência para 
não comprometer seu 
orçamento;

 7) Tenha planos para o 

seu 13º salário - O 13º sa-
lário é um dinheiro extra 
que é sempre bem-vindo, 
mas mesmo ele precisa 
ter um destino adequado 
para não comprometer 
suas fi nanças pessoais. 
Caso não tenha cumprido 
a meta de montar uma 
reserva fi nanceira, esse 
valor pode ser utilizado 
para este fi m ou ainda 
para pagar eventuais dí-
vidas contraídas ao longo 
do ano. Mas se conseguiu 
manter o planejamento de 
forma correta, ele pode 
ser utilizado para com-
plementar atividades de 
lazer.

(*) - Formada em Administração em 
Empresas na USP e com MBA pelo 
Insper, iniciou a carreira na KPMG, 

participou da formação da área 
fi nanceira da Submarino,

e é CFO da Acesso.

para obter taxas e condi-
ções mais vantajosas. O 
ideal é que, pelo menos, 
sobre uma quantia para 
possíveis emergências;

 3) Estipule prioridades 

dentro do orçamento 

- Lembre-se: as priorida-
des devem ser sempre os 
gastos essenciais, como 
alimentação e moradia. 
Mesmo dentro deles é ne-
cessário ter consciência 
que as despesas devem 
estar de acordo com a sua 
capacidade fi nanceira. O 
valor desses itens, como 
aluguel, alimentação, 
educação e saúde deve 
comprometer 50% da sua 
renda mensal líquida;

 4) Dê preferência aos 

cartões de débito e pré

-pago - Eles são ótimos 
aliados para quem está 
tentando se organizar fi -
nanceiramente. Uma boa 

dica é limitar o valor dos 
gastos considerados não 
essenciais a30% da renda 
líquida, no máximo. Des-
sa forma, a pessoa pode 
utilizar o cartão pré-pago 
apenas para esta fi nalida-
de, pois assim controla 
exatamente o montante 
mensal que pode gastar;

 5) Crie metas para cada 

categoria de despesa 
- Organize os gastos por 
categorias e estipule 
metas e limites para 
cada uma delas. Como 
já citado, despesas es-
senciais, como moradia 
e alimentação, devem 
comprometer até 50% 
do orçamento total, en-
quanto que os itens não 
prioritários, como lazer, 
não podem ultrapassar 
30%. Isso porque é reco-
mendado deixar até 20% 
da renda para situações 
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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: GILBERTO PEREIRA GUIMARÃES, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
aposentado, nascido em Bananeiras - PB, aos 24/08/1944, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Daniel Pereira Guimarães e de Severina de Mélo Azeve-
do; A pretendente: RENILDA SORANO, nacionalidade brasileira, solteira, aposentada, 
nascida em São Salvador - BA, aos 29/01/1953, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Sorano e de Noêmia Correa.

O pretendente: ARTUR BERNARDO DA ROCHA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
aposentado, nascido em Iguitu - BA, aos 08/07/1946, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Barolino Bernardo da Rocha e de Enedina Rosa de Jesus; 
A pretendente: MARIA MADALENA PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, de 
serviços domésticos, nascida em Corumbá - MS, aos 10/08/1968, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Nicolau Pereira e de Maria dos Santos Pereira.

O pretendente: GUSTAVO DA SILVA FARIAS LOPES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, serralheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 23/09/1994, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luciano Farias Lopes e de Solange Alves 
da Silva; A pretendente: KAMILA APARECIDA PONTES DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, divorciada, balconista, nascida em São Paulo - SP, aos 02/08/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Graça da Silva e de Maria 
do Socorro Pontes Silva.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DE SANTANA ROCHA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 19/01/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos da Rocha e de Mirian 
Maria de Santana Rocha; A pretendente: ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 09/12/1996, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Laercio Felipe de Oliveira 
e de Sandra Regina de Oliveira.

O pretendente: MARCOS HELENO FERREIRA MENDES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 23/06/1997, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Mendes Neto e de Irene do 
Nascimento Ferreira Mendes; A pretendente: DAIANE MACIEL BARBOSA, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 10/03/1996, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Barbosa e de 
Antonia Gomes Maciel.

O pretendente: EDUARDO PEREIRA FLORES, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, aos 24/08/1972, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alipio Pereira Flores e de Maria de Lourdes Alves Flores; 
A pretendente: MARILÍ DIONISIA CABRAL, nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar 
de produção, nascida em São Paulo - SP, aos 02/12/1978, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Cabral e de Antonia Dionisia Cabral.

O pretendente: IGOR NASCIMENTO LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 24/06/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ivo Gouveia de Lima e de Maria de Fatima do Nascimento Lima; A 
pretendente: EULINA CARLA BATISTA, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
nascida em Pereiro - CE, aos 18/12/1985, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Benedito Batista de Lima e de Ducileide Bezerra.

O pretendente: JUCÉLIO JOSÉ DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, borracheiro, 
nascido em Agrestina - PE, aos 26/12/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Jaime de Souza e de Josefa Dionizia da Conceição Souza; A 
pretendente: FABIANA DA SILVA RAMOS, nacionalidade brasileira, solteira, frentista, 
nascida em Jupi - PE, aos 31/01/1999, residente e domiciliada neste distrito São Paulo - 
SP, fi lha de Edinaldo Ramos da Silva e de Rosineide Inácio da Silva Ramos.

A pretendente: JANAINA ROSA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, professora 
de educação física, nascida em São Paulo - SP, aos 04/10/1982, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Almir Rosa da Silva e de Teresinha de Jesus Teixei-
ra; A pretendente: NATHALIA MOREIRA WENZEL LAGOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, professora de educação física, nascida em São Paulo - SP, aos 01/09/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Wenzel Lagos 
e de Sandra Lúvia Moreira Wenzel Lagos.

O pretendente: DOUGLAS CUNHA DE CAMPOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de obra, nascido em São Paulo - SP, aos 15/09/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Cabral de Campos e de Simone Nascimento 
Cunha; A pretendente: ALINE DA SILVA MAIA, nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, nascida em São Paulo - SP, aos 24/07/1989, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edson Beu Maia e de Roseli Cruz da Silva Maia.

O pretendente: ALTAMIRANDO BISPO PINTO JÚNIOR, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, designer gráfico, nascido em São Paulo - SP, aos 30/03/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Altamirando Bispo Pinto e de 
Lucia Fumie Fukao; A pretendente: YANKA DE BRITO SANTANA, nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em Mauá - SP, aos 25/03/1997, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Robson Douglas Santana e de 
Adriana Moreira de Brito.

O pretendente: EDIMILSON SERRA DE ANDRADE, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 09/10/1978, residente e domiciliado neste 
distrito São Paulo - SP, fi lho de Antonio Serra de Andrade e de Maria  Santos de Andrade; 
A pretendente: RENATA DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, visagista 
terapeuta capilar, nascida em São Paulo - SP, aos 12/01/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos dos Santos e de Maria José da Silva.

O pretendente: JUVENAL ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
encarregado de obras, nascido em Entre Rios - BA, aos 09/08/1965, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josefa Alves dos Santos; A pretendente: ELENILDA 
OLIVEIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, manicure, nascida em Capim 
Grosso - BA, aos 10/01/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antônio Almeida de Souza e de Josefa Oliveira de Souza.

O pretendente: RENATO DA CONCEIÇÃO MOIZES SILVA, nacionalidade brasi-
leiro, solteiro, metalúrgico, nascido em São Paulo - SP, aos 24/04/1988, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Moacir dos Santos Silva e de 
Maria da Conceição Silva Moizes; A pretendente: MARIA JAQUELINE LEMOS 
ROSA, nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
10/05/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Zacarias 
de Souza Rosa e de Nadir Lemos Rocha.

O pretendente: MARCIO ROBERTO FERNANDES COELHO, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, contador, nascido em São Paulo - SP, aos 06/07/1975, residente e domiciliado, 
em Itu - SP, fi lho de José Fernandes Coelho e de Fatima Galindo Coelho; A pretendente: 
PRISCILA REZENDE, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo - SP, aos 24/10/1989, residente e domiciliada neste distrito São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco Garcia Rezende e de Silvia Cardoso Rezende.

O pretendente: PAULO ROBERTO PALESE JÚNIOR, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, educador físico, nascido em São Paulo - SP, aos 22/12/1990, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto Palese e de An-
gelina Umbelina Palese; A pretendente: VIVIANE SILVEIRA DIAS, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, nascida em Taboão da Serra - SP, aos 
27/07/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jamil Dias 
e de Gizonita Silveira Dias.

O pretendente: WAGNER DOS SANTOS LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista de marketing, nascido em São Paulo - SP, aos 25/10/1990, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Damaceno Lima e de Maria 
Rosa dos Santos; A pretendente: LUCIANA AUXILIADORA CERCEAU, naciona-
lidade brasileira, solteira, pedagoga, nascida em Ponte Nova - MG, aos 23/05/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio Antonio Cerceau 
e de Soeli Maria de Lima Cerceau.

O pretendente:VALDEMIR DA SILVA NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 17/10/1986, residente e domiciliado, neste 
distrito São Paulo - SP, fi lho de Edmilson Dias Nascimento e de Maria Cristina da Silva; 
A pretendente: BEATRIZ PIRES NOVAES, nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
de operações, nascida em Vitória da Conquista - BA, aos 13/10/1993, residente e domi-
ciliada, neste distrito São Paulo - SP, fi lha de Benjamim Gomes Novaes e de Cosmerina 
Pires Novaes.

O pretendente: FELIPE ANDRADE PACHECO, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista 
de infraestrutura, nascido em São Paulo - SP, aos 26/06/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aguinaldo de Andrade Pacheco e de Maria Anezia 
de Cassia Pacheco; A pretendente: ANDRESSA GONÇALVES FURQUIM, nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 18/11/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando César Furquim 
e de Elisabete Gonçalves Furquim.

O pretendente: ÉLVIS MICHAEL DE LUCENA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de almoxarifado, nascido em Osasco - SP, aos 30/09/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Erivan Antonio de Lucena e de Edilma de Souza Luce-
na; A pretendente: LARISSA CAMARGO NOVAIS, nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 26/10/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Rubens Novais e de Silvana Maria Camargo Novais.

O pretendente: DANILO JOÃO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista 
de tecnologia da informação, nascido em São Paulo - SP, aos 23/06/1985, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdeci Marcelino dos Santos e de 
Esmeraldina Nasario Barreto; A pretendente: KAREN APARECIDA DE CARVALHO 
FIRMINO, nacionalidade brasileira, divorciado, manicure, nascida em São Paulo - SP, aos 
28/05/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Firmino 
Neto e de Zilda Silveria de Carvalho Firmino.

O pretendente: LAURO MOREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, mecânico, 
nascido em Cedro - CE, aos 28/11/1978, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Antonio Pinheiro da Silva e de Inês Moreira da Silva; A pretendente: SARA 
LARISSA SILVA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, nascida em 
São Paulo - SP, aos 15/05/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Enoc Edgar de Souza e de Edvania Maria da Silva.

O pretendente: AGNALDO GONÇALVES DA CRUZ, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
instalador de internet, nascido em São Paulo - SP, aos 26/01/1968, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Clarindo Gonçalves da Cruz e de Beatriz Maria da 
Silva Cruz; A pretendente: CRISTIANE DE JESUS FERREIRA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, de serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 25/06/1981, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Neusa de Jesus Ferreira Germano.

O pretendente: SAMUEL LOPES BEZERRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, mecânico, 
nascido em São Paulo - SP, aos 17/04/1999, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Rejane Lopes Bezerra; A pretendente: TATIANE SOUZA ALVES, 
nacionalidade brasileira, solteira, repositora, nascida em São Paulo - SP, aos 06/11/1999, 
residente e domiciliada São Paulo - SP, fi lha de Jucimar Alves e de Adriana Souza Ribeiro.

O pretendente: ÉLTON FERREIRA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 17/11/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gonçalves de Oliveira Filho e de Tereza Ferreira 
de Andrade; A pretendente: WANDA CINTIA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de produção, nascida em São Paulo - SP, aos 07/10/1989, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Antonio de Oliveira e de Josefa 
Francisca de Oliveira.

O pretendente: EDSON LUIZ DE MACEDO, nacionalidade brasileiro, solteiro, professor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 31/05/1974, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Angelita Tadeu de Macedo; A pretendente: SIMÔNE APARECIDA 
SILVA JESUS, nacionalidade brasileira, divorciada, professora, nascida em São Pau-
lo - SP, aos 20/12/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Armando Bressan de Jesus e de Antonia da Silva Jesus.

O pretendente: RICARDO REMONTE, nacionalidade brasileiro, divorciado, policial 
rodoviário, nascido em São Paulo - SP, aos 23/07/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Remonte e de Joana Darc de Souza Pereira; A 
pretendente: ANA PAULA HIRATA REIS, nacionalidade brasileira, divorciada, analista 
de sistemas, nascida em São Paulo - SP, aos 25/01/1979, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de David Reis e de Olga Hirata Reis.

O pretendente: SÉRGIO JOSÉ DE SOUZA,, nacionalidade brasileiro, solteiro, pro-
fessor de educação física, nascido em São Paulo - SP, aos 21/07/1961, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Bispo de Souza e de Leonice 
Malvão de Souza; A pretendente: MARIA CELESTE CAMISA NOVA, nacionalidade 
brasileira, solteiro, cinegrafi sta, nascida em São Paulo - SP, aos 17/07/1965, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Fernandes Camisa Nova e de 
Maria Manuela Camisa Nova.

O pretendente: THIAGO LUIZ DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pintor de construção civil, nascido em São Paulo - SP, aos 11/03/1988, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Luiz de Oliveira Neto e de 
Arlinda Aparecida Leite de Oliveira; A pretendente: DANIELE DA SILVA ANDRADE, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Quipapá - PE, aos 14/02/1989, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Manoel de Andrade 
e de Olívia Maria da Silva Andrade.

O pretendente: JOSÉ CÍCERO DA SILVA ANDRADE, nacionalidade brasileiro, di-
vorciado, agricultor, nascido em Quipapá - PE, aos 21/02/1979, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Manoel de Andrade e de Olívia Maria da 
Silva Andrade; A pretendente: ROSEANE MARIA DO NASCIMENTO, nacionalidade 
brasileira, solteira, agricultora, nascida em Quipapá - PE, aos 18/08/1994, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito José do Nascimento e de 
Luzinete Maria de Oliveira.

O pretendente: WANDERLEY APARECIDO BALDAVEZ, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, cirurgião dentista, nascido em Bocaina - SP, aos 10/07/1960, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldemar Baldavez e de Gersina 
Granai Baldavez; A pretendente: ROSELI GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, babá, nascida em Santa Cruz do Escalvado - MG, aos 16/05/1971, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Gomes da Silva e de Maria 
Aparecida da Silva.

O pretendente: MARCOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, nacionalidade bra-
sileiro, divorciado, porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 28/10/1983, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ribeiro da Silva e de 
Maria Pereira da Silva; A pretendente: GILDEANE COSTA XAVIER, nacionalidade 
brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em Ipirá - BA, aos 30/12/1980, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Macêdo Xavier 
e de Analha Costa Xavier.

O pretendente: AMILTAILDO MOREIRA LOPES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
barbeiro, nascido em Pilão Arcado - BA, aos 10/01/1979, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Milto Lopes da Silva e de Eva Moreira Lopes; 
A pretendente: PATRÍCIA ESTEVES RIBEIRO, nacionalidade brasileira, solteira, 
de serviços domésticos, nascida em Araçuai - MG, aos 10/08/1983, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Lúcio Esteves Farias e de 
Maura Ribeiro Farias.

O pretendente: GUSTAVO DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, coordenador 
de serviços, nascido em São Paulo - SP, aos 29/04/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias Francisco de Souza e de Glaucia Duque de Sou-
za; A pretendente: VICTORIA FERNANDES DE CASTRO RIBEIRO, nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 28/02/1997, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jairo Carlos de Castro Ribeiro e de 
Rute Fernandes de Castro Ribeiro.

O pretendente: LUIZ CEZAR MARTINS OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
encarregado  de limpeza, nascido em Reriutaba - CE, aos 23/06/1985, residente e 
domiciliado, neste distrito São Paulo - SP, fi lho de Francisco Carlos de Oliveira e de 
Antonia de Maria Martins Oliveira; A pretendente: ELIZANGELA MARIA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, solteiro, manicure, nascida em Agrestina - PE, aos 28/07/1990, 
residente e domiciliada, neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando José da Silva 
e de Maria José dos Santos.

O pretendente: ANDERSON LEAL DE JESUS, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista 
de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 04/06/1993, residente e domiciliado, neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rosa de Jesus e de Maria Leal da Silva Jesus; A 
pretendente: REGIANE VERONICA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
analista de recursos humanos, nascida em São Paulo - SP, aos 19/09/1995, residente 
e domiciliada, neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Jose de Oliveira e de 
Maria Eunice Bezerra de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ ADILSON RODRIGUES ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, segurança, nascido em Aporá - BA, aos 29/01/1967, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira de Almeida e de Veralice Rodrigues de 
Almeida; A pretendente: ROSELI RODRIGUES, nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar 
de serviços gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 14/12/1978, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Rodrigues e de Jandira Pedroso Rodrigues.

O pretendente: MARCIANO NEVES CORREIA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
gerente de comércio, nascido em Caetité - BA, aos 12/04/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amadeu Aparecido Correia e de Marlene Pessoa 
Neves Correia; A pretendente: DAIANE FERREIRA AGUIAR, nacionalidade brasileira, 
solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 01/11/1995, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Pessoa Aguiar e de Ines Ferreira Aguiar.

O pretendente: JORGE VALFRIDO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, viúvo, nas-
cido em Palmeira dos Índios - AL, aos 24/03/1958, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Valfrido Januário dos Santos e de Josefa Maria dos Santos; A 
pretendente: REJANE MARQUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, nascida em Palmeira dos Índios - AL, aos 05/08/1973, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito Pereira da Silva e de Lindinalva Marques da Silva.

O pretendente: ALEX SILVA DE PAULA PRATES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 28/09/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel de Souza Prates e de Jenilza Silva de Paula; 
A pretendente: NÍVEA ANDRADE RODRIGUES, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em Serra do Ramalho - BA, aos 30/06/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Rodrigues e de Maria Lucia Andrade Rodrigues.

O pretendente: ROGER VITOR HENRIQUE MUNIZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de farmácia, nascido em São Paulo - SP, aos 22/05/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Evanildo Henrique Muniz e de Edna Ridão Muniz; A 
pretendente: MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, solteira, 
recepcionista, nascida em Barreiras - BA, aos 09/06/1990, residente e domiciliada, neste 
disitrito, São Paulo - SP, fi lha de Ilso da Conceição e de Edecelma Santos da Conceição.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA VIEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, assistente 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 31/03/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Estevam da Silva Vieira e de Vitalina de Souza e Silva 
Vieira; A pretendente: CAROLINA FLAVIA PONTES, nacionalidade brasileira, divorciada, 
pedagoga, nascida em São Paulo - SP, aos 24/04/1980, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elinaldo Francisco Pontes e de Maria Iris Monteiro Pontes.

O pretendente: JHONATHAN LEANDRO COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, pintor 
de autos, nascido em São Paulo - SP, aos 04/01/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Antonio Costa e de Maria de Fátima Theodoro da Silva Costa; 
A pretendente: ANA CAROLINE SANTOS OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
analista fi nanceira, nascida em São Paulo - SP, aos 02/04/1994, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso Luiz de Oliveira e de Marly Santos.

O pretendente: RICARDO DE PAULA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante 
de eletricista, nascido em São Paulo - SP, aos 23/03/1979, residente e domiciliado, São 
Paulo - SP, fi lho de Andradino Inacio da Silva e de Ambrosina de Paula Silva; A pretendente: 
CRISTIANE QUEIROZ LOPES, nacionalidade brasileira, divorciada, encarregada de 
limpeza, nascida em Brasília - DF, aos 29/05/1978, residente e domiciliada em Taboão 
da Serra - SP, fi lha de Adelino Queiroz Lopes e de Maria Niva Queiroz Lopes.

O pretendente: FLAVIANO QUEIROZ CELESTINO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
carteiro, nascido em Amparo - PB, aos 07/04/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Fernandes Celestino e de Edilene Queiroz Celestino; 
A pretendente: MIRELA CRISTIANE GONÇALVES, nacionalidade brasileira, solteira, 
estágiaria, nascida em São Paulo - SP, aos 02/07/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria José Gonçalves.

O pretendente: RODRIGO JOSE DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 29/01/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Salustiano Jose da Silva e de Arlete Lima da Silva; A pretendente: 
JESSICA RIBEIRO LOPES, nacionalidade brasileira, solteira, empresária, nascida em 
Itajubá - MG, aos 27/02/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio da Silva Lopes e de Vilma Ribeiro Lopes.

O pretendente: VINICIUS LIMA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, orientador 
socioeducativo, nascido em Santo André - SP, aos 18/12/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Germinio Marinho dos Santos e de Edna Coelho Lima dos San-
tos; A pretendente: PAMELA FERNANDA GONÇALVES ROCHA, nacionalidade brasileira, 
solteira, divulgadora, nascida em Itu - SP, aos 28/12/1995, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Maria Gonçalves Rocha e de Eliana Aparecida da Silva Rocha.

O pretendente: ALESSON FAGUNDES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 19/04/1998, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Manoel dos Santos e de Maria Regina Fagundes dos 
Santos; A pretendente: MILEIDE CARMO DE FREITAS, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Itapecerica da Serra - SP, aos 24/09/2000, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Helio Dornelas de Freitas e de Maria Marleide Carmo de Sousa.

O pretendente: ROBSON PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pintor de construção civil, nascido em São Paulo - SP, aos 25/01/1988, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Pereira dos Santos e de Maria 
Izabel; A pretendente: ELZA ALCANTARA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 26/07/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Antonio da Silva e de Eliziaria Alcantara da Silva.

O pretendente: FILIPE VIEGAS XABREGAS CROÊLHAS, nacionalidade brasileira, 
solteiro, estudante, nascido em Belém - PA, aos 09/04/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio dos Santos Croêlhas e de Mara Gladys Viegas Xabregas 
Croêlhas; A pretendente: BEATRIZ DE SOUZA COSTA, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em Porto de Móz - PA, aos 28/01/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ben-Hur dos Reis Costa e de Vera Lucia de Souza Costa.

O pretendente: JACKSON SEVEN OLIVEIRA PINTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
padeiro, nascido em Seabra - BA, aos 30/10/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jaison Silva Pinto e de Jaci Rocha Oliveira Pinto; A pretendente: 
DANIELA TRINDADE DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, camareira, nascida 
em Barroso - MG, aos 10/09/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Nilza da Trindade Silva.

O pretendente: BRUNO DAS GRAÇAS CORRÊA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 12/08/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimunda das Graças Corrêa; A pretendente: EDNA 
EVELIN DA COSTA SILVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, nascida 
em São Paulo - SP, aos 21/05/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Edson Luiz da Costa Silveira e de Maria Aparecida Felisberto da Silva.

O pretendente: JEFFERSON SILVA OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
manobrista, nascido em São Paulo - SP, aos 03/07/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Onofre de Oliveira e de Aparecida Raimunda da 
Silva; A pretendente: LETICIA GOMES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 18/04/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adinailza Gomes dos Santos.

O pretendente: CARLOS ROBERTO CARVALHO GOMES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, forneiro, nascido em São Paulo - SP, aos 14/04/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio José da Silva Gomes e de Tania Maria Santos Car-
valho; A pretendente: ALEXIA FREITAS DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em São Paulo - SP, aos 04/11/1999, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Marcos Fernandes de Souza e de Gislaine Freitas de Souza.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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: YURI SILVA DELVAZ, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido 
nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 15/11/1986, residente e domiciliado neste 
Subistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Delvaz e de Marcia Maria da Silva Dlvaz. A 
pretendente: TAMMY MATIUSSI HARADA, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 17/10/1987, residente e domiciliada 
neste Subistrito, São Paulo - SP, fi lha de Shigueru Harada e de Odete Matiussi Harada.

O pretendente: CARLOS SILVA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 23/11/1971, residente e domiciliado neste 
Subistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Sant´Ana Alves e de Dedamilia Silva Alves. A 
pretendente: HORTÊNCIA CARMEN DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão técnica 
de enfermagem, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 18/08/1979, 
residente e domiciliada neste Subistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Batista de Oliveira 
Filho e de Adélia do Carmo Alves de Oliveira.

O pretendente: EDMILSON FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 07/01/1979, residente 
e domiciliado neste Subistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elesbão Ferreira da Silva e de 
Maria Virgem Paes Landim da Silva. A pretendente: FLAVIA SEVERINO DE SANTANA, 
estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no 
dia 01/08/1981, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Jose Heronildes 
Negreiros de Santana e de Vania Conceição Severino de Santana.

O pretendente: WELLINGTON DE OLIVEIRA MARTINS DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão personal trainer, nascido em Bauru (1º Subdistrito) - SP, no dia 29/10/1981, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Martins da 
Silva e de Luzia de Oliveira Martins da Silva. A pretendente: GISELE LUCIANE DA SIL-
VA, estado civil solteira, profi ssão assistente de compras, nascida em Maringá - PR, no 
dia 27/09/1976, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Militão da Silva e de Isaltina Conceição Lopes da Silva.

O pretendente: RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão 
jornalista, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 24/07/1978, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos Rodrigues e de Terezinha Ribeiro 
Rodrigues. A pretendente: JULIANA ALMEIDA DE QUEIROZ, estado civil divorciada, 
profi ssão chef de cozinha, nascida em Londrina - PR, no dia 26/02/1981, residente 
e domiciliada neste Subistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Luiz de Queiroz e de 
Jussara Almeida de Queiroz.

O pretendente: JOÃO ANTONIO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cabe-
leireiro, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 03/06/1987, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves Sobrinho e de Francisca Alves 
da Silva. A pretendente: FERNANDA TEIXEIRA SOARES, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 21/11/1985, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Rogério Munhoz Soares e 
de Izolete Teixeira Soares.

O pretendente: AGRIMUALDO APARECIDO GAVIOLI, estado civil solteiro, profissão 
aposentado, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 12/01/1947, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Benedicto Fortunato Gavioli 
e de Leonora Gavioli. A pretendente: NEUZA DINIZ LEITE, estado civil divorciada, 
profissão aposentada, nascida em Fernão - SP, no dia 08/11/1940, residente e 
domiciliada neste Subistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Barbosa Leite e de 
Maria Diniz Leite.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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11ª Vara Cível do Foro Central Cível – Comarca da Capital – SP. Edital de Intimação com o prazo de
20 dias, expedido no processo nº 1020697-94.2015.8.26.0100. O Dr. Luís Fernando Pinto Arcuri. M.M.,
Juiz de Direito da 11ª VC do Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a San Siro Parafusos e
Metalúrgica que lhe foi movida Cumprimento de Sentença por Condomínio Ed Gar Aut Florêncio de
Abreu, Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC,
foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 30.137,54 para junho de 2018, devi-
damente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntá-
rio, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixa-
do e publicado na forma da Lei. Nada Mais. O presente edital tem o prazo de 20 dias.          (29/09 e 02/10)

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0210268-48.2008.8.26.0100 ( USUC 973 ) O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Ramos, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Amaro Bento de Borba, Elvira Magro, Antônio Ramos Morgado, Glória 
de Jesus, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que Marcia Martins Silveira Bernik ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Sampaio Gois, 134. Parque Indianópolis - São 
Paulo - SP, com área de 1.106,90m², contribuinte nº041.035.0084-0, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital publicado na forma da lei. 

1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Tatuapé. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA CREMASCO LEME, 
REQUERIDO POR IVETE LEME DA SILVA - PROCESSO Nº1003791-09.2018.8.26.0008. O MM. 
Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dr. André Yukio Ogata, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 21/09/2018, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de MARIA CREMASCO LEME, CPF 463.446.088-20, declarando-a, relativamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, na forma 
dos artigos 4º, inciso III, e 1.767, inciso I, ambos do Código Civil, e nomeada como CURADORA, em 
caráter DEFINITIVO, a Sra. Ivete Leme da Silva. O presente edital será publicado por três vezes, 
com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 26 de setembro de 2018. 

2ª VC – Reg.Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0044785-
80.2010.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
PAMELA TAINA VILELLA DA SILVA, CPF. 370.237.868-56 que nos autos da ação de 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposta por parte de AMC Serviços Educacionais LTDA, 
procedeu-se o bloqueio através do sistema BACENJUD, no valor de R$ 650,00 (fls. 221). Estando a 
executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação (Art.525 do CPC/2015), na ausência dos quais 
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 13 de setembro de 2018. 

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 0109647-
24.2007.8.26.0053. 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). Simone Gomes Rodrigues Casoretti, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICIPALIDADE DE 
SÃO PAULO move uma Desapropriação - contra Rosa Gonçalves Sereno e Sandra Gonçalves 
Sereno, objetivando a área de 335,79 m², concernente à parte do imóvel situado na Av Monsenhor 
Agnelo, nº 952- Vila Progresso- Itaquera, contribuinte 139.287.0001-3, declarada de utilidade pública 
pelo Decreto Municipal 47.256 de 05/05/2006. 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 11 de abril de 2018. 
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