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BOLSAS
O Ibovespa: +2,04% Pontos: 
83.273,40 Máxima de +4,69% 
: 85.442 pontos Mínima de 
+0,01% : 81.623 pontos Volume: 
R$ 22,42 bilhões Variação em 
2018: 8,99% Variação no mês: 
4,95% Dow Jones: +0,2% Pontos: 
26.828,39 Nasdaq: +0,32% Pon-
tos: 8.025,09 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8795 Venda: R$ 3,8800 
Variação: -1,28% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,31 Venda: R$ 4,07 
Variação: -0,89% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8536 Venda: R$ 
3,8542 Variação: -2,44% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8500 
Venda: R$ 4,0430 Variação: 
-0,91% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,45% ao ano. 
- Hot money, 1,03% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.202,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,33% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 149,500 
Variação: -0,33%.

bro) Cotação: R$ 3,8875 Variação: 
-1,59% - Euro (17h34) Compra: 
US$ 1,1502 Venda: US$ 1,1502 
Variação: -0,39% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4660 Venda: R$ 
4,4680 Variação: -1,61% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,4070 Ven-
da: R$ 4,6570 Variação: -0,98%.

+1,94% Pontos: 83.520 Máxi-
ma (pontos): 85.545 Mínima 
(pontos): 82.955 . Global 40 
Cotação: 760,905 centavos de 
dólar Variação: +2,34%.

“O sujeito vai lá, 
tapa o nariz e 
vota”.
João Ubaldo Ribeiro (1941/2014)
Escritor brasileiro

para fazê-lo, claramente as 
transições políticas seriam 
mais tranquilas. “As transi-
ções políticas é o povo que 
decide, mas do ponto de vista 
da estabilidade da moeda e da 
situação fi nanceira, o BC já 
teria dado antes” (AE).

A volatilidade dos preços 
dos ativos de curto pra-
zo deverá permanecer 

até que seja defi nida a equipe 
econômica do presidente que 
sairá eleito das urnas, disse o 
ex-diretor de Fiscalização do 
Banco Central (BC), Cláu-
dio Mauch, que participou 
ontem (3), como convidado 
da autarquia, do seu XIII 
Seminário Anual de Estabili-
dade Financeira e Economia 
Bancária, que acontece na 
capital paulista.

Para Mauch, é normal os 
preços dos ativos reagirem 
positivamente, e as institui-

 Volatilidade no mercado 
permanece até defi nição da 
próxima equipe econômica

ções fi nanceiras revisarem suas 
projeções, neste momento em 
que as pesquisas confi rmam 
os dois candidatos que vão 
disputar o segundo turno da 
eleição presidencial, com rela-
tiva vantagem de Jair Bolsonaro 
(PSL) sobre o petista Fernando 
Haddad (PT). Ontem (03), um 
dia após o Datafolha confi rmar 
a vantagem de Bolsonaro sobre 
o petista, o Ibovespa chegou 
a subir mais de 4% durante o 
pregão e o dólar mostrou forte 
desvalorização.

Tal comportamento da bol-
sa e do câmbio é, segundo o 
ex-diretor do BC, prova da 

correlação existente entre as 
pesquisas de intenção de votos 
do Ibope e do Datafolha, que 
dão a Jair Bolsonaro vantagem 
sobre Haddad. Tão logo foram 
publicados os dados do Data-
folha na terça-feira à noite, já 
tinha instituições fi nanceiras 
revisando ou indicando que po-
deriam revisar suas projeções 
para dólar e juro.

“Eu acho normal o mercado 
revisar suas projeções (para 
juro e câmbio) porque ele vai 
fazendo suas avaliações a cada 
momento, de acordo com aqui-
lo que potencialmente poderá 
acontecer nas eleições. Quando 

Quando começa a chegar perto do momento de defi nir as eleições, o mercado fi ca olhando

o que pensam os candidatos e o que eles já fi zeram.

começa a chegar perto do mo-
mento de defi nir as eleições, 
o mercado fi ca olhando o que 
pensam os candidatos e o que 
eles já fi zeram”, disse Mauch. 
De acordo com ele, parece que 
o mercado está dando o benefí-
cio da dúvida ao candidato Jair 

Bolsonaro.
Segundo Mauch, se o BC já 

tivesse autonomia, com man-
datos que transcendessem os 
mandatos políticos, com um 
compromisso de estabilidade 
da moeda claramente defi nido 
em lei e com o devido arcabouço 

Até agora, 510 localidades 
brasileiras terão a segurança 
reforçada no domingo (7) 
por forças federais durante o 
primeiro turno das eleições. 
Segundo último balanço do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), os agentes atuarão, no 
total, em 11 estados. A maioria 
das zonas eleitorais que vão ter 
apoio está no Rio de Janeiro 
(106), seguido do Pará (46) e 
Piauí (43).

Os ministros do TSE já ha-
viam aprovado o apoio para 
localidades de outros oito es-
tados: Amazonas, Acre, Ceará, 

Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Rio Grande do 
Norte e Tocantins. Entre as 
localidades estão aldeias indí-
genas, distritos, comunidades 
ribeirinhas. 

A atuação das forças federais 
nas eleições tem como objetivo 
garantir a normalidade do pleito, 
o livre exercício do voto e o bom 
andamento da apuração dos 
resultados. Depois de aprovados 
pelo TSE, os pedidos são encami-
nhados ao Ministério da Defesa, 
órgão responsável pelo planeja-
mento e execução de ações das 
Forças Armadas (ABr).

A atuação das forças federais objetiva garantir

a normalidade do pleito.

O candidato à Presidência da 
República pelo PSL, Jair Bolso-
naro, foi proibido pelos médicos 
de participar do debate que será 
promovido pela Rede Globo 
hoje (4). O chefe da equipe 
médica que cuida do candidato, 
Antônio Macedo, viajou ao Rio 
de Janeiro, onde Bolsonaro se 
recupera em casa, na Barra da 
Tijuca, para avaliar o quadro 
clínico do candidato. Ao fi nal da 
visita, ele aconselhou repouso 
por mais sete a dez dias. 

O capitão reformado retirou 
o curativo e interrompeu o uso 
de antibióticos já que não há, 
segundo os médicos, mais risco 
de infecção. O cirurgião do Al-
bert Einstein ainda afi rmou que 
o paciente estava predisposto 
a comparecer ao evento, mas 
teve de acatar a recomendação 
médica. Macedo deve fazer 
nova avaliação na semana que 
vem. O processo de recupera-
ção ainda impede Bolsonaro de 
falar por mais de dez minutos 
consecutivos.

Em entrevista ao site de 
noticias “UOL”, Macedo disse 

O processo de recuperação 

ainda o impede de falar

por mais de dez minutos.

O ministro da Fazenda, 
Eduar do Guardia, defendeu 
ontem (3), durante almoço com 
ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF), o ajuste fi scal 
e a necessidade de reforma na 
Previdência Social. “Foi uma 
discussão mais macro sobre a 
situação econômica do país e a 
necessidade de reformas. Este 
foi o tema, a visão de por que o 
ajuste fi scal é importante, qual 
a relação entre o ajuste fi scal, 
crescimento e infl ação, e a im-
portância da continuidade des-
se processo de reformas”, disse 
Guardia, à saída do encontro.  

Apesar de discutir os proble-
mas nas contas do país, Guardia 
afi rmou não ter conversado so-
bre o impacto fi scal do reajuste 
de 16,38% que os ministros do 
Supremo aprovaram recente-
mente nos próprios salários. 
Para o ministro da Fazenda, 
“não cabe ao Poder Executivo 
entrar no mérito da alocação do 
recurso do Poder Judiciário”.

Caso confi rmado pelo Con-
gresso, o reajuste pode gerar 
um efeito cascata sobre as 
contas públicas, uma vez que 
os vencimentos dos ministros 
do Supremo servem de teto sa-
larial para todo o funcionalismo 
público. Na reunião, Guardia 
defendeu ainda a necessidade 
de aprovação da reforma da 
Previdência, neste ou no pró-
ximo governo. “É um problema 

Ministro da Fazenda,

Eduardo Guardia.

O ministro Gilmar Mendes, 
do STF, criticou ontem (3) 
propostas de realização de uma 
nova Assembleia Constituinte 
para modifi car a Carta de 1988. 
A medida, para ele, poderia pio-
rar o pacto de direitos formado 
em torno do texto original da 
Constituição, que completa 30 
anos de vigência nesta sexta-
-feira (5).

“A despeito dos problemas, 
esta pelo menos é a Constitui-
ção mais estável que já tivemos. 
É aquela que evitou golpes, não 
ensejou tentativa de tomada 
de poder”, disse o ministro. 
“Por isso ela tem valor em si 
mesma, um valor intrínseco 
que precisa ser cultuado. Por 
isso que, também por outras 
razões, me repugna qualquer 
ideia de constituinte, minicons-
tituinte”.

Mendes avaliou que a cria-

Ministro Gilmar Mendes e Dias Toffoli declararam-se contra a  

realização de uma nova Assembleia Constituinte.

Tânia Rêgo/ABr
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Dia das Crianças 
A área de Indicadores e Estudos 

Econômicos da Boa Vista SCPC 
projeta um crescimento em torno 
de 2,5% nas vendas neste ‘Dia das 
Crianças’, na comparação com 
2017. Com isto, o movimento do 
comércio na data deve registrar 
resultado positivo pelo segundo 
ano consecutivo. O crescimento 
de 2,5% em 2018, porém, deve 
ser ligeiramente inferior aos 2,7% 
registrados no ano passado. 

São Paulo - O PT desenca-
deou ontem (3), parte da es-
tratégia para tentar estancar o 
crescimento de Jair Bolsonaro 
(PSL) e evitar uma vitória do 
capitão da reserva no primeiro 
turno. A ideia é associar o can-
didato do PSL à política econô-
mica do governo Michel Temer. 
“Infelizmente o governo Temer 
termina melancolicamente e o 
que eu vejo de mais triste ainda 
é o Bolsonaro querer dobrar 
a aposta do governo Temer”, 
disse Haddad em entrevista à 
Rádio Jornal de Pernambuco. 

Na manhã de ontem (3), 
começou a circular a primeira 
inserção da campanha petista 
na TV que cita nominalmente 
o candidato do PSL. 

Na peça, o PT lembra que 
Bolsonaro votou a favor de 
medidas do governo Temer e 
“contra o trabalhador” como a 
reforma trabalhista e conclui: 

Drew Angerer/Getty Images/AFP

Ministros do STF criticam propostas 
de nova Assembleia Constituinte

A proposta de uma nova 
assembleia para modifi car a 
Constituição apareceu duran-
te a campanha eleitoral de ao 
menos dois candidatos à Pre-
sidência neste ano. 

Ao ser questionada nesta 
quarta-feira sobre a saúde da 
Constituição de 1988, a pro-
curadora-geral da República, 
Raquel Dodge, elogiou o texto, 
que para ela é o marco mais 
extraordinário na história da 
República brasileira, na defesa 
de direitos fundamentais e na 
estabilidade de instituições 
republicanas. “O país nunca 
viveu um período de normali-
dade democrática tão longa e, 
em razão disso, temos hoje uma 
sociedade mais plural, onde a 
dignidade da pessoa humana e 
a liberdade das pessoas é asse-
gurada com maior plenitude”, 
avaliou Dodge (ABr). 

ção de uma Constituinte, 
mesmo que focada somente 
em determinado tópico, iria 
“paralisar o país”. O presidente 
do STF, ministro Dias Toffoli, 
também criticou a proposta, 
dizendo em entrevista a portais 
jurídicos que não vê ‘motivos 

para  Constituinte’. “Aí nunca 
vamos chegar a lugar nenhum. 
Se a cada período de tempo 
nós quisermos reconstruir o 
pacto nacional, não consegui-
remos ter uma estabilidade 
institucional”, disse ao portal 
jurídico Jota.

Tropas Federais em 11 
estados neste domingo

Bolsonaro é proibido por 
médicos de ir a debate

que Bolsonaro segue tomando 
vitaminas e realizando fi siote-
rapia em casa, com o auxílio 
de um enfermeiro do Albert 
Einstein que veio de São Paulo 
para acompanhar o candidato. 
Bolsonaro é o líder nas pesqui-
sas, com 32% das intenção de 
voto, segundo os últimos dados 
divulgados pelo Datafolha, que 
aponta Fernando Haddad, do 
PT, em segundo lugar, com 
21%. O primeiro turno das elei-
ções presidenciais brasileiras 
ocorre no próximo domingo 
(7) (ANSA).

Ministério da Fazenda volta 
a defender o ajuste fi scal

do país, não é um problema do 
próximo governo, o país tem um 
problema fi scal grave, que pre-
cisa ser resolvido, começando 
com a questão da Previdência”, 
disse. “O mais importante é 
você entender qual a natureza 
do problema, e não negar que 
o problema existe.”

Participaram do encontro, 
que foi fechado à imprensa, o 
presidente do STF, Dias Toffoli, 
e os ministros Edson Fachin, 
Gilmar Mendes, Alexandre de 
Moraes, Luiz Fux, Marco Auré-
lio Mello e Luís Roberto Barro-
so. Ao menos sete ações diretas 
de inconstitucionalidade que 
questionam a Emenda sobre 
o teto de gastos, tramitam no 
Supremo. Todas são relatadas 
pela ministra Rosa Weber, que 
não participou da reunião com 
Eduardo Guardia (ABr).

PT tenta vincular Jair 
Bolsonaro a Michel Temer

“já basta o Temer”. Em reação 
ao súbito crescimento de Bolso-
naro e da possibilidade de uma 
derrota ainda no primeiro tur-
no, a campanha petista decidiu 
antecipar a estratégia de atacar 
o capitão da reserva, prevista 
inicialmente para acontecer 
apenas no segundo turno.

Segundo fontes da campa-
nha, pesquisas internas mos-
tram que a pauta econômica 
tem mais potencial de danos ao 
adversário do que temas como 
a questão de gênero ou respeito 
à democracia. Haddad tentou 
demonstrar compromisso com 
o rigor fi scal ao dizer que está 
preocupado e pretende repac-
tuar os regimes de previdência 
dos Estados e municípios. O 
petista disse que vai deixar em 
aberto a discussão sobre idade 
mínima para aposentadoria, 
assunto considerado um tabu 
pelo PT (AE).

Fábio Vieira/Fotorua/Estadão Conteúdo

O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad.
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A lição que sabemos 
de cor, mas nos
custa aprender

Sem saber ler e 

compreender o que se lê, 

somos como os cegos do 

Saramago: “cegos que 

vêem, cegos que, vendo, 

não vêem”

O Ministério da Educação 
publicou os dados do 
Sistema de Avaliação 

da educação Básica (Saeb), 
referentes ao ano de 2017. 

Pela primeira vez, o MEC 
apresentou os dados em uma 
escala de valores de 0 a 9 - sen-
do que de 0 a 3, o conhecimento 
é insufi ciente; de 4 a 6, básico; 
e de 7 a 9, adequado. 

Pois bem: o Ensino Médio 
foi classifi cado no nível 2 de 
profi ciência. Na série histórica, 
o quadro é o mesmo de 2009. 
Em matemática, a média de 
pontos conseguiu, inclusive, 
fi car pior do que há 8 anos.

Um pouco mais de infor-
mações: nenhum Estado da 
federação alcançou a meta do 
Ideb para o Ensino Médio, que 
era de 4,4. São Paulo, inclusive, 
baixou. Também o Rio Janeiro 
e o DF. As escolas particulares 
não vão mal, mas não vão bem. 
Se a média para passar de ano 
fosse 6, só as redes particulares 
de Minas Gerais, Espírito San-
to, Santa Catarina e DF teriam 
nota azul. Piauí, São Paulo, 
Paraná, Rio Grande do Sul e 
Mato Grosso do Sul teriam de 
conversar com a professora e 
propor um trabalho extra, pois 
fi caram com nota 5,9.

Para o 9º ano do Ensino 
Fundamental, a média espe-
rada era de 4,7 e foi de 4,4.  
No entanto, no quinto ano do 
Ensino Fundamental, apenas 
quatro Estados não cumpriram 
as metas previstas: Sergipe, 
Amapá, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul. Os pequenos 
conseguem ir bem até o quin-
to ano. Quando ingressam no 
chamado Fundamental II, a 
coisa apura. No Ensino Médio, 
desanda.

E o que isso signifi ca real-
mente? Que nossos jovens do 
Ensino Médio, na sua imensa 
maioria, não sabem destacar a 
ideia principal de um texto, ou 
interpretar um gráfi co simples. 
Erram conta de mais. Trocam 
o S pelo Z, o P pelo B. Ou seja, 
em pouco tempo, os alunos do 
Ensino Fundamental saberão 
mais que os alunos do Ensino 
Médio. E o diploma, em vez de 
um carimbo do MEC, terá uma 
imagem do fundo do poço. 

A pergunta que não quer 
calar é: por que isso acontece? 
E a resposta é simples, o que 

não quer dizer fácil: a escola 
não está gerando aprendizado. 
O aluno aprende algo em uma 
série, mas não está usando esse 
aprendizado na série seguinte. 
Daí esquece. E começa tudo de 
novo e, então, aprende outras 
coisas, mas não aprofunda, 
não consolida, não sedimenta 
conhecimento nenhum. 

Tudo fi ca ali, na superfície, 
nas duas primeiras linhas. E 
quando o jovem é apresentado 
a um desafi o que exija a mobili-
zação das suas aprendizagens, 
como quem usa ferramentas 
para consertar ou inventar 
algo, ele estaca. Dá “tilt”.

E como gerar aprendizado? 
Em primeiríssimo lugar, pela li-
teracia. Se não soubermos ler e 
compreender os signos da nos-
sa cultura, nunca poderemos 
cultivar nada. Somos humanos 
porque nos inventamos por 
meio de nossas mãos e nossas 
palavras. Desde milhares de 
anos, fazemos e ensinamos aos 
outros como se faz e, então, os 
que aprendem, ensinam sem 
precisar mais fazer, por meio 
das palavras. 

As palavras permitem a 
multiplicação do aprendizado 
sobre as obras dos homens e 
mulheres no mundo. Se não 
soubermos utilizar com de-
senvoltura e familiaridade a 
linguagem, nada será possível. 
Nem a matemática, nem a físi-
ca, nem a química, pela razão 
óbvia de que seu aprendizado 
depende fundamentalmente 
da língua materna. 

Faço coro ao que afi rmava 
Roland Barthes: “se tivesse que 
deixar uma única disciplina 
para ser ensinada na escola, 
escolheria a Literatura”. Pois 
se compreendemos como as 
pessoas falam do mundo e 
como explicam o mundo, como 
o resumem, como o enfrentam 
com as palavras, como buscam 
decifrá-lo e transformá-lo, 
saberemos como fazer todo 
o resto, pois que compreen-
deremos. 

Mas sem a ferramenta mes-
tra da linguagem e da compre-
ensão, quando muito pescare-
mos um peixinho magro que só 
servirá para lembrar de nossa 
fome e de nossa incapacidade 
de viver na beira de um rio 
caudaloso.  “Minha Pátria é 
minha língua”, já dizia o poeta. 
Sem saber ler e compreender o 
que se lê, somos como os cegos 
do Saramago: “cegos que vêem, 
cegos que, vendo, não vêem”.

 
(*) - É Doutor em Educação Histórica 

pela UFPR, consultor de conteúdos 
da área de Humanidades e professor 

no Curso Positivo. 

Daniel Medeiros (*)
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Um grupo de biólogos, 
ambientalistas e procu-
radores do Ministério 

Público Federal (MPF) vem 
manifestando preocupação 
com o projeto, em tramitação 
na Câmara, que estabelece o 
limite de cinco anos para que 
as unidades de conservação am-
biental no país concluam todo 
o processo de desapropriação 
e indenização de propriedades. 
Do contrário, perderia efeito o 
decreto de criação da unidade.

Boa parte das preocupações 
foi reunida em um artigo publi-
cado há pouco mais de um mês 
na conceituada revista Science. 
Assinado por cinco pesquisado-
res da UFMG, o artigo aponta 
que quase 100 unidades têm 
hoje problemas de regulariza-
ção fundiária. Segundo o estu-
do, se o projeto for aprovado 
e tiver efeito retroativo, 17 
milhões de hectares em áreas 
protegidas seriam impactados, 
quatro vezes a área do estado 
do Rio de Janeiro.

Considerando só os parques 
nacionais, 17 deles poderiam 
ter os decretos de criação 
anulados, como por exemplo o 
Parque Nacional das Sempre-

Parque Nacional do Pico da Neblina, no Amazonas.

A Polícia do Paraguai 
prendeu quatro pessoas na 
terça-feira (2), uma delas 
brasileira, após descobrir 
um túnel perto da prisão de 
Pedro Juan Caballero, no 
departamento de Amambaí, 
perto da fronteira com o 
Brasil, que seria utilizado 
para resgatar 80 integrantes 
do Primeiro Comando da 
Capital (PCC). 

Segundo o ministro do 
Interior do Paraguai, Juan 
Ernesto Villamayor, três dos 
presos, todos paraguaios, 
foram surpreendidos pelos 
agentes enquanto trabalha-
vam na escavação do túnel 
dentro de uma casa a cerca 
de 200 metros do presídio. 
Eles confessaram que o 
objetivo era conectar a casa 
à prisão para facilitar a fuga 
de pelo menos 80 integrantes 
do PCC. 

O quarto preso, um cida-
dão brasileiro, foi captura-
do perto da casa utilizada 
pela quadrilha. Segundo as 
investigações, ele estava 
prestando serviços para os 

O túnel tinha 14 metros de profundidade e altura sufi ciente 

para que as pessoas andassem em pé dentro dele.

O presidente Michel Temer 
entregou ontem (3) a comenda 
da Ordem Nacional do Cruzeiro 
do Sul a José Gomes Canotilho, 
em cerimônia no Palácio do Pla-
nalto. As ideais do jurista portu-
guês inspiraram a Constituição 
brasileira, que completa 30 anos 
de promulgação amanhã (5).

Canotilho, de 77 anos, é li-
cenciado e doutor em Direito 
pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, onde 
é professor catedrático jubilado 
e da qual foi vice-reitor. É autor 
de várias obras na área de Di-
reito Constitucional e direitos 
fundamentais. O professor 
também exerceu funções de 
conselheiro de Estado e foi 
condecorado duas vezes pela 
presidência de Portugal.

O presidente Michel Temer, cumprimenta o professor

José Gomes Canotilho.

Criador da pop art, Andy Wa-
rhol está sendo homenageado 
em uma mostra inaugurada 
ontem (3) no Complesso del 
Vittoriano, em Roma. A expo-
sição, que fi ca em cartaz até o 
próximo 3 de fevereiro, come-
mora 90 anos do nascimento do 
pintor e exibirá as suas obras 
mais famosas, como os retratos 
de Marilyn Monroe e Liz Taylor, 
a famosa latinha de sopa Camp-
bell e as séries Polaroid.

A mostra, além de percor-
rer a sua carreira artística, 
conta sobre a sua vida, feita 
de transgressões, intuições 
e excessos, reconstruindo o 
espírito de três décadas, dos 
anos 60 aos 80. Com mais 
de 170 obras, a capacidade 
visionária e as obsessões de 
Warhol aparecem, batendo de 
frente com as novas formas 
de comunicação de massa, 
revolucionando o conceito de 
arte, a prática artística, mas 

A mostra comemora os 90 anos do criador da pop art.
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Estudo mostra riscos de 
projeto sobre criação de 
unidades de conservação

Boa parte das preocupações foi reunida em um artigo publicado há pouco mais de um mês na 
conceituada revista Science

-Vivas, no norte de Minas 
Gerais, e o Parque Nacional do 
Pico da Neblina, no Amazonas. 
“Muitas unidades de conser-
vação já têm a maior parte de 
sua área regularizada, restando 
poucas pendências. Mas se o 
decreto de criação perde efei-
to, a unidade deixa de existir 
integralmente e todo o esforço 
já realizado é perdido. É um 
retrocesso”, diz o pesquisador 
Lucas Perillo, um dos autores 
do artigo científi co. 

“Há unidades onde há pesso-
as morando dentro da área de 
proteção, justamente porque 
ainda não se chegou a um 
consenso. Nesse caso, cabe à 
gestão da unidade pensar em 
alternativas. No Parque Nacio-
nal da Chapada Diamantina, por 
exemplo, existiam plantações, 
criação de gado e um desmate 
acelerado. Mas foi desenvolvido 
um projeto voltado para o turis-
mo, de forma que os proprietá-
rios passaram a ter atividades 

econômicas mais sustentáveis”, 
conta Lucas Perillo. 

Perillo avalia que a aprovação 
do projeto comprometeria a ex-
pansão das áreas de proteção, 
pois cinco anos é um tempo 
reduzido para a resolução de 
confl itos fundiários. Ele lembra 
que há casos complexos que 
envolvem, além de grupos que 
não querem sair de suas terras, 
invasores que entraram na 
unidade de conservação após 
a criação (ABr).

Paraguai descobre túnel para resgatar 
80 membros do PCC da prisão

paraguaios que escavavam 
o túnel. Villamayor explicou 
que o túnel tinha 14 metros 
de profundidade e altura su-
fi ciente para que as pessoas 
andassem em pé dentro dele.

“Era fantasticamente bem 
feito”, afi rmou Villamayor.

O ministro confi rmou que a 
operação ocorreu devido às 
informações coletadas pelo 

setor de inteligência da Po-
lícia do Paraguai. Os agentes 
continuarão investigando 
outras casas na região e não 
descartam a hipótese de ha-
ver mais prisões. O presiden-
te do Paraguai, Mario Abdo 
Benítez, parabenizou pouco 
depois a polícia pela opera-
ção em mensagem publicada 
no Twitter (Agência EFE).

Temer entrega comenda a jurista que 
inspirou a Constituição

Atualmente, Canotilho é ad-
ministrador não executivo da 
Fundação Calouste Gulbenkian 
e membro do Conselho Supe-
rior do Ministério Público de 

Portugal. A Ordem Nacional 
do Cruzeiro do Sul é a mais 
alta condecoração brasileira 
atribuída a cidadãos estrangei-
ros (ABr).

Roma recebe exposição sobre
Andy Warhol

também o universo da música, 
do cinema e da moda.

No início do percurso, cons-
tam os ícones mais característi-
cos da arte de Warhol, obras que 
fazem parte do imaginário co-
letivo. Depois, em um cômodo 
que se assemelha a um campo 
de fl ores luminosas, documenta 
os trabalhos que mostram a sua 
ligação com a Itália (a série do 
Vesúvio), com os estilistas e as 

estrelas da música e do cinema.
“Se Warhol estivesse vivo 

hoje, talvez andasse com o 
smartphone em mãos, pronto 
para compartilhar fotografi as 
nas redes sociais”, brincou 
Matteo Bellenghi, curador da 
exposição. “Esse projeto é um 
conjunto de imagens, objetos e 
curiosidades, para compreen-
der o homem além do artista”, 
concluiu Belenghi (ANSA).

Caíram os pedidos 
de falência 

O número de pedidos de falência 
de empresas da capital paulista caiu 
20,6% de janeiro a agosto, na compa-
ração com o mesmo período de 2017, 
segundo levantamento da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP) com 
base em informações dos cartórios 
da cidade. Foram registrados 200 
requerimentos de falência no período, 
contra 252 nos oito meses iniciais do 
ano passado. 

“A queda pode ser resultado do 
início do processo de recuperação 
da economia, ainda que lento. Até 
2014 acreditava-se em um vigoroso 
crescimento econômico, mas muitos 
negócios foram surpreendidos com a 
recessão que chegou ao País por volta 
de 2015. Contudo, de meados do ano 
passado para cá, o nível da atividade 
econômica começou a subir, dando 
algum fôlego ao empresariado”, co-
menta Alencar Burti, presidente da 
ACSP. O setor com maior diminuição 
do número de pedidos de falência 
no período foi o comércio (-27,2%), 
seguido pela indústria (-23,8%) e 
pelos serviços (-12,7%). Nos oito 
primeiros meses do ano, os pedidos 
de recuperação judicial caíram média 
49,4% (de 85 para 43) na capital 
paulista no contraste anual, com 
destaque para o setor de serviços 
(-66%) (AI/ACSP).
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A - Conciliação Trabalhista 
Termina na próxima quarta-feira (10), as inscrições para a 13ª Semana 
Nacional de Conciliação Trabalhista, promovida pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) em ação conjunta com todos os tribunais trabalhistas 
do país. As partes que tenham processos com potencial conciliatório no 
TRT-2 podem se inscrever na página do Tribunal (www.trtsp.jus.br), pelo 
ícone “Quero Conciliar”, localizado na área de acesso rápido. A Semana 
começa no dia 5 e vai até o dia 9 de novembro. Advogados ou partes 
também podem inscrever listas de processos pelo e-mail (conciliar@
trtsp.jus.br), indicando a numeração integral dos processos e o nome 
das partes envolvidas. 

B - Compras no Exterior 
Imagine poder comprar produtos importados sem sair de casa e com 
menos custo e burocracia do que nos modelos já disponíveis no mercado, 
como marketplaces e lojas virtuais. Isto já é possível graças ao comparti-
lhamento de bagagens, que conecta pessoas que desejam produtos que 
não encontram no Brasil, a milhares de viajantes ao redor do mundo 
com espaço disponível na mala. A ideia foi criada pelo Grabr - (https://
grabr.io/pt) app disponível em mais de 120 países que conecta viajantes 
a compradores e possui mais de 500 mil usuários cadastrados em sua 
plataforma. A economia para os brasileiros costuma ser de 30% a 40%, 
em média.

C - Inteligência Emocional
O maior treinamento de inteligência emocional do mundo, o Método 
CIS, será realizado entre os próximos dias 19 e 21, no Transamérica 
Expo Center e deve receber cerca de 4 mil participantes. O curso é 
ministrado pelo PhD e master coach Paulo Vieira, autor de best-sellers. 
O método CIS visa eliminar os obstáculos emocionais para ajudar os 
alunos a alcançarem alta performance. O treinamento objetiva ajudar as 
pessoas a adotarem uma nova postura diante dos diferentes desafi os e, 
consequentemente, a cumprirem suas metas. São três dias de imersão 
em temas como domínio das emoções, reprogramação de crenças limi-
tantes e desenvolvimento da inteligência emocional. Inscrições e mais 
informações, pelo site (http://lp.febracis.com.br/metodo-cis/).

D - Síndicos e Administradores
No próximo dia 19 (sexta-feira), das 9h às 17h30, no Teatro das Artes (Sho-
pping Eldorado), acontece o 3° Congresso de Síndicos e Administradores, 
que reunirá diversos especialistas do segmento para debater os principais 
erros registrados em condomínios e como evitá-los. Discussões que visam, 
entre outros benefícios, a redução de custos, o aumento da segurança e 
melhorias nas relações entre síndicos, moradores e funcionários. A progra-
mação completa do evento, com todos os palestrantes e temas que serão 
discutidos, pode ser consultada através do site: (www.gaborrh.com.br).

E - Reinventando Conceitos
O Fecap Cases, evento que acontece anualmente desde 2012, chega a sua 7º 
edição com o tema “No idea. Reinventando Conceitos”. Entre os próximos 
dias 15 e 19, quinze palestrantes passarão pelo palco do Fecap Cases para 
bater um papo e compartilhar seus cases com o público, que poderão par-
ticipar de ativações de marcas apoiadoras e dos sorteios durante a semana. 
Os alunos do 6º semestre levarão ao palco do Teatro  Fecap palestrantes 
e profi ssionais do mercado para compartilharem seus cases sobre a me-
tamorfose enfrentada quando se trata de comunicar e criar identifi cação 
com o consumidor atual. Inscrições  pelo site (www.fecapcases.fecap.br).

F -  Estágios na Amazon
A Amazon vai contratar 60 interns para sua unidade em São Paulo. Os estu-
dantes passam por um processo de formação e desenvolvimento enquanto 
trabalham na Companhia, sendo expostos a desafi os reais e projetos nas dife-
rentes áreas. São aceitos estudantes dos cursos de: tecnologia como ciência 
da computação, análise de sistemas, sistemas de informação, administração, 
marketing, contabilidade, economia, engenharia, matemática, estatística, 
comunicação, jornalismo, publicidade e psicologia. Serão expostos a desafi os 
e aprendizados e ainda receberão bolsa-auxílio + benefícios. Inscrições e 
mais informações: (www.ciadeestagios.com.br/amazon).  

G - Invenções e Entretenimento
A Maker Faire Rio de Janeiro, primeira edição na América Latina da maior 
feira de invenções e entretenimento do mundo, recebe até o próximo dia 
14 inscrições de projetos originais e inovadores que tenham interesse 

em compor o evento. O Call For Makers está aberto para conteúdos das 
mais diversas áreas, como arte, tecnologia, robótica, realidade virtual, 
inteligência artifi cial, impressão 3D, ciência, artesanato, engenharia, 
design e música. Podem participar projetos individuais ou de empresas. 
E quem tiver interesse em oferecer uma palestra sobre assunto alinha-
do ao universo maker, demonstrar ou lançar um produto ou serviço. 
Inscrições: (bit.ly/CALLFORMAKERS). Mais informações em: (bit.ly/
VisiteMakerFaireRIO). 

H - Negócios com Criptomoedas
O Grupo Bitcoin Banco acaba de abir a primeira agência física para aten-
dimento ao público. A equipe tem cinco consultores, dois administradores 
e um gerente dedicados a oferecer negócios em criptomoedas. A loja 
física do Bitcoin Banco - localizada na Rua Joaquim Floriano, 960, 2º 
andar, no Itaim Bibi – é destinada a quem procura por um investimento 
mais especializado. Os consultores oferecem orientação e verifi cam qual 
produto é mais adequado às necessidades e perfi l de cada cliente. A 
primeira loja física do grupo foi aberta em Curitiba no fi nal do ano pas-
sado. Ampliada recentemente, mantém oito consultores especializados.

I - Molho de Pimenta
Em 1868, Edmund McIlhenny não sabia que mudaria para sempre a 
maneira de se comer, criando, com sua primeira colheita de pimenta 
tabasco, um molho picante que realçava o sabor dos alimentos. Nascia 
assim o molho TABASCO® , original do sul da Louisiana, que chegou 
ao mercado brasileiro em meados da década de 30. Um século e meio 
anos após sua criação, mantém o processo artesanal cuidadoso de seu 
preparo, com três ingredientes simples: pimentas tabasco de herança, 
sal e vinagre, que envelhecem em barris de carvalho. Envasado na 
icônica garrafi nha pela sexta geração da família de Edmund, em Avery 
Island, na Luisiana, sua distribuição é feita para mais de 185 países e 
territórios, rotulados em 22 línguas e dialetos. Mais informações: (www.
tabascobrasil.com.br).

J - Imersão Copywriter 
Para competir na velocidade de diversos players, empresas têm investido 
em uma arquitetura digital que oferece proximidade com os consu-
midores. Dominar a prática de produção de artigos que possam gerar 
resultados práticos, leia-se toneladas de vendas e leads - é um complexo 
desafi o. Afi nal, há profi ssionais preparados em técnicas de copywriting 
na atualidade? No dia 9 de novembro, no Conjunto Nacional, na Av. 
Paulista, das 9h às 18hs, acontece o Imersão Copywriter “Como escrever 
textos persuasivos para alavancar negócios on e offl ine”. O conteúdo será 
ministrado por especialistas e consultores em estratégias de marketing 
digital para pequenas, médias e grandes empresas. As inscrições e a 
programação estão no link (http://bit.ly/imersaocopywritersp).
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O voto facultativo 

signifi ca liberdade de 

escolha, direito de ir e 

vir

Às vésperas de uma das 
eleições mais importan-
tes da história do País, 

boa parte dos eleitores declara 
voto nulo, em branco ou vai 
simplesmente se abster como 
forma de protesto. Talvez não 
saiba que esse seu comporta-
mento não ajudará em nada 
a democracia nem servirá de 
protesto, pois o que conta é 
o voto válido cravado na urna 
eletrônica. 

Em geral, candidatos mais 
conhecidos se beneficiam 
disso. Porém, cabe uma pro-
funda refl exão: o voto é um 
dever cívico ou um direito 
subjetivo? A questão diz mui-
to a respeito da qualidade de 
um sistema democrático. No 
nosso caso, a resposta é dada 
pela Constituição, que torna o 
voto obrigatório, menos para 
jovens entre 16 e 18 anos, 
eleitores com mais de 70 anos 
e analfabetos. 

Que implicações haveria 
para a democracia brasileira 
em caso de voto facultativo? 
O primeiro efeito seria a que-
bra de 35% na participação 
da população nas eleições, 
conforme estudiosos do siste-
ma eleitoral. Tomando como 
referência o conjunto deste 
ano – 147.302.354 de eleitores 
-, iriam para as urnas entre 90 
a 96 milhões. 

Esse volume menor não 
signifi caria, porém, enfraque-
cimento da democracia repre-
sentativa. Alguns alegam que o 
País ainda não alcançou grau 

elevado de institucionalização 
política, o que não resiste a 
uma análise. O voto facultativo 
signifi ca liberdade de escolha, 
direito de ir e vir, de participar 
ou não do processo eleitoral, 
decisão da consciência, cali-
brada pelo amadurecimento. 

Se milhões de eleitores 
poderiam se abster, por livre 
e espontânea vontade, outros 
milhões compareceriam às 
urnas com discernimento. 
Haveria menor índice de votos 
nulos e brancos. A tese de que a 
obrigatoriedade do voto forta-
lece a instituição política não se 
sustenta. Se assim fosse, países 
mais avançados do planeta, 
que cultivam as sementes da 
democracia, adotariam o voto 
obrigatório. 

O fato de se ter às vezes 
menos de 50% de participação 
do eleitorado não significa 
democracia mais frágil nos 
EUA. Na Grã-Bretanha, com 
sufrágio facultativo, a partici-
pação pode chegar a 70%; na 
França alcança cerca de 80%. 
Portanto, não é a obrigação que 
melhora padrões políticos. A 
elevação moral e espiritual de 
um povo decorre dos níveis de 
desenvolvimento econômico 
de um país e seus refl exos na 
estrutura educacional.

Valorizar o voto dos mais 
interessados não é posição 
elitista. Mas o que é melhor 
para a democracia, uma mino-
ria ativa ou a maioria passiva? 
A liberdade para votar levaria 
lideranças e partidos a condu-
zir um processo de motivação 
das bases. Este é um tema 
importante para o Congresso 
debater.

 
(*) - É presidente da Secional

Paulista da OAB.

Marcos da Costa (*)

As medidas do Banco Cen-
tral (BC) para aumentar a 
concorrência no mercado de 
crédito do Brasil já começaram 
a surtir efeito, disse o diretor 
de Política Econômica do BC, 
Carlos Viana, na abertura do 
‘Seminário de Estabilidade Fi-
nanceira e Economia Bancária 
do Banco Central’, ontem (3) 
em São Paulo.

Viana citou medidas como 
o incentivo e a regulamen-
tação de fi ntechs (empresas 
de inovação no setor fi nan-
ceiro), a criação da Taxa de 
Longo Prazo (TLP) para os 
empréstimos do Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
a fl exibilização das aplicações 
dos recursos de poupança no 
crédito imobiliário, o incentivo 
ao uso do cartão de débito e 
portabilidade de conta salário.

Carlos Viana de Carvalho, diretor de Política Econômica do BC.

É o que revela a pesquisa 
Demografia das Em-
presas e Estatísticas de 

Empreendedorismo 2016, que 
o IBGE divulgou, ontem (3), 
no Rio de Janeiro. Os dados 
indicam que, pelo terceiro ano 
seguido, o saldo no total de 
empresas fi cou negativo em 
2016, com queda de 1,6%, o 
equivalente a menos 70,8 mil 
empresas.

Também o número de pes-
soal assalariado caiu 4,8%, o 
equivalente a 1,6 milhão de 
pessoas a menos. Foi a segunda 
queda seguida.

Dados do Cadastro Central 
de Empresas (Cempre) indi-
cam que, em 2016, o Brasil 
tinha 4,5 milhões de empresas 
ativas que ocupavam 38,5 mi-
lhões de pessoas. Deste total, 
32 milhões, o equivalente a 
83,1%, trabalhavam como assa-
lariadas e 6,5 milhões (16,9%) 
como sócias ou proprietárias.

O estudo mostra, ainda, que 
os salários e outras remunera-
ções pagos por entidades em-
presariais somaram, em 2016, 

O comércio é o maior gerador de empregos e empresas.

Reforço 
fi nanceiro para 
projetos de 
turismo

Duas instituições fi nanceiras 
que operam linhas de crédito 
com recursos do Fundo Geral de 
Turismo (Fungetur) receberam 
reforço de caixa para ampliar a 
capacidade de atendimento à 
clientela do fundo. Um aporte 
de R$ 5,5 milhões foi enviado 
para a Agência de Desenvol-
vimento Paulista (Desenvolve 
SP) e mais R$ 3,5 milhões 
foram encaminhados à agência 
de fomento do Mato Grosso 
(Desenvolve MT).

“O repasse de recursos para 
as duas agências vai permitir o 
atendimento a propostas que 
já estão em análise e estimular 
mais empresas a buscarem fi -
nanciamento para seus projetos 
de turismo”, comenta o secretá-
rio substituto de Estruturação 
do Turismo do MTur, Paulo 
Roberto André. Atualmente, 
tramitam na Desenvolve MT 
19 propostas de fi nanciamento 
para micro e pequenas empre-
sas, entre hotéis, pousadas, res-
taurantes, agências de viagens 
e locadora de veículos. 

Na agência Desenvolve SP são 
cinco propostas para setores de 
eventos e produções e da hotela-
ria, localizadas Atibaia, Campinas 
e Cosmópolis (AI/MTur).

A procura por consórcio de 
automóveis continua a crescer no 
Brasil. Nos sete primeiros meses de 
2018, o segmento foi responsável 
pela venda de 647 mil novas cotas. 
O número representa cerca de 45% 
do total dos negócios de consórcios 
e indica crescimento de 5,4% em 
comparação com o mesmo período 
de 2017, segundo dados da Associa-
ção Brasileira de Administradoras 
de Consórcio (ABAC). O aumento 
também é expressivo no número 
de contemplados. 

Ao todo, 327,8 mil pessoas ti-
veram a oportunidade de utilizar 
R$ 13,37 bilhões em crédito para 
comprar um veículo leve – valor que 
representa crescimento de 6,8%. 
Estas movimentações impactam 
diretamente no mercado, uma vez 
que 28% das vendas de automóveis 
no País ocorreram com o modelo de 
consórcio. “A fl exibilidade e a segu-
rança que o consórcio representa 

atraem cada vez mais brasileiros. O 
consumidor, recém-recuperado do 
período de instabilidade econômica, 
além de fi car mais seletivo, planeja 
melhor suas decisões fi nanceiras 
e faz investimentos mais seguros. 
O consórcio surge, nesse cenário, 
como uma ótima opção, por reunir 
todas essas características”, destaca 
Luis Toscano, Diretor de Parcerias 
da Embracon. 

O número de emplacamentos até 
julho de 2018 mostra o refl exo do 
aumento da venda de consórcios de 
automóveis para o mercado. De acor-
do com os resultados apresentados 
pela Fenabrave, foram emplacados 
1,3 milhões de automóveis, número 
14% superior ao mesmo período 
de 2017. A “garantia de entrega do 
bem” é o principal atrativo pelo qual 
as pessoas procuram o consórcio, 
aponta pesquisa divulgada da ABAC. 
Fonte e mais informações: (www.
embracon.com.br).
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Entrada de empresas no país 
cai pelo 7º ano consecutivo

A taxa de entrada de empresas vem caindo no país há sete anos consecutivos, chegando em 2016 a 
uma retração de 14,5%, o menor valor da série histórica iniciada em 2008

R$ 1 trilhão, com um salário 
médio mensal de R$ 2.328,03, 
o equivalente a 2,6 salários 
mínimos mensais médios. 
Apesar do número expressivo 
de empresas ativas no país, a 
relação da taxa de entrada e 
saída de empresas vem caindo. 
De 2015 para 2016, a taxa de 
entrada das empresas foi de 
14,5%, o equivalente a 648,5 

mil, enquanto a taxa de saída 
atingiu 711,9 mil empresas 
(16,1%).

A pesquisadora do IBGE 
Katia Carvalho disse que, 
embora a taxa de saída de 
empresas até então ativas em 
2016 não seja a maior da série 
histórica iniciada em 2008, 
as saídas vêm acontecendo 
sistematicamente. “Há vários 

anos a taxa de empresas en-
trando no mercado é inferior 
ao número de empresas ativas 
que deixam de existir. Ou seja, 
a gente nota a quantidade de 
empresas ativas caindo desde 
2013, acompanhada também 
do total de pessoal ocupado, 
que tem sofrido queda, princi-
palmente entre 2015 e 2016”, 
ponderou (ABr).

Medidas para aumentar
concorrência ajudam a reduzir juros

“Essas iniciativas já começa-
ram a contribuir para a queda 
das taxas de juros do crédito no 
Brasil de maneira sustentável, 
e é importante que persevere-
mos nessa agenda”, afi rmou o 
diretor. Durante o seminário 
foram discutidos temas para 

“atacar, de forma estrutural 
e sustentável, as causas que 
tornam alto o custo do cré-
dito no Brasil”, como o custo 
operacional e regulatório, a 
escassez de boas garantias e 
o recolhimento compulsório 
(ABr).

Consórcio responde por 28% da 
venda de automóveis no Brasil
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As eleições
no Brasil em 2018

A escolha do presidente 

e governadores é 

um momento muito 

importante na história 

do país, mas também 

preocupante

Com a cobiça pelo poder, 
as campanhas mais pa-
recem com o circo dos 

horrores, tal o destempero nas 
falas e nas atitudes, com tantas 
mentiras e difamações que 
fi camos indagando que tipo de 
pátria eles querem impor. Que 
Brasil queremos para nossos 
fi lhos e netos? Em quem votar? 

Não sabemos como o can-
didato que for eleito vai se 
comportar, pois já tivemos 
muitas desilusões. Dizer que 
o Capitão Bolsonaro encarna o 
anti-PT explica parte da ade-
são ao nome dele, pois desde 
a proclamação da República, 
em 1889, os patriotas estão 
à procura de alguém em que 
possam votar. Pensaram que 
fosse Collor e se enganaram. 
Pensaram que fosse Lula e se 
decepcionaram. 

A ilusão tem sido geral e o 
mais prejudicado foi o Brasil 
em suas décadas perdidas de 
progressão do atraso, quando 
todos nós trabalhamos para 
fora para suprir a irresponsa-
bilidade do governo. Houve 
descontrole nas contas inter-
nas e externas, e manipulação 
cambial para conter a infl ação 
com importados baratos, o que 
atingiu fundo a indústria cor-
tando empregos, sufocando o 
dinamismo na economia e nas 
novas gerações que foram mo-
tivadas para uma vida ilusória. 
A solução virá com trabalho, 
produção e desburocratização.

A partir de 1889 a memória 
do regime escravocrata fez do 
Brasil, no século 20, um dos pa-
íses de mão de obra mais barata 
do mundo. Apesar dos baixos 
salários e falta de empregos, 
os brasileiros trabalhavam com 
dedicação, visando alcançar 
melhoras e educar os fi lhos. 
Getúlio se consternou com 
isso impondo a CLT. Mas a má 
gestão e despotismo dos gover-
nantes perduraram, gerando 
insatisfação e abrindo espaço 
para a esquerda com seu viés 
populista. O resgate da dívida 
externa gerou as décadas per-
didas e foi o marco no atraso. 
Perdemos espaço na indústria. 

O lulismo é fruto do que veio 
antes: a reduzida consideração 
pela classe trabalhadora. Ca-
minhamos em sentido oposto 
ao da China que educava as 
novas gerações nas principais 
universidades da Terra, en-
quanto o Brasil exportava seus 
estudantes por falta de opor-
tunidades no país que usava 
o câmbio valorizado para ba-
ratear os importados, até que 
a conta chegou com aumento 
da dívida, estagnação, falta 

de empregos, e no desânimo 
dos jovens pela contaminação 
esquerdizante.

Diante da crise e da con-
corrência com os importados, 
muitos empresários enfrentam 
dificuldades e os encargos 
sociais estão pesando, mas 
não podemos cair na CLT asi-
ática - o oposto da brasileira. 
É preciso encontrar o caminho 
do bom senso e resolver a ques-
tão distributiva da produção 
da riqueza. Os ânimos estão 
exacerbados. A qualidade de 
contenção falta à maioria dos 
candidatos e seus apoiadores. 
Pior ainda é essa moda de dizer 
um palavrão no meio de cada 
frase; um desrespeito. 

No passado, com o fecha-
mento do ciclo ligado à terra, 
veio a revolução industrial, o 
capitalismo, o sistema mone-
tário, o capitalismo de livre 
mercado, o socialismo e por 
fi m o capitalismo de Estado 
para concluir o desarranjo. A 
cultura não evoluiu o quanto se 
poderia esperar da sociedade 
humana. No geral, os gover-
nantes incompetentes para o 
cargo criaram passivos fi nan-
ceiros e sociais para décadas. 

Quanto ao mundo, o mais sig-
nifi cativo é a decadência moral; 
estamos vivendo a tendência 
para precarização geral. Preci-
samos de produção, emprego 
e renda. Em seus discursos, o 
presidente norte-americano 
Trump sempre colocou esses 
itens em destaque, motivando 
os eleitores para o trabalho, 
embora os abusos da globaliza-
ção já tenham causado grande 
estrago.

Em seu discurso na ONU, o 
presidente Temer disse que 
recebemos mais de um milhão 
de venezuelanos. Fugiram de 
seu país pela falta de comida 
e liberdade. Não queremos 
isso no Brasil. Precisamos 
de patriotas que respeitem e 
preservem o solo pátrio e seus 
cidadãos, querendo que o país 
seja nosso lar no presente e, 
no futuro, para as gerações 
que virão, para que possamos 
sobreviver de forma condigna, 
com liberdade e oportunidade 
de evoluir espiritualmente. 

Foi para isso que em 1822 
lutaram os líderes da Indepen-
dência. Devemos sempre ser 
lutadores, seguindo a lei do 
movimento, para atingirmos 
nossas metas e nossos ideais, 
buscando sempre novas solu-
ções, desde que não provoque-
mos sofrimentos ao próximo, 
fugindo da inconstância, da 
hesitação e da indolência. 

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

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

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre qualidade de 

vida. Coordena os sites
(www.vidaeaprendizado.com.br) e 

(www.library.com.br).
E-mail: bicdutra@library.com.br; 

Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

No início do período eleitoral, 
muito se falou sobre a excessiva 
dispersão dos votos, que seria a 
marca das eleições presidenciais 
de 2018. Mas o cenário mudou e 
a disputa está, novamente, pola-
rizada entre direita e esquerda. 
Nos últimos dias, Bolsonaro se 
consolidou na liderança e superou 
a casa dos 30% intenções de voto. 
Fernando Haddad permanece em 
segundo, com chances reais de 
concorrer com o primeiro colo-
cado no segundo turno. 

Ao longo do período eleitoral, o 
mercado deu sinais importantes. 
Logo no início, quando Alckmin 
ofi cializou o acordo com o “cen-
trão”, o IBOV (Índice da Bolsa de 
Valores) ganhou força e o dólar 
caiu. O CEO da WM Manhattan 
(mesa proprietária que opera 
no mercado de renda variável e 
ensina traders a atuarem na bol-
sa de valores), Pedro Henrique 
Rabelo explica que “esse tipo de 
movimento, normalmente ocorre 
quando há menor percepção de 
risco em torno de um evento 
específi co”.

Pedro Henrique aponta que à 
medida que Alckmin se mostrou 
estagnado nas pesquisas, passou-
-se a creditar a Jair Bolsonaro uma 
preferência sob a ótica do mer-
cado fi nanceiro, principalmente 

após o atentado contra o presi-
denciável, que subiu a bolsa com 
força e abaixou expressivamente 
o dólar. “Não é pelo candidato 
Bolosonaro, mas pelo respaldo 
dado pelo economista Paulo 
Guedes, que traçou propostas 
mais liberais e com enfoque nas 
reformas estruturais que o país 
precisa”, explica Rabelo. 

O especialista em mercado 
fi nanceiro também avisa que, ape-
sar do cenário de incertezas para 
o segundo turno, as negociações e 
a bolsa de valores se comportaram 
de formas positivas no mês que 
antecede as eleições. O IBOV fe-
chou setembro com alta de 3,5%, 
puxado pelas ações da Vale que 
subiram 11,56% e Petrobrás, com 
alta de 9,74%. O dólar fechou o 
mês em queda de 0,84%.

Independentemente de quem 
assumir a presidência, a economia 
segue ritmo lento, mesmo com a 
taxa de juros na mínima histórica. 
No relatório trimestral de infl a-
ção, o Banco Central reduziu suas 
projeções de crescimento de 2018 
para 1,4% e divulgou projeção de 
crescimento de 2,4% para 2019. 
Pedro Henrique explica que para 
que essa projeção se confi gure, 
é preciso controlar o fi scal, sob 
pena de retomada da infl ação (AI/
WM Manhattan).

Uma pesquisa feita em 
todas as capitais pela 
Confederação Nacional 

de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) revela 
que 75% dos brasileiros têm 
receio de que seu voto seja 
infl uenciado por fake news nas 
eleições deste ano, temor que 
sobe para 82% considerando 
os que possuem até 34 anos 
de idade.

Em uma escala que varia de 
zero a dez, 67% dos entrevista-
dos que se informam sobre as 
propostas dos candidatos nas 
redes sociais atribuem nota 
igual ou superior a seis para 
o grau de infl uência que elas 
exercem sobre a sua decisão 
de voto e opinião nas eleições. 
Considerando todos os entre-
vistados, a nota média é 6,6 
pontos. 

“A proximidade das eleições 
coloca a propagação de no-
tícias inverídicas ainda mais 
em evidência, uma vez que 
este é um período em que as 
pessoas recorrem a todo tipo 

A proximidade das eleições coloca a propagação de notícias 

inverídicas ainda mais em evidência.
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A família não pode interferir 
na retirada de órgãos de uma 
pessoa morta que tenha mani-
festado em vida a vontade de 
ser doadora. Essa é a opinião 
de 83% dos participantes de 
uma enquete promovida pelo 
Instituto DataSenado. Já 15% 
entendem que a família pode 
barrar a doação. De acordo 
com a sondagem, 2% não 
sabem responder.

A consulta fi cou disponí-
vel entre os dias 1º e 31 de 
agosto no Portal e-Cidadania 
e recebeu 125 respostas. O 
DataSenado quis saber ainda a 
opinião dos internautas sobre 
pessoas que não manifestaram 
em vida o interesse em doar. 
Para 78% dos entrevistados, a 
família pode defi nir se haverá 
ou não a doação. Na opinião de 
17%, os parentes não devem 
ter o direito de decidir. E 5% 
não sabem ou preferem não 
responder.

A enquete trata de temas 
previstos em um projeto 
que altera a Lei dos Trans-
plantes. Caso tenha havido 
manifestação em vida sobre 
a intenção de doar órgãos, 
fi ca dispensada a autorização 
dos familiares. O projeto é do 
senador Lasier Martins (PSD-
-RS). Para 74% dos internau-

Para 83% dos internautas, os parentes devem manter a decisão 

do doador.
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As condições degradantes a 
que são submetidos os presos 
brasileiros motivaram a apre-
sentação de dois projetos ao 
Senado. O primeiro concede 
redução de pena para o pre-
sidiário que esteja cumprido 
sentença nessas condições e 
tenha bom comportamento. 
A segunda permite que juízes 
multem os estabelecimentos 
penais em más condições. Os 
textos estão em análise na 
Comissão de Constituição e 
Justiça e aguardam a designa-
ção de relator.

Os projetos alteram a Lei 
de Execução Penal e visam 
minorar os casos de “excesso 
e desvio de execução penal”. 
O excesso ocorre quando há 
execução abusiva da pena ou 
da medida de segurança, em 
que os direitos do sentenciado 
são violados quanto à quanti-
dade de punição imposta. Já 
o desvio acontece quando o 
cumprimento da pena destoa 
dos parâmetros impostos na 
sentença ou previstos em lei, e 
há violação de direitos ou con-
cessão imprópria de benefícios.

A falta de vagas é, entretan-
to, um problema nacional. O 
Infopen) de dezembro de 2016 

Os projetos visam minorar os casos de “excesso e desvio de 

execução penal”.
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Deduzir do 
IR doações 
a entidades 
protetoras dos 
animais

A Câmara dos Deputados 
analisa proposta que permite às 
empresas a deduzir do imposto 
de renda devido, em cada perí-
odo de apuração (trimestral ou 
anual), as doações efetuadas a 
entidades civis sem fi ns lucra-
tivos que prestem serviços de 
proteção aos animais. A medi-
da é incluída na legislação do 
Imposto de Renda pelo projeto 
da deputada Soraya Santos 
(PR-RJ). 

“Urge adaptarmos a legis-
lação tributária para oferecer 
proteção aos animais”, justi-
fi cou a parlamentar. As enti-
dades deverão ser legalmente 
constituídas no Brasil e poderão 
ser inclusive organizações não 
governamentais e abrigos de 
animais devidamente habilita-
dos para esse fi m pelos órgãos 
federais competentes. 

O texto limita as deduções a 
4% do imposto de renda devido. 
A proposta será analisada em ca-
ráter conclusivo pelas comissões 
de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Indicação de retoque 
em fotografi a 
publicitária

Fotografi as publicitárias com 
retoques digitais em modelos 
poderão ser obrigadas a infor-
mar as alterações gráfi cas, se 
o Congresso aprovar o projeto 
já aprovado pelo Senado e em 
análise na Câmara, que altera 
o Código de Defesa do Consu-
midor, obrigando marcas e pu-
blicações a apresentarem tarja 
com a frase “silhueta retocada”. 

O projeto, de autoria do 
senador Gladson Cameli (PP-
-AC), vale para todo tipo de 
alteração gráfi ca em modelos, 
com exceção de retoques di-
gitais de cabelos e de remoção 
de manchas na pele. O autor 
da proposta considera a ques-
tão um problema de saúde 
pública. “A busca incansável 
pelo corpo perfeito pode levar 
quem se espelha nesse tipo 
de publicidade a desenvolver 
transtornos, como quadros de 
anorexia ou bulimia, sobretudo 
entre pessoas com baixa auto-
estima”, disse.

Segundo o senador, na França, 
desde outubro de 2017, vigora 
uma lei que torna obrigatório 
estampar a informação sobre os 
retoques em fotografi as publicitá-
rias. O descumprimento da norma 
pode gerar multas de até 37 mil 
euros. A proposta tramita em ca-
ráter conclusivo e será analisada 
pelas comissões de Comunica-
ção e Informática; de Defesa do 
Consumidor; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara). 

Maioria dos brasileiros teme que 
‘fake news’ infl uencie seu voto

As redes sociais vêm se consolidando como uma das principais ferramentas de propaganda política 
e de informação no processo eleitoral, mas a disseminação de notícias falsas nesses meios é um 
problema que afeta a formação do pensamento crítico da população

bilidade, 45% pesquisam a vera-
cidade da notícia no Google ou 
outro buscador e 33% leem as 
matérias que compartilham na 
íntegra e não somente o título.

A pesquisa revela que mais 
de um terço (34%) dos bra-
sileiros costuma compartilhar 
informações sobre políticos nas 
redes sociais, hábito que sobe 
para 42% entre os homens. As 
redes mais usadas para essa 
fi nalidade são Facebook (83%), 
WhatsApp (67%), Instagram 
(25%) e Twitter (23%). No 
geral, 62% não têm o hábito de 
compartilhar notícias políticas 
com sua rede de contatos.

Segundo a pesquisa, os de-
bates na TV são o principal 
meio de informação sobre as 
propostas dos candidatos à 
presidência (67%), seguida 
da internet (40%), das ma-
térias jornalísticas (34%) e 
das conversas com parentes 
e amigos (30%). Apenas 29% 
acompanham o horário eleitoral 
gratuito na TV e rádio para se 
informar sobre os candidatos 
(CNDL/SPC Brasil).

de fonte e são bombardeadas 
por diversas informações a 
respeito dos candidatos, pro-
postas e planos de governo”, 
alerta o presidente da CNDL, 
José Cesar da Costa.

De acordo com o levanta-
mento, 60% dos entrevistados 
assumem o hábito de checar 
com frequência se as notícias 
de políticos que recebem pelas 
redes sociais e Whatsapp são 

de fato verdadeiras, enquanto 
22% fazem isso apenas algumas 
vezes. Os que raramente ou 
nunca procuram se certifi car 
da veracidade das informações 
recebidas no período eleitoral 
somam 18% dos entrevistados.

Dentre os que tomam algum 
tipo de cuidado com relação à 
veracidade das notícias durante 
as eleições, 52% conferem a 
fonte para saber se tem credi-

Família não pode contrariar 
decisão de doador de órgãos

tas, a proposta vai aumentar 
a quantidade de doações no 
país. O projeto está pronto para 
votação na Comissão de Cons-
tituição e Justiça do Senado. A 
relatora, senadora Ana Amélia 
(PP-RS), defende a aprovação 
do texto. 

Pela legislação atual, a retira-
da de tecidos, órgãos e partes 
do corpo de pessoas mortas 
para transplantes ou outra 
fi nalidade terapêutica depende 
de autorização do cônjuge ou 
de parente maior de idade. A 
liberação precisa ser assinada 
por duas testemunhas. A regra 
vale mesmo para quem mani-

festou em vida o desejo de ser 
doador. O projeto defi ne que 
a autorização só é necessária 
“nos casos em que o doador 
não tenha se manifestado em 
vida expressa e validamente a 
respeito”. 

“É inquestionavelmente 
uma regulação que torna mais 
fácil a doação de órgãos e tem 
a capacidade de melhorar con-
sideravelmente a qualidade de 
vida daqueles que necessitam 
desesperadamente de órgãos 
doados para prorrogar com 
dignidade as suas próprias vi-
das”, argumenta Lasier Martins 
na justifi cativa (Ag.Senado).

Projetos tratam das condições 
dos presídios brasileiros

indicou que 89% da população 
prisional estão em unidades 
superlotadas. Cerca de 78% 
dos estabelecimentos penais 
têm mais presos que vagas. O 
Infopen informa ainda que o 
Brasil possui a terceira maior 
número de presos do mundo, 
com mais de 726 mil pessoas, 
fi cando atrás apenas de Estados 
Unidos e China.

Projeto do senador Lasier 
Martins (PSD-RS), determina a 
redução de um dia da pena para 
cada sete de encarceramento 
em condições degradantes ou 
ofensivas à integridade física 
e moral do preso em razão de 
superlotação do presídio. A 

proposta é uma alternativa ao 
pagamento de indenizações 
por parte do Estado. O senador 
destaca a decisão do STF con-
cedendo direito a indenização 
por danos morais a presos sub-
metidos a situação degradante 
e superlotação. 

Juízes também poderão soli-
citar diligências e requisitar as 
provas que entenderem neces-
sárias, inclusive inspecionar o 
estabelecimento penal, no prazo 
de até 10 dias após comunicado 
o desvio de execução da pena. 
O texto defi ne ainda que a in-
denização poderá ser aplicada 
quando a remição da pena não 
for possível (Ag.Senado).

O mercado fi nanceiro 
antes das eleições



O mercado brasileiro 

disponibiliza hoje 

várias possibilidades 

de investimento. Todas 

elas tem suas vantagens 

e riscos e cabe ao 

investidor avaliar a 

melhor opção

É importante considerar 
também o tempo de 
retorno esperado, já que 

alguns tipos de aplicações exi-
gem um prazo maior para gerar 
resultados. Algumas pessoas 
inclusive preferem diversifi car 
o mix de investimentos, assim 
podem ampliar seus retornos e 
ainda reduzir os riscos, já que 
seus recursos não estão focados 
em apenas um tipo.

Para quem não acompanha de 
perto o mercado fi nanceiro ou 
não conhece a fundo as ações, 
os títulos públicos, as Letras de 
Crédito Imobiliário (LCI), as Le-
tras de Crédito do Agronegócio 
(LCA), as Debêntures (títulos 
emitidos por empresas), os 
fundos de investimentos, Cer-
tifi cado de Depósito Bancário 
(CDB) e o Recibo de Depósito 
Bancário (RDB), por exemplo, 
mas quer ganhar além do que 
os rendimentos possibilitados 
pela poupança, pode encontrar 
no loteamento uma alternativa.

Apostar nesse tipo de aplica-
ção não exige um conhecimento 
mais aprofundado na área fi nan-
ceira, por isso é mais seguro que 
os demais investimentos, já que 
em função disso a chance de 
cometer um erro é menor. Além 
disso, a tendência é que o terreno 
adquirido valorize com o decor-
rer do tempo. Principalmente no 
período em que a infraestrutura 
do loteamento estiver sendo 
feita, todas as melhorias feitas 
contribuirão para a valorização 
do negócio.

Especialmente se o terreno 
for de uma empresa que tem 
credibilidade no mercado, 
que cumpre a legislação e que 
tem um histórico positivo dos 

loteamentos entregues ante-
riormente, considerando tanto 
documentação quanto a infraes-
trutura, e inclusive o respeito ao 
meio ambiente. Esse são pontos 
relevantes para se considerar.

Além disso, é importante ve-
rifi car a localização do terreno 
e o entorno dele. Se a região é 
desenvolvida, se está em ex-
pansão ou se é um espaço em 
potencial. No caso desse último, 
por exemplo, futuramente a 
valorização dele pode ser ainda 
maior.  A aposta em loteamento 
é também uma alternativa segu-
ra, quando comparada a outros 
tipos de investimentos que são 
mais afetados pela instabilidade 
que cerca o mercado fi nanceiro. 

A segurança está justamente 
no fato de que o lote não é 
afetado diretamente por acon-
tecimentos do dia a dia, como a 
greve dos caminhoneiros, que 
fez despencar o valor das ações 
da Petrobrás, por exemplo. Ou 
pela incerteza política quanto à 
permanência ou não de um pre-
sidente no poder, que impacta 
no dólar.

Quem adquire um lote ainda 
paga menos imposto, já que os ju-
ros da negociação incidem sobre 
os valores da transação, e como 
os preços são menores, as taxas 
e os tributos serão mais baixos. 
E, pelo fato do loteamento exigir 
um investimento de valor mais 
baixo, quando comparado a 
casas e apartamentos, o fi nan-
ciamento é mais acessível. 

Esse também é outro fator 
que faz da aquisição de um lote 
um bom investimento. O valor 
da compra do terreno não é tão 
alto, em relação a outros imóveis 
e o proprietário não terá gasto 
com o espaço, caso não queira. 
Pois, o lote não necessita de uma 
administração constante. 

Além disso, é um patrimônio, 
um bem, um investimento que 
pode passar de geração a ge-
ração ou ser revendido e gerar 
mais lucro. 

(*) - É diretor e fundador da Urbaville 
Urbanismo.

Loteamento como 
opção de investimento

Vinícius Diniz (*)
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VIAJANDO A SERVIÇO DA EMPRESA
O tempo de viagem de um funcionário a serviço da empresa, depois do 
horário de trabalho, dá direito a horas extras? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAIS EMPRESAS ESTÃO OBRIGADAS AO E-SOCIAL - FASE 2?
Considerando a legislação vigente sobre o eSOCIAL, inclusive o Manual de 
Orientação do eSOCIAL (MOS), Versão 2.4.02, de julho de 2018, qualquer 
empresa que não tenha o seu CNPJ encerrado ou baixado na RFB, está 
obrigada ao eSOCIAL, inclusive as inativas ou sem movimento, devendo 
cumprir o faseamento das Resoluções 02/2016 e 04/2018 do CDES.

PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO
Empresa pode pagar na folha gratificação para apenas dois funcionários 
antigos, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROCEDIMENTOS PARA AFASTAMENTO
Funcionário teve acidente de trabalho e efetuamos a CAT on-line. 
Quais os procedimentos para afastamento após os 15 primeiros 
dias? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

OS CONDOMÍNIOS E ASSOCIAÇÕES ESTÃO OBRIGADOS AO 
ENVIO DO E-SOCIAL?

Todas as empresas, empregadores, associações, condomínios, etc, 
deverão cumprir as obrigações e cronogramas do eSocial, segundo 
prevê a Resolução 2/2017 e suas alterações. (Resolução 3 e 4). No caso 
concreto, será obrigatório a partir de 16/7/2018.

PERÍODO PARA READMISSÃO
Para colaboradores demitidos sem justa causa, qual o período mínimo para read-
missão nas mesmas funções? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECEBIMENTO DE ADICIONAIS
Adicional por tempo de serviços (anuênio, quinquênio etc), adicional 
noturno, gratificação, abono salarial, entram como base de cálculo para 
horas extras e o DSR? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

3ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0016839-30.2010.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - 
Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei,  etc. FAZ 
SABER a CAMILA BERNADINELLI, CPF 265.515.288-30, que, por este Juízo e respectivo Cartório, 
processa-se uma ação de Monitória que lhes move AMC - Serviços Educacionais Ltda. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA 
PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACENJUD, no valor de R$ 
1.514,07 (fls, 73), de conta de sua titularidade, e do prazo de 05 dias úteis para comprovar eventual 
impenhorabilidade, de acordo com o artigo 854, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, 
iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0233595-
88.2009.8.26.0002. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de 
São Paulo, Dr. Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao sócio EDUARDO 
HOELZ STERN, CPF 270.026.268-92 que foi requerida a desconsideração de personalidade 
jurídica de Tribo Comunicações LTDA, CNPJ. 06.208.241/0001-07, para a inclusão dos sócios no 
polo passivo da ação de Cumprimento de Sentença, proposta por BOLSA DE ESCRITÓRIOS DE 
SÃO PAULO. Estando o sócio em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
manifestação e apresentação de provas cabíveis, no prazo de 15 dias, nos termos da r. decisão, que 
segue: “Vistos. Anote-se o Agravo de Instrumento (fls. 480).Mantenho a decisão anterior pelos seus 
próprios efeitos. Ante o efeito suspensivo concedido, cumpra-se a v. Decisão proferida pelo E. 
Tribunal de Justiça e suspendo estes autos até o julgamento do recurso quanto aos efeitos da decisão 
recorrida. Esclareço ao exequente que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi 
instaurado mas ainda não foi julgado porque remanesce a citação do sócio Eduardo Hoelz Stern de modo 
que não será adotada qualquer constrição patrimonial nos sócios do executado enquanto não julgado o 
incidente. Assim sendo, expeça a serventia carta de citação em favor do sócio Eduardo Hoelz Stern no 
endereço de fl. 492; e, se negativa a diligência, autorizo a citação do sócio por edital.” Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado 
regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 12 de setembro de 2018. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: 
CLAUDETE PEREIRA DOS SANTOS (OAB 220507/ SP), SERGIO TADEU DE SOUZA TAVARES 
(OAB 203552/SP), FABIO MACHADO D’AMBROSIO (OAB 151692/SP) 

4ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0031587-
20.2012.8.26.0002 O MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr. RAPHAEL AUGUSTO CUNHA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
VANDER LUÍS DEVIDÉ, CPF 147.496.598-94 que, AMC - Serviços Educacionais LTDA, lhe ajuizou 
uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 1.496,60 (Maio/2012), oriundos do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Encontrando-se o réu em 
lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, 
pague o débito atualizado, ou oponha embargos, ficando isento de custas, e honorários advocatícios 
em caso de pagamento, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo (Art. 701 
do CPC), sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São 
Paulo, aos 04 de agosto de 2017. 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 setembro de 2018. 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: ANTONIO MARCOS VIANA DOS SANTOS (OAB 299804/ 
SP), HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP) 

9ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1039351-66.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Valdir da Silva Queiroz Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ZENER 
TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA, CNPJ. 07.255.054/0001-47, na pessoa de seu 
representante legal, que UNIDAS S/A e UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, lhe ajuizou uma 
ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 3.832.329,67 (Abril/2014), oriundos do Instrumento 
Particular de Locação de Frota de Veículos nº 378/11, firmado entre as partes em 0605/2011 e não 
pago. Estando a ré em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo 
supra, pague o débito atualizado (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários 
advocatícios, equivalente a 5% do valor do débito (art. 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de 
converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será 
nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São 
Paulo, 04 de junho de 2018. Eu, PAULO EVARISTO ROSA CASSIANO Escrivão-Diretor, conferi. VALDIR 
DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, Juiz de Direito. 

9ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022772-09.2015. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Valdir da Silva Queiroz Junior, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a(o) ALINE BEZERRA 
LIMA, CPF. 380.228.768-10, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação 
Monitória objetivando o recebimento de R$ 18.143,31 (Fev/2015), oriundos do Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, 
CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado, ou 
embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão 
de mandato inicial em título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV do CPC). NADA MAIS. São Paulo, 28.05.2018. Eu, PAULO EVARISTO ROSA 
CASSIANO Escrivão-Diretor, conferi. VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, Juiz de Direito. 

9ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026768-49.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Valdir da Silva Queiroz Junior, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a(o) CELINE 
NOGUEIRA DOS SANTOS, CPF. 405.658.718-38, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, 
lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 14.177,63 (Março/2014), oriundos 
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando a 
requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, 
pague o débito atualizado, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de 
pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertida de que 
será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). NADA MAIS. São Paulo, 
21.05.2018. Eu, PAULO EVARISTO ROSA CASSIANO Escrivão-Diretor, conferi. VALDIR DA SILVA 
QUEIROZ JUNIOR Juiz de Direito 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
2ª Varal Cível do Fórum de Itaquera - Comarca da Capital/SP

Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel e para intimação dos requeridos, VALDIR PEREIRA GOMES 
(CPF: 128.500.268-75), MARCO ALVES DA SILVA (CPF: 035.916.653-98) e demais interessados, 
extraído na Ação de Procedimento – Cumprimento de Sentença (indenização por dano moral)- Pro-
cesso de nº 0038479-27.2012.8.26.0007, em trâmite perante a 2ª Varal Cível do Fórum de Itaquera 
- Comarca da Capital/SP, requerida  por, FÁBIO DE ASSIS SILVA BOTELHO – (CPF: 213.826.646-
69) E S/M - LILIAN ALVES CARDOSO BOTELHO (CPF: 308.945.418-11). Nos termos do Art. 881, § 
1º do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line 
da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DOS 
BEM MÓVEL:  A) UM VEÍCULO DA MARCA “FIAT” MODELO UNO MILLE, NA COR AZUL, ANO/
MOD-1999/2000 – PLACA CSF 1846, RENAVAM -726504203 E CHASSI -9BD158068Y4089055 - 
AVALIADO EM R$ 4.000,00 (Abril/2018 Conf. Tabela FIPE Fls.) OBS: Referido veículo possui débitos 
de IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO/TAXAS/MULTAS no valor de R$ 5.049,17 (SETEMBRO/2018). 2. 
AVALIAÇÃO TOTAL DO BEM: R$ 4.000,0 0 (Abril/2018 Conf. Tabela FIPE Fls. 159 e 160). 3. DÉBITO 
EXEQUENDO: R$ 22.727,67 (Conforme FLS 339 Agosto/2018). 4. VISITAÇÃO – Rua José Pereira 
de Jesus, 90 - Vila Iolanda/SP. CEP, 08470-280. Em caso de recusa do fi el depositário, o Sr. VALDIR 
PEREIRA GOMES (RG,30.306.890-5, CPF,128.500.268-75), (a) interessado (a) deverá comunicar o 
MM. Juízo do processo em epígrafe, que adotará as sanções cabíveis. 5. DATAS DOS LEILÕES - 1º 
Leilão começa em 30/11/2018, às 15h00min, e termina em 05/12/2018, às 15h00min e; 2º Leilão 
começa em 05/12/2018, às 15h01min, e termina em 24/01/2019, às 15h00min. 6. CONDIÇÕES 
DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão 
do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado 
na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-
8283 e e-mail: contato@zukerman.com.br. Ficam os executados, VALDIR PEREIRA GOMES, MAR-
CO ALVES DA SILVA e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) 
localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 09/04/2018. Dos 
autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, 
afi xado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 28 de setembro do ano de 2018. 

O período romano no Alentejo deu-se 
entre os séculos II a.C. e V d.C., 
época da queda do Império. Neste 

período, a região foi um importante pro-
vedor de trigo para Roma. Localizado no 
coração de Évora está o Templo Romano, 
o maior ícone desta dinastia em terras 
alentejanas. Parte das muralhas da cidade, 
conhecidas como Cerca Velha, também 
carrega herança desse povo antigo, como 
a Porta de D. Isabel e a Casa dos Burgos, 
que possui uma domus romana encravada 
no subsolo.

O tema é abordado com profundidade no 
Museu de Évora, onde os destaques são a 
estátua de um sileno, um dos seguidores de 
Dioniso na mitologia romana, e fragmentos 

recém-descobertos de uma mão feminina 
segurando um fruto. Na Câmara Municipal 
da cidade, por sua vez, foi encontrada a 
estrutura de enormes Termas Romanas, 
locais que eram destinados aos banhos 
públicos. Outro complexo termal está em 
Vila Romana de Tourega e tem 500 metros 
quadrados, com diversas salas e tanques 
de banho.

Nos arredores de Marvão, as Civitas de 
Ammaia, a ponte de Vila Formosa, a vila 
de Torre de Palma e o Núcleo Museológico 
da Igreja da Madalena apresentam vários 
vestígios romanos. Em Beja, por sua vez, 
vale observar os detalhes de Vila Ruiva, a 
vila de S. Cucufate e Casa do Arco, além das 
Portas de Évora e de Avis, os gigantescos 

capitéis junto ao Museu Regional da cidade 
e o Núcleo Museológico Romano.

Outras cidades também têm o que 
mostrar, como a vila de Pisões em Penedo-
-Gordo; o Museu da Lucerna, em Castro 
Verde; e o Núcleo Museológico Romano, 
em Mértola. No litoral alentejano, descubra 
a Estação Arqueológica de Miróbriga, em 
Santiago do Cacém, e a Cripta Arqueoló-
gica do Castelo, em Alcácer do Sal. Esta 
última está localizada no subsolo do antigo 
Convento de Aracoeli, atual Pousada D. 
Afonso II, e contém ruínas de habitações 
da Idade do Ferro, além de um importante 
santuário romano do século 2 d.C.

Fonte e mais informações: (www.turis-
modoalentejo.com.br).

Conheça os vestígios 
romanos no Alentejo

O Império Romano foi a maior civilização da história ocidental, tendo estendido seu território por boa parte 
do que hoje é a Europa, inclusive por Portugal. Por isso, o Alentejo, maior região do país, guarda diversos 
vestígios dessa época, o que acrescenta ainda mais charme aos seus pequenos vilarejos e cidades

Divulgação

Corria 1968. A longa noite que 
tomaria conta do Brasil ainda 
descia suas primeiras sombras, 
preparando-se para estourar a 
hora mais escura sobre o País. O 
presidente general Costa e Silva 
engravidava o Ato Institucional 
nº 5 (AI-5), que seria parido em 
13 de dezembro, um macabro 
e distorcido natal nos trópicos, 
presenteado com cassação de 
direitos políticos, censura, pri-
sões, torturas e mortes. Nesse 
palco, trabalhadores, artistas 
e intelectuais se mobilizavam 
pela defesa das liberdades 
democráticas, às vésperas da 
mordaça que estrangularia até 
o cale-se.

A Universidade de São Paulo 
era diferente do que temos 
hoje. Fundada em 1934 agru-
pando instituições de ensino 
superior tradicionais como a 
Escola Politécnica, a Faculdade 
de Medicina e a Faculdade de 
Direito, a USP de 1968 tinha 
como um de seus principais 

A Batalha da Maria Antonia

Rojões e coquetéis molotov foram usados pelos estudantes durante o confronto.
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centros nervosos a Faculdade 
de Filosofi a, Ciências e Letras 
(FFCL), cravada no centro da 
capital paulista, na Rua Maria 
Antonia, na Vila Buarque.

Reunindo uma miríade de 
cursos e fervendo cultura e 
política, a FFCL não passaria 
pelo ano que não terminou 

sem gravar sua estrela na 
constelação de eventos da 
ditadura militar. Em 2 de outu-
bro, estudantes da instituição 
entraram em confronto com 
estudantes da Universidade 
Mackenzie (sediada do outro 
lado da Maria Antonia), o fami-
gerado Comando de Caça aos 

Comunistas (CCC) e a Polícia 
Militar. O resultado do confl ito 
foi a invasão e depredação do 
prédio da FFCL, a morte do 
estudante secundarista José 
Carlos Guimarães, dezenas 
de feridos e um excelente 
pretexto para o AI-5 (Jornal 
da USP).

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1058136- 76.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Letícia Fraga Benitez, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Rubens Rodrigues e s/m Adélia Rodrigues, Antonio de Ulhoa Rodrigues e s/m 
Ella Pinn Rodrigues, Thompson Chan Hsien Lin 134.873.118-44, Joanna Haddad Buchala 022.980.358-
06, Lin Chie Lieh, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que ABDULINO FRANCISCO LOCOSELLI, Espólio e MARIA LUCIA 
LOCOSELLI ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando domínio sobre o imóvel situado à Rua Amaral, 
32, 34 e 40 Contribuintes nºs 038.096.0031-8, 038.096.0032-6 e 038.096.0033-4, Vila Mariana, Cep.: 
04110-010 - São Paulo/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a fluir após o prazo de 20 dias. 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. 

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).

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, na Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 03 de outubro de 2018 (“AGE 03.10”), foi aprovado aumento de capital da Companhia
(“Aumento de Capital”), nos seguintes termos e condições: O aumento do capital social da Companhia é de 
R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), mediante a emissão de 641.162.641 (seiscentas e quarenta e um
milhões, cento e sessenta e duas mil, seiscentas e quarenta e uma) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, pelo valor de emissão de R$ 0,4679 cada (“Ações”). Na própria AGE 03.10, a acionista Furnas Centrais
Elétricas S.A. subscreveu 266.338.961 (duzentas e sessenta e seis milhões, trezentas e trinta e oito mil, novecentas 
e sessenta e uma) Ações, CEMIG Geração e Transmissão S.A. subscreveu 54.114.127 (cinquenta e quatro milhões,
cento e catorze mil, cento e vinte e sete) Ações e SAAG Investimentos S.A. subscreveu 55.713.220 (cinquenta e cinco
milhões, setecentas e treze mil, duzentas e vinte) Ações, pelo preço de emissão de R$ 0,4679 cada uma. As Ações
emitidas no Aumento de Capital farão jus ao recebimento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio integrais, 
bem como quaisquer outros direitos que venham a ser declarados pela Companhia a partir desta data, em igualdade
de condições com as demais ações ordinárias da Companhia já existentes. As ações subscritas na prória AGE 03.10
deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional até 10 de outubro de 2018, totalizando R$ 176.008.215,64
(cento e setenta e seis milhões, oito mil, duzentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos). Em relação ao valor
remanescente de R$ 123.991.784,36 (cento e vinte e três milhões, novecentos e noventa e um mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), a serem integralizados em moeda corrente nacional, os acionistas
terão o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados desta publicação, para exercer seu direito de preferência para 
subscrição do Aumento de Capital, na proporção de sua participação no capital social da Companhia, mediante
assinatura de boletim de subscrição, na sede da Companhia, devendo à ocasião apresentar os documentos listados 
abaixo. O preço por Ação, para exercício do direito de preferência, será também de R$ 0,4679 por ação, calculado
nos termos do inciso II do § 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/76. As Ações subscritas em decorrência do Aumento 
de Capital deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional em até 5 (cinco) dias úteis contados da data de
subscrição. O prazo e o procedimento para rateio e exercício do direito a eventuais sobras pelos acionistas que
tiverem reservado tal direito constarão de aviso aos acionistas a ser oportunamente publicado pela administração da 
Companhia. 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, 03 de outubro de 2018. Madeira Energia S.A. - MESA
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Especial

Luiza Damé/Agência Brasil

Após 20 anos de dedicação à carreira de gestora de 
negócios, a pernambucana Nelly Cardozzo se viu de-
sempregada e com sérias dificuldades de recolocação 

em um mercado cada vez mais competitivo. Separou a verba 
da rescisão contratual em duas partes: uma para as despesas 
correntes e outra para garantir a educação dos três filhos.

Uma colega de faculdade convidou Nelly para abrir um 
café, plano que as duas haviam construído nas salas do 
curso de Administração de Empresas. “Naquele momento, 
minhas economias eram R$ 50, sem contar o dinheiro para a 
educação dos meus filhos, que era sagrado”, lembrou. Nelly 
disse à amiga que não tinha recursos para investir no negó-
cio. A proposta da colega foi contratá-la para administrar 
as finanças do café. 

Nelly foi buscar orientação profi ssional. Na agência do Se-
brae, o que chamou a atenção não foi o plano de abrir mais um 
café no Recife, mas as pulseiras de macramê que enfeitavam 
seus braços. O consultor perguntou onde ela havia comprado 
as pulseiras que usava. As bijuterias eram obras de Nelly, a 
pedido da fi lha Daniella Rafael. A sugestão do consultor foi 
que Nelly usasse os R$ 50 para produzir mais pulseiras. Em 
um mês ela voltou com cerca de 100 unidades. “Eu falei para 
ele que tinha feito 100 pulseiras, mas minha fi lha tinha vendido 
algumas na escola. Ele respondeu que esse era o caminho”. 

O resultado do primeiro investimento na confecção de pul-
seiras foi um lucro de R$ 750, que permitiu a regularização 

e a ampliação do negócio, aprendido quando Nelly tinha 12 
anos e acompanhava o trabalho da mãe, Aída Cardoso, para 
completar renda e garantir o sustento dos dez filhos.  “Em 
2012, me inscrevi no MEI [Microempreendedor Individual], 
comecei a participar de feiras no Recife, inclui colares e fui 
em busca de outros materiais”, contou.

Em tempos de crise econômica e alto número de desempre-
gados, abrir o próprio negócio tem sido o caminho de muitos 
brasileiros. Segundo dados do Sebrae, 48 milhões pessoas entre 
18 e 64 anos têm um negócio próprio ou estão envolvidos na 
criação de um. Desse total, 51,5% são mulheres. As micro e 
pequenas empresas são responsáveis por cerca de 54% dos 
empregos formais no país e por 44% da massa salarial.

O número de MEIs vem crescendo, desde o lançamento 
desta categoria em 2009. Em 2013, atingiu 3,6 milhões, su-
perando o total tanto de micro como de pequenas empresas. 
No ano passado os MEIs chegaram a 7,7 milhões. A projeção 
é que em 2022 sejam 11,7 milhões, embora no início deste 
ano tenham sido cancelados 1 milhão de inscrições de MEIs 
inadimplentes.

Com o aumento da procura por produtos alternativos e 
sustentáveis, Nelly foi em busca de materiais recicláveis e 
naturais. Começou a reciclar garrafas PET e mesclar o ma-
terial com couro, fios de algodão e seda, cortiça e tecidos 
variados. As coleções fazem sucesso não só no Brasil, mas já 
são vendidas para Estados Unidos, Irlanda, Portugal e Itália. 
“A gente passa por altos e baixos, mas temos que enfrentar 
os desafios”, disse Nelly.
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Nelly Cardozzo começou o negócio próprio após ter 
fi cado desempregada.

Brasileiros apostam no próprio negócio 
para fugir do desemprego

Gilberto Costa/Agência Brasil

Cinco setores em 12 tiveram desempenho negativo, sendo 
que o setor de “agricultura, pecuária, produção fl orestal, 
pesca e aquicultura” sofreu queda de 19,27% no número 

de pessoas ocupadas. No período, o destaque positivo foi do setor 
de “alojamento e alimentação”, alta de quase 35% no número de 
pessoas ocupadas.

Vale notar que neste ano apenas quatro setores atingiram o 
maior número de pessoas ocupadas desde de 2012: “administra-
ção pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana 
e serviços sociais”; “alojamento e alimentação”; “transporte, 
armazenagem e correio” e “outro serviço”. O resultado tímido 
da melhoria da desocupação, o crescimento ainda incipiente do 
mercado formal de trabalho e o fenômeno de pessoas que desis-
tiram de procurar emprego, o chamado “desalento”, compõem o 
cenário nebuloso que o próximo presidente terá que enfrentar.

Técnicos especializados como Felipe Vella Pateo, responsável 
pela área que produz as estatísticas do Cadeg do Ministério do 
Trabalho, pondera: “Mudanças na política sempre podem afetar 
o crescimento econômico e consequentemente a geração de em-
prego. Difícil fazer uma previsão para além de 2018”. De janeiro 
a agosto, foram criadas aproximadamente 568 mil vagas com 
carteira assinada. Parece mais clara a infl uência do desemprego 
na decisão eleitoral. 

Para a cientista política Maria do Socorro Braga, da UFScar, “o 
desemprego tem um grande impacto nas preferências eleitorais, 
especialmente nos setores empobrecidos e médios que dependem 
do trabalho para manter sua subsistência”. Pesquisa de opinião da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), em 128 municípios, 
confi rma a percepção sobre a importância do emprego: o medo 
de perder o trabalho afl ige quase 68% dos brasileiros. Em mais 
de 20 anos da pesquisa da CNI, esse é o maior índice atingido 
- 18,3 pontos percentuais acima da média histórica de 49,6%.

A capacidade de gerar emprego deverá ser uma das principais 
preocupações do novo presidente após a posse em janeiro de 

Desemprego pauta candidatos e 
será desafi o ao próximo presidente

Seja quem for o presidente eleito, a perspectiva de adoção de medidas que resultem na diminuição do 
desemprego será um dos fatores que pesará na escolha do candidato vitorioso. De acordo com o IBGE, o Brasil 
tem 12,7 milhões de pessoas desocupadas, um contingente maior que a população da cidade de São Paulo e de 
países como Bolívia, Bélgica ou Cuba

2019. O aumento da oferta do emprego pode ser resposta po-
sitiva e também elemento indutor à retomada do crescimento. 

“Independentemente de quem 
ganhe, o grande desafi o será 
gerar emprego”, assinala Maria 
Andréia Lameiras, da área de 
macroeconomia do Ipea. Segun-
do a especialista, o governo tem 
tradicionalmente protagonismo 
para provocar contratações. 
“Emprego só vem com a volta do 
investimento. Principalmente, 
investimento em construção e 
em infraestrutura”, avalia. 

O diretor técnico do Dieese, 
Clemente Ganz Lúcio, também 
assinala o papel que o governo 
poderá assumir para estimular 
a economia e gerar mais empre-
gos. “É necessário o aporte de 
recursos e a adoção de políticas 
públicas de efeito multiplica-
dor”, defende. A convergência 
entre os dois especialistas sobre 
o papel do governo para esti-
mular a economia e o emprego 
esbarra, porém, nas visões 
antagônicas que cada um tem 

O Brasil tem 12,7 milhões de pessoas desocupadas, um contingente maior que a população
 de países como Bolívia, Bélgica ou Cuba.

José Cruz/ABr

sobre o grau do ajuste fi scal e a disponibilidade de dinheiro no 
caixa público.

Na avaliação do diretor do Dieese, é necessário perseguir o 
equilíbrio das receitas e despesas nas nas contas públicas, “mas a 
médio prazo”. Para ele, a atuação do governo deve ser mais rápida 
e aguda. “Perdemos emprego a 100 km/h e estamos recuperando 
a 20km/h. Nessa velocidade, a recuperação dos postos fechados 
na recessão pode levar mais de 10 anos”.

A técnica do Ipea assinala que “destruir empregos é mais 
fácil e reconstruir oportunidades demora mais”. Para ela, a 
capacidade de investimento do novo governo dependerá de 
acenos com o ajuste fiscal e com a agenda de reformas, em 
especial da Previdência Social. “Traduzindo, isso gera tran-
quilidade”, explicou. O economista da CNI, Marcelo Azevedo, 
acrescenta que no caso da indústria, os empresários voltarão 
a contratar quando houver sinais de “retomada constante e 
previsível”.

 Além do equilíbrio fi scal, Azevedo inclui como fatores que 
pesam na abertura de vagas na indústria o quadro comercial 
externo, a mudança em marcos regulatórios para a indústria e a 
modernização das regras tributárias. Historicamente, a contrata-
ção na indústria ocorre após diminuição de estoques produzidos, 
eliminação da ociosidade produtiva de máquinas, da força de 
trabalho já empregada. Para Azevedo, as modifi cações na legis-
lação trabalhista adotadas em 2017 “facilitarão a recuperação do 
emprego de forma mais rápida”.O medo de perder o trabalho afl ige quase 68% dos brasileiros.
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Os super aplicativos 
e como eles mudam a 
experiência do usuário

Quando o mundo dos 

smartphones começou, 

os primeiros aplicativos 

surgiram como um 

grande canivete suíço 

da era moderna, com 

diversas utilidades, 

fornecendo um acesso 

rápido e direcionado 

para funções específi cas 

– grandes ideias foram 

elaboradas para uma 

nova era que se iniciava 

naquele momento

Com a alta velocidade da 
inovação, o comporta-
mento de uso dos consu-

midores deixará de ser guiado 
por diferentes aplicativos para 
diferentes funções. A era de 
usar um app para pedir comida, 
outro app para se comunicar 
com os amigos e outro para 
pagar contas está deixando de 
ser novidade.     

A tendência é que empresas 
de tecnologia avancem aos 
poucos para aplicativos que 
unifi quem diversas funções 
dentro de si, os chamados 
super aplicativos. O chinês 
WeChat é o exemplo mais 
famoso e pioneiro do modelo 
de super app. O que começou 
como um aplicativo de men-
sagens similar ao WhatsApp 
é hoje uma plataforma onde é 
possível comprar passagens de 
trem, pedir comida, reservar 
a estadia em um hotel, pagar 
contas, alugar uma bicicleta, 
ler notícias, jogar e até marcar 
uma consulta no médico. Sem 
contar as funções de enviar e 
receber mensagens dos ami-
gos, claro.

O mercado chinês é adepto 
a serviços mobile do tipo, 
justamente por suas particu-
laridades. A maioria da popu-
lação chinesa começou a usar 
a internet pelos smartphones, 
eles não passaram do com-
putador para o smartphone 
como em outros países. Além 
disso, questões políticas 
e culturais favoreceram o 
desenvolvimento de super 
apps por lá.

Outros exemplos de super 
aplicativos são o Line no Japão, 
um app de mensagens e jogos 
que também quer se posicionar 
como meio de pagamento, e o 
Paytm na Índia, uma carteira 
digital que tem um sistema de 
cashback para compras feitas 
no aplicativo. Além desses, 
podemos pensar no futuro 
do Facebook, que aos poucos 
tem implementado e planeja 
diferentes funções além do que 
era seu core business no início.

Essa nova geração foi apon-
tada pelo Gartner como a era 
pós-aplicativo, e a fi rma de 
pesquisas previu em 2017 que 
apps de mensagens irão tomar 
o espaço de outras aplicações. 
Segundo a empresa, o modelo 
do WeChat pode ser replicado 
no ocidente, mas com uma 
velocidade diferente.

No Brasil, uma das caracte-
rísticas que favorece o surgi-
mento de super apps é o fato de 
smartphones com mais espaço 
de memória custarem mais 
caro, não sendo acessíveis para 
a maioria da população. Muitas 
vezes, as pessoas precisam 
deletar aplicativos para libera-
rem espaço em seus celulares. 
Pesquisas de comportamento 
de uso também apontam que os 
usuários já não têm mais tanto 
interesse em baixar diferentes 
apps como quando a App Store 
surgiu e, portanto, mantêm 
apenas os aplicativos que são 
úteis para sua rotina.

Hoje, as tecnologias existen-
tes facilitam a integração de di-
versos serviços. Em um mundo 
da economia compartilhada, 
vender apenas uma das etapas 
do serviço prestado é comum 
e favorece o crescimento 
dos recursos que são dispo-
nibilizados para os usuários. 
Dessa forma, é fundamental 
que aplicações que desejam 
seguir o caminho dos super 
apps tenham uma arquitetura 
robusta, capaz de comportar 
seu crescimento, e sempre 
com foco na fl uidez para os 
usuários. O objetivo, afi nal, é 
ser um agregador ao dia a dia 
das pessoas e uma ferramenta 
transparente a elas.

(*) É Arquiteto de Sistemas da ART IT

Vitor Giacometti (*)

News@TI
Full IPix

@A Eletronet, fornecedora de serviços de trânsito IP e circuitos de 
alta velocidade em longa distância por rede de fi bra óptica, com 

mais de 16 mil km em todo o Brasil, anuncia uma nova modalidade do 
serviço de trânsito IP - o Full IPix. O lançamento vem suprir a demanda 
latente do mercado por serviços de trânsito IP de alta qualidade e 
disponibilidade, entregue de forma descentralizada diretamente nos 
IX.br nacionais. Com a qualidade da rede OPGW Eletronet, o Full 
IPix possibilitará que aproximadamente 2300 provedores tenham 
acesso ao novo produto. Em março deste ano, a Eletronet iniciou a 
venda do Full IP, serviço de trânsito IP redundante, com conexões 
diretas a TIER 1 e entregue nos 155 POP's da companhia. Visando 
atender aos provedores de internet que não conseguem abordar os 
POP's Eletronet, a companhia desenvolveu um projeto para oferta 
nos principais IX's nacionais. Desta forma, a partir de agora, o servi-
ço pode ser adquirido nos PIXes de São Paulo, Campinas (SP), Rio 
de Janeiro, Curitiba (PR), Brasília (DF), Salvador (BA) e Fortaleza 
(CE). A estratégia da Eletronet é de que o Full IPix esteja disponível 
em 17 PIXes nacionais até o fi m deste ano (www.eletronet.com).

Assistente virtual 

@Sempre na vanguarda das inovações tecnológicas no segmento de 
construção civil, a Eliane Revestimentos apresenta Ane, a primeira 

assistente virtual do setor no Brasil. Utilizando a inteligência cognitiva 
da plataforma Watson – da IBM –, o chatbot auxilia na resolução de 
tarefas básicas ligadas ao SAC da empresa em um bate-papo que simula 
a interação humana, funcionando ininterruptamente 24h por dia, sete 
dias por semana – uma necessidade do departamento de atendimento 
ao cliente da Eliane. Conforme o coordenador de suporte do setor de 
Tecnologia da Informação da empresa, Eduardo Fontanella, o robô 
virtual faz uso de uma base de dados específi ca com as perguntas 
mais frequentes recebidas pelo SAC. "A ferramenta irá automatizar 
a resolução destas dúvidas mais comuns – como a consulta de lojas 
que disponibilizam determinado produto da empresa –, que hoje re-
presentam cerca de 30% das chamadas do SAC Eliane. Deste modo, 
a equipe fi cará disponível para atuar em questões mais complexas", 
explica (www.eliane.com).

Educação gratuita

@ IBM Brasil anuncia o lançamento da plataforma DigitalEdu, inicia-
tiva educacional que tem como objetivo ajudar na capacitação do 

mercado para a era cognitiva, democratizar o aprendizado sobre tecno-
logias e levar conhecimento a estudantes, professores e profi ssionais. 
Este novo canal apresenta séries de vídeos em português que levam 
ao público informação e conhecimento dos especialistas da IBM sobre 
novas tecnologias, seu uso na sociedade e tendências. Com o apoio e 
engajamento de profi ssionais, especialistas e mais de 40 voluntários da 
IBM, o DigitalEdu contará com seis séries de vídeos sobre Inteligência 
Artifi cial, Internet das Coisas (IoT), Blockchain, Ciência de Dados, Cloud 
e Agile em um portal com conceito de fácil navegação. As séries serão 
lançadas quinzenalmente e a primeira será sobre Inteligência Artifi cial. 
A plataforma também terá vídeos especiais com convidados do mercado 
e da IBM que falarão sobre temas específi cos, como educação, profi ssões 
e transformação digital (http://ibm.biz/digitaledu).

Quando falamos em futuro parece algo distante, mas quando 
o associamos à tecnologia já não parece tão distante assim, 
isso porque a cada minuto algo novo é projetado, lançado 

e aquilo que parecia que aconteceria somente anos à frente, de 
repente, já está na palma das nossas mãos.

Para quem é dos anos 80 e assistia Os Jetsons não imaginava 
que toda a tecnologia apresentada no desenho fosse um dia se 
tornar realidade. Mas o que era apenas fruto de uma fértil ima-
ginação que virou desenho, agora é uma realidade para quem 
pensa e cria tecnologias.

Um dos mais recentes e, pelo visto, permanente avanço da 
tecnologia chama-se “Internet de todas as coisas”, do termo 
americano Internet of Things – IoT. Fora da fi cção a Internet 
das Coisas conhecida como IoT está começando a ser cada vez 
mais uma realidade no mundo. O termo é usado para especifi car 
qualquer aparelho ou dispositivo que podem receber conexão a 
partir de algum desenvolvedor. Uma mente criativa pode pensar 
em uma ideia mirabolante para que, por exemplo, uma geladeira 
seja usada da forma mais interativa possível, como informando 
cada item que tem dentro de si sem precisar que ninguém vá até, 
por meio de mensagem enviada para celular, quais itens estariam 
faltando prevendo, assim, a necessidade dos donos da casa.

O conceito consiste em promover conexão de objetos, eletro-
domésticos e qualquer tipo de produto com a internet, ou seja, 
tornar possível que itens como uma lâmpada, um aspirador de pó, 
uma batedeira, entre outras milhares de coisas possam realizar 
ações que, normalmente, não fariam sem que um ser humano 
interagisse fi sicamente. O desempenho de novas funções é con-
trolado apenas por um celular ou tablet que esteja conectado 
a internet móvel ou rede Wi-fi . Digamos que você saia de casa 
e com a correria do dia a dia esquece as janelas abertas, com a 
internet e um aplicativo poderá confi rmar se está tudo bem na 
casa e, ainda, fechá-las à distância.

Sylvia Bellio, fundadora da IT Line Technology - maior canal de 
vendas da Dell EMC no Brasil - escreveu o livro “Simplifi cando 
TI” e nele fala sobre IoT. “Essa tecnologia é algo incrível e só 
mostra o quanto os avanços nunca vão parar, além de estarem 
surgindo com cada vez mais velocidade. Como consumidora sei 
que isso facilitará muito nossas vidas”, declara Sylvia. A empre-
sária ainda explica que a IoT não serve só para coisas do dia a 
dia e de dentro de casa, “Não vai ter como fugir dessa evolução 
e todas as organizações terão que investir em IoT ou vão correr 
o risco de fi carem para trás”, explica.

Segundo ela, para que a tecnologia seja algo efetivo e seguro 
para as empresas, alguns pontos precisam ser observados: au-
mento na capacidade de processamento de dados, investir em 

Três dicas para aproveitar 
melhor a Internet das Coisas

São muitas as possibilidades que a IoT traz para o mundo com inovações que podem acontecer a partir 
dela no dia a dia e no mundo corporativo

segurança digital e mudar a própria cultura da companhia.

1 - Aumento da capacidade do processamento de dados

Para que uma empresa consiga usufruir dos benefícios da IoT 
uma das dicas é investir em uma estrutura capaz de processar 
e armazenar qualquer dado que circule em sua plataforma. A 
aquisição de novos equipamentos para a transmissão, provavel-
mente, será necessária.

2 - Investir em segurança digital

Uma das preocupações é a invasão de hackers nos sistemas 
e, consequentemente, nos aparelhos. Há relatos de pessoas que 
tiveram sua vida particular observada por meio da conexão dos 
aparelhos. Com isso, Sylvia diz que a segurança digital é algo que 
precisa de cuidados. Garantir a segurança dos dados tem que ser 
primordial. Uma das dicas é se precaver para que apenas pessoas 
autorizadas sejam responsáveis por utilizar, alterar e programar 
os sistemas para que dados de produtos ou informações sigilosas 
dos clientes não estejam em risco.

3 - Mudança na cultura da empresa

Gestores e funcionários terão que abrir a mente para entender 
que o avanço é necessário. Com o conceito IoT muito do que 
entendemos como forma de trabalho hoje vai mudar, um exem-
plo disso é que muitas empresas estão aderindo ao home-offi ce, 
sistema de trabalho em que a pessoa faz todas suas tarefas de 
casa mantendo-se conectada o tempo todo. A internet das coisas 
vai permitir medir, por exemplo, a produtividade de quem atua no 
mercado nesse formato, além de ser uma importante economia 
para a empresas em relação a locação de espaços e despesas 
com transporte. Isso tudo vai cooperar para a qualidade de vida 
do funcionário, o que impacta diretamente no seu desempenho 
e nos resultados.

Muito desse processo de aumento no volume de ideias como 
essa vem do fato de que o número de pessoas com acesso à in-
ternet não para de crescer. Em 2016, pelo menos, 116 milhões de 
brasileiros se conectaram à internet. Isso quer dizer que 64,7% 
dessas pessoas tem dez anos em diante, de acordo com o IBGE. 
Em 2015 esse número estava em 102, 1 milhões, o que representa 
57,5% da população.

“Esse progresso não vai parar nunca e nós temos que aceitar 
isso e incorporar à tecnologia como parte das nossas vidas, seja 
dentro das nossas casas ou de maneira corporativa. O importante 
é perceber que o avanço já está acontecendo e entender que ele 
está a nosso favor”, diz Sylvia.

Grupo Bitcoin Banco inaugura agência física 
para negócios com criptomoedas em São Paulo

O Grupo Bitcoin Banco 
abriu nesta semana a primeira 
agência física para atendi-
mento ao público na cidade 
de São Paulo. A equipe tem 
cinco consultores, dois ad-
ministradores e um gerente 
dedicados a oferecer negócios 
em criptomoedas. No dia 3 de 
outubro, um evento fechado 
para convidados marcará a 
inauguração ofi cial do espaço.

A loja física do Bitcoin Banco 
- localizada na Rua Joaquim 
Floriano, 960, 2º andar, no 
bairro Itaim Bibi – é destinada 
a quem procura por um inves-
timento mais especializado. 
Os consultores oferecem 
orientação e verifi car qual 
produto é mais adequado às necessidades e perfi l de cada 
cliente. A primeira loja física do grupo foi aberta em Curitiba 
no fi nal do ano passado. Ampliada recentemente, mantém oito 
consultores especializados.

Segundo o diretor comercial do Grupo Bitcoin Banco, Jaime 
Schier, o lançamento de uma sede física em São Paulo é es-
tratégico para a empresa. “Não podemos pensar em expansão 
sem estar na maior cidade e centro fi nanceiro do país. Há 
inúmeras possibilidades de negócios com criptomoedas e um 
público potencial para esse tipo de investimento”, explica ele, 
acenando com a abertura de uma rede de agências em várias 
cidades no futuro.

Segundo Schier, a loja física “alia a modernidade do mercado 
das criptomoedas à confi ança de uma equipe de consultores 
experientes, em um ambiente estruturado e construído para 
receber bem nosso cliente”. O espaço possui 200m² e foi projetado 

com design moderno conten-
do ambientes de open space, 
área de convívio com jardins 
além de ser pet friendly.

O Bitcoin Banco oferece 
quatro tipos de negócios: em-
préstimo por 90 ou 180 dias, 
com ou sem possibilidade de 
trade. Em todos eles o cliente 
“empresta” seus bitcoins para 
a empresa, que oferece uma 
compensação de 1% ao mês 
com base no valor investido.

Um novo produto está sendo 
lançado, por meio da plata-
forma La Rêve (o sonho, em 
francês), desenvolvida pelo 
grupo. O investidor escolhe 
um objeto de seu desejo e 
deposita o valor necessário 

em bitcoins por 12 meses. Ao fi m desse período, ele recupera 
suas criptomoedas com a cotação atualizada, caso ela tenha 
se valorizado. O valor não sofrerá qualquer desconto, nem de 
eventual variação negativa da criptomoeda, nem do objeto 
recebido como forma de antecipação da compensação.

Evento aberto ao público

Hoje, a partir das 19 horas, no Hotel Clarion Faria Lima 
(R. Jerônimo da Veiga, 248 - Itaim Bibi), será realizada a 
primeira edição do Mundo Bitcoin, evento aberto ao público 
destinado a tirar dúvidas, explicar o que são as criptomoedas 
e seu papel na economia. Os participantes serão recebidos 
com coffee break, seguindo-se as palestras dos especialistas 
do Grupo Bitcoin Banco. A capacidade do auditório é para 
100 pessoas e as inscrições devem ser feitas pelo link: https://
goo.gl/VnwZaX.

Projeto para integrar o tráfego aéreo com aeronaves tripuladas
a Indra apresentou recentemente uma 

proposta em um simpósio realizado na China 
e o projeto foi escolhido pela Organização 
da Aviação Civil Internacional (OACI) como 
uma das iniciativas com maior capacidade de 
responder a este problema a partir de uma 
ótica “não convencional”. A base do projeto da 
companhia é que o crescente número de dro-
nes com usos profi ssionais ou recreativos fará 

com que, a curto prazo, seja imprescindível 
contar com sistemas de controle específi cos 
para gerenciar o tráfego de drones, sistemas 
que, no setor, são conhecidos sob o nome 
de Unmanned Traffi c Management (UTM).

Em seguida à instalação desses sistemas, 
será necessário integrar os sistemas UTM 
com os atualmente empregados para a 
gestão do tráfego aéreo convencional (sis-

temas ATM ou Air Traffi c Management).
Ainda que, em uma primeira fase, ambos 

os sistemas se desenvolvam de forma inde-
pendente, logo será necessário aumentar de 
forma gradual a troca de informação entre eles, 
até alcançar a integração completa. Conforme 
a Indra, este será um processo dividido em 
quatro fases, que concluirá quando ambos os 
tipos de aeronaves operam sem restrições.



Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, quinta-feira, 04 de outubro de 2018

lauralobato11.ll@gmail.com

Página 8

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 04 de Outubro de 2018. Dia de São Francisco de Assis, São 
Amônio, São Petrônio, e Dia do Anjo Nanael, cuja virtude é a seriedade. 
Dia da Natureza, Dia Mundial dos Animais, Dia da Ecologia, Dia 

do Cão, Dia do Poeta, Dia Universal da Anistia e Dia Interameri-

cano do Rádio. Hoje aniversaria a atriz Susan Sarandon que faz 71 anos, 
a cantora Lúcia Alves que nasceu em 1948, o cantor Jon Secada que faz 
55 anos e a atriz Alicia Silverstone que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é prático e determinado podendo ser bem-
sucedido através do trabalho duro e ordeiro. Preocupado com a sua segurança 
quer construir bases sólidas para si e para sua família. Honesto, franco, justo 
precisa superar a tendência a se preocupar demais com o futuro e as fi nanças, 
pois isso pode trazer períodos de instabilidade emocional. Move-se com habi-
lidade na dureza do dia-a-dia e recicla-se pela convivência com os conceitos 
sutis e etéreos. Costuma ter inocência natural e viver em um mundo muito 
próprio, adaptando-se ao meio externo por questões apenas de sobrevivência.

Dicionário dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa saúde e 
vida longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos, 
separação ou afastamento do marido. Corta-los cui-
dado com seus inimigos, tê-los nos pés e nas mãos, 
sorte no jogo durante sete dias. Números de sorte: 
08, 21, 35, 41, 69 e 86.

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

Esta quinta é o vigésimo sexto dia da lunação. Neste dia de Júpiter, a tensão dos últimos dias pode aumentar ainda 

mais. A Lua faz aspectos negativos com Marte e Vênus que tendem a provocar confl itos e disputas de poder nas 

relações afetivas. Impor à nossa vontade ao outro gera desconforto e ainda maiores desentendimentos. No decorrer 

do dia, a energia de tensão é suavizada com o bom aspecto da Lua com o Sol que dá mais clareza, vitalidade e 

renova as energias. 
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Atitudes que tomar com empenho 
e disciplina devem ajudar a superar 
difi culdades. De manhã está sujeito 
a surgir algum confl ito por atitude 
enérgica demais. A Lua faz aspectos 
negativos com Marte e Vênus que 
tendem a provocar confl itos e dis-
putas de poder nas relações afetivas.  
72/772 – Verde.

O seu conforto pessoal vai melhorar, 
tanto em casa como no trabalho. O 
poder de decisão diante de situações 
pode agora assumir proporções 
exageradas. Desde manhã terá 
maior empenho e garra. Alcançará 
alguma das suas metas em breve. 
65/365 – Branco.

Uma decisão precisará ser tomada, 
talvez até arriscada e difícil nesta 
quinta e pode haver indecisão. O 
fi m do dia é bom para aproveitar 
pensar em como ampliar melhorar 
tudo a sua volta. Uma fase de ne-
cessidade de divulgar aquilo que 
estiver fazendo detalhadamente. 
34/234 – Amarelo.

Pode estar ainda carente de roman-
tismo e afeto. Precisa mostrar afeti-
vidade e à índole correta que torna 
os relacionamentos mais francos e 
realistas. Use de compaixão e soli-
dariedade em seu ambiente. Muito 
entusiasmo nas relações, levando-o 
a conquistar e encantar as pessoas. 
53/553 – Verde.  

O romantismo continua presente e 
promete relação duradoura e feliz. 
A Lua minguante provoca indecisão 
na tarde e por isso é bom cumprir 
obrigações e ponderar bem antes 
de agir. A cordialidade nos relacio-
namentos, as ações imparciais e a 
ponderação estarão em alta no fi nal 
do dia. 73/373 – Cinza.

O dia é bom para realizar grandes 
negócios e realizar o que não deu 
certo antes, tente mais uma vez. 
Aguarde a Lua nova em Libra que 
vai favorecer os empreendimentos 
novos, negócios importantes e a 
cooperação dos amigos. Animação 
e vitalidade nesta quinta-feira de 
manhã. 84/484 – Verde.

Terá novos objetivos profi ssionais, 
dedique-se a eles e veja se aquilo que 
foi programado está sendo cumprido. 
Precisa resolver situações antigas, 
de forma ousada e prática. Aguarde 
o Sol chegar ao seu signo para dar 
início aos planos que tem em mente. 
78/578 – Verde.

Pode encontrar resposta para sua 
dúvida se mantiver a garra e a deter-
minação. Muita afetividade na parte 
da manhã ajuda na demonstração 
de sentimentos ajudando a ampliar 
tudo a sua volta. À tarde, Vênus 
torna as relações sociais cheias de 
graça e beleza. 94/494 – Azul.

Aumenta o gosto pelas artes, a 
belezas e a as coisas que tenham 
graça e beleza. O seu lado artístico 
se faz intenso com muita habilidade 
nas negociações e nas relações de 
negócios. Tenha cuidado para que 
suas ambições não o impeçam de ver 
a realidade à volta. 99/199 – Verde.

Algum atrito ou rompimento pode 
acontecer no ambiente nesta quinta. 
A Lua fora de curso a tarde cria im-
passes e difi culta se fazer entender 
melhor pela maioria. Mantenha a 
rotina no fi nal do dia, faça viagem 
ou inicie mudança somente depois 
que entrar a Lua Nova em Libra. 
54/854 – Verde. 

Superando alguns problemas, terá 
melhoria da situação material e 
fi nanceira nos próximos meses. 
Com a Lua minguante encerre 
situações e de um basta aquilo que 
não dá mais. Não faça nada por si 
próprio sem ouvir opinião de quem 
entende do assunto para não errar. 
89/589 – Be ge.

Uma atitude generosa pode angariar 
simpatia, muito mais do que a crítica. 
Fale menos, ouça mais as pessoas 
com quem convivem, os seus familia-
res e amigos. Com a Lua minguando 
será melhor seguir a rotina no fi nal 
desta quinta e esperar a Lua entrar 
em seu signo. 75/475 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para receber uma proposta de trabalho: Coloque 
1 pitada de açúcar em um copo com água. Enrole uma 
chave comum em um pedaço de papel onde estejam 
escritos seu nome e o seu endereço. Mergulhe esse 
pacotinho na água açucarada. Deixe o copo em um 
lugar lato (em cima de um armário, por exemplo) 
durante 7 dias. No oitavo dia, reze 1 Pai-Nosso e 
peça ao seu anjo da guarda que a ajude a conseguir 
um emprego. Jogue a água e o papel fora e carregue 
a chave na sua bolsa. O copo, depois de lavado, pode 
ser usado como de costume.
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Cena da peça “Aos Pombos ou 

À Síndrome dos Gatos”.

Aos Pombos ou À Síndrome dos 
Gatos trata dos encontros diários 
dos amigos Gardênia e Genésio, 
em praça pública. Eles acreditam 
que são pombos, não seres huma-
nos, e estão afl itos porque uma 
síndrome transforma sua espécie 
em enormes e cruéis gatos. Por 
isso, anseiam desesperadamente 
pela cura para a praga, que faz dos 
pombos, símbolos da paz, enormes 
ameaças à vida no planeta. A dupla 
confi ou e escolheu o pombo Ro-
berto Alves para representá-la na 
sede de uma fazenda. Mas quando 
o eleito chegou lá, virou o inimigo, 
um gato. Com Adriana Bandeira e 
Oscar Calixto.

 
Serviço: Teatro Shopping Frei Caneca, 

R. Frei Caneca, 569, tel. 3472-2229. Centro. 
Ingresso: R$ 60. Até dia 31/10.

Cena de “1984”.

Considerado um 
dos romances mais 
infl uentes do mundo 
no século XX, a distopia 
“1984”, do jornalista e 
romancista britânico 
George Orwell (1903-
1950) foi publicada 
em 65 países e virou 
minissérie, fi lmes, 
quadrinhos, mangás, 
ópera e até inspirou 
o reality show Big 
Brother, criado em 
1999 pela produtora 
holandesa Endemol

Recentemente, a obra foi 
transformada em uma 
adaptação teatral dos 

ingleses Duncan MacMillan e 
Robert Icke. Esta última versão 
foi o ponto de partida da mon-
tagem brasileira. A distopia 
se passa no fi ctício Estado da 
Oceânia, governado por um lí-
der supremo chamado Grande 
Irmão, que chegou ao poder 
depois de uma guerra mundial 
que eliminou as nações e criou 
três grandes potências totalitá-

Distopia

rias. Esse Estado é pautado pela 
burocracia, censura e, sobretu-
do, pela vigilância. Quase sem 
qualquer forma de privacidade, 
cidadãos são espiados o tempo 
todo pelas “teletelas”, uma es-
pécie de televisores espalhados 
nos lares e em lugares públicos, 
capazes de monitorar, gravar e 
espionar tudo. Nesse lugar vive 
Winston Smith, funcionário do 
Ministério da Verdade, respon-

sável por falsificar registros 
históricos para garantir que 
eles respaldem os interesses do 
Grande Irmão. O protagonista 
detesta o novo sistema, mas 
não tem coragem de desafi á-lo. 
Ele apenas declara seu ódio nas 
páginas de um diário secreto. 
Isso muda quando ele conhece 
Júlia, uma funcionária do De-
partamento da Ficção. Juntos 
eles sonham com uma rebelião 

e praticam pequenos atos de 
desobediência. A represália aos 
amantes será brutal. Com Carmo 
Dalla Vecchia, Rodrigo Caetano, 
Gabriela Fontana, Eric Lenate, 
Rogerio Brito, Inês Aranha, La-
erte Késsimos, Fabio Redkowicz 
e Chiara Scallet 

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de 
Piracicaba, 740,  Campos Elíseos, tel. 3226-
7300. Quartas e quintas às 21h. Ingressos: 
R$ 60, R$ 50 e R$ 40. Até 06/12.
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Rokettes 

Depois de quase 15 anos encenando clássicos do universo 
infantil, o diretor e músico Billy Bond volta a montar espetáculos 
adultos com a estreia de Um Dia na Broadway, a partir do dia 5 
de outubro. São 32 pessoas em cena, entre atores, cantores e 
bailarinos, músicos técnicos. A história começa com a chegada 
de uma família de férias em Nova York. Acompanhado pelos 
fi lhos, um casal viaja para Nova York a fi m de comemorar o 
aniversário de casamento onde se conheceu e se apaixonou. 
Logo há um desencontro e as crianças se perdem dos pais no 
metrô da Grand Central Station. A partir de então, na tentativa 
de reencontrá-los, os irmãos se aventuram por lugares onde 
acreditam que encontrarão o casal. Sabem que os pais são 
fanáticos por teatro, portanto na busca, visitam os teatros da 
Broadway e assistem trechos de musicais clássicos. Na plateia, 
o público acompanha a saga da família e se delicia com as cenas 
concebidas por Billy para reproduzir a atmosfera de 10 dos mais 
famosos musicais de todos os tempos, em imagens, fi gurinos, 
cenariose músicas cantadas ao vivo. No decorrer da trama, uma 
personagem entra para ajudar a contar a história. Trata-se do 
próprio George Michael Cohan, artista identifi cado como um 
dos primeiros a fazer espetáculos no formato de musical nos 
Estados unidos. Com Alvinho de Padua, Titzi Oliveira, Isabella 
Casarini, Henry Gaspar, Mr Cohen e MarcioYacoff, entre outros. 

Serviço: Teatro Bradesco (Bourbon Shopping), R. Palestra Itália, 500. Quarta 
(12) às 21h, quinta (13) às 21h, sextas (05, 14, 19 e 26), sábados (06, 20 e 27) às 
21h e aos domingos (07, 21 e 28) às 20h. Ingressos: De R$ 80 a R$ 200.

Musical
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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.
Imagine.

Planejamento Criativo para o Futuro. Esta é a hora de se concentrar 
em maneiras pelas quais você pode começar a levar a vida de seus 
sonhos agora. Há coisas acontecendo nos bastidores que você não 
percebe, por isso é importante você apenas confi ar que isso é assim 
e liberar a energia mental que muitas vezes impede-o de ver os 
resultados tangíveis se manifestando. Lembre-se de que o que está 
acontecendo ao seu redor nem sempre refl ete a realidade e tenha 
a certeza de que as coisas estão acontecendo. Use esse tempo para 
visualizar a clareza de seus sonhos se revelando. Você está fazendo 
progresso e está atraindo para você o que precisa. Deixe que o seu 
foco esteja em suas paixões, e não no que está atualmente ao seu 
redor. Isso o ajuda a atrair a situação perfeita e os relacionamentos 
perfeitos destinados a você. Pensamento para hoje: Permita que a 
Luz do Espírito ilumine o caminho e saiba que o Universo está se ali-
nhando para lhe trazer suas esperanças e sonhos. Confi e no processo! 
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
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Rock
Formado em meados dos anos 80, o Violeta de Outono apresenta-se 

no próximo dia 6 e tem  show de abertura do emergente trio feminino 
psicodélico Ema Stoned, que tem Alessandra Duarte na guitarra, Elke 
Lamers no baixo e Jéssica Fulganio na bateria e no vocal. Com estética 
similar à do anfi trião da noite, o som da banda está nos limites do rock 
espacial, da psicodelia e da improvisação. O Violeta de Outono ganhou 
destaque por misturar as tendências da época com a psicodelia dos anos 
60, criando um som original que transitava pelos diferentes universos do 
pós-punk e do rock progressivo. Esta apresentação no Sesc Belenzinho 
é uma oportunidade rara para ver duas bandas de gerações distintas 
com muitas afi nidades em um mesmo show. No show, o Violeta de Ou-
tono toca músicas como: Refl exos da Noite, Rinoceronte na Montanha 
de Geleia, Em Toda Parte, Venus, Outra Manhã, Ilhas, Terra Distante, 
Lunática, Imagens, Kevinland, Parallax T-Blues, Flowers on the Moon, 
A Painter Of The Mind e Cidade Extinta, entre outras.

 
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel.  2076-9700. Sábado (6) às 21h30 . 

Ingresso: R$ 20.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ALEXANDRE ALVES DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 05/03/1978, Residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elizania Alves da Silva. A pretendente: 
JAQUELINE APARECIDA DA SILVA MOZZONI, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Caruaru - PE, data-nascimento: 15/11/1987, Residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaias Mozzoni e de Josefa Maria Silva 
Mozzoni.

O pretendente: LUCAS ALVES DOS SANTOS, profi ssão: atendente de tele-
marketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
27/03/1997, Residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elinaldo 
Vieira dos Santos e de Railda Alves Luiz dos Santos. A pretendente: MARCELA 
SILVA BALBINO, profi ssão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 09/09/1997, Residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Ricardo Balbino e de Zilda 
Rosa da Silva Balbino.

O pretendente: VITOR ALMEIDA ANDRIOLLI, profi ssão: técnico multiskill metálico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/11/1992, Re-
sidente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Milton Frias Andriolli e de Neuza Cirilo 
de Almeida. A pretendente: LAIANE SANTIOS DE OLIVEIRA, profi ssão: técnica de 
segurança do trabal, estado civil: solteira, naturalidade: Ibicaraí - BA, data-nascimento: 
03/11/1987, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdevino 
Alves de Oliveira e de Maria Tereza Alves Santos de Oliveira.

O pretendente: CLEBER LUIZ TIBURCIO DOS SANTOS, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/04/1982, Residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lazaro Tiburcio dos Santos e de 
Celia Regina Costa Tomaz. A pretendente: INGRID SANTOS ALVES DE OLIVEIRA, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 29/10/1994, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Elaine dos Santos Rezende e de Edson Alves de Oliveira.

O pretendente: ROMÁRIO DIAS DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Almadina - BA, data-nascimento: 20/02/1993, Residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Ivo Ribeiro dos Santos e de Maria Barbosa Dias. A 
pretendente: ARIANE FERREIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar administrati-
vo, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 03/08/1997, 
Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joviniano Zacarias do 
Nascimento e de Adriana Ferreira dos Santos Nascimento.

O pretendente: MURILO DA CRUZ LIMA, profi ssão: auxiliar de estoque, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/01/1992, Residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Silva de Lima e de Rosana da Cruz 
Lima. A pretendente: TATIANA REIS DA SILVA, profi ssão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/04/1990, Resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jeronimo Monteiro da Silva e 
de Maria do Carmo Reis Gomes da Silva.

O pretendente: GLEIDSTON MACENA DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Iguatu - CE, data-nascimento: 19/05/1992, Residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Gilvan de Oliveira e de Maria 
Elionoura Macena de Oliveira. A pretendente: LARISSA SANTOS DA SILVA, profi s-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimen-
to: 22/07/1994, Residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Edson Ribeiro da 
Silva e de Adriana Bezerra dos Santos.

O pretendente: KENNED DE SOUSA ARAÚJO, profi ssão: ajudante de montador, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Miguel Alves - PI, data-nascimento: 17/08/1991, Resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Araújo Sousa e de Maria 
Marlene Rocha de Sousa. A pretendente: ELIENE DE ALMEIDA SOUZA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/05/1987, 
Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oliveira Liandro de Souza 
e de Guiomar de Almeida Souza.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, profi ssão: frentista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/07/1971, Residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pereira de Oliveira e de Geralda Ferreira 
de Oliveira. A pretendente: LUCIANA APARECIDA DA SILVA, profi ssão: ajudante de 
cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
24/03/1972, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clarice Maria 
de Oliveira.

O pretendente: JONATHAS SILVA DE SOUSA, profi ssão: vidraceiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/01/1992, Residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Rodrigues de Sousa e de 
Josiane da Silva Serra. A pretendente: IRIS DORIGHEL LIMA, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/08/1987, Resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Ferreira Lima e de 
Sueli Dorighel Lima.

O pretendente: JONATAS VIEIRA DE CARVALHO, profi ssão: bombeiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/06/1987, Residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amilton Vituriano de Carvalho e de 
Abia Costa Vieira de Carvalho. A pretendente: CARLA CRISTINA TUCCI, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, 
data-nascimento: 28/01/1985, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Carlos Tucci e de Rozinei Maria dos Santos.

O pretendente: HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de linha 
de produção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
06/07/1990, Residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elinaldo 
Vieira dos Santos e de Railda Alves Luiz dos Santos. A pretendente: THAISLANDIA 
GARCIA DE ANDRADE, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
Crato - CE, data-nascimento: 05/05/1999, Residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Eugenio Brigido de Andrade e de Maria Imaculada Garcia dos 
Santos.

O pretendente: ROGÉRIO SANT'ANA, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 07/07/1988, Residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Sant'ana e de Maria de Lourdes Torres 
Sant'ana. A pretendente: MILCA GOMES DOS SANTOS, profi ssão: pedagoga, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/10/1987, Residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Gomes Pereira e de Alerinda 
Mendes Santos Pereira. 

O pretendente: LUAN GREGORY CRUZ, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/02/1994, Residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erons Tadeu Silva Cruz e de Sueli Pedro. A pre-
tendente: THAIS TAIOMARA PAULINO CORREIA DA SILVA, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/12/1997, Resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sandro de Assis da Silva e de 
Patricia Cassia Paulino Correia. 

O pretendente: VITOR RIBEIRO, profi ssão: padeiro, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/10/1990, Residente e domiciliado nesta Ca-
pital, SP, fi lho de Marcos Aparecido Ribeiro e de Katia Pereira Ribeiro. A pretendente: 
KATINA NASCIMENTO DE ANDRADE, profi ssão: designer, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/02/1994, Residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ribeiro de Andrade e de Zorilda da Paz 
Nascimento.

O pretendente: JÚLIO DOS ANJOS MARQUES DA SILVA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/01/1991, Resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adão Marques da Silva e de 
Creuza Maria dos Anjos. A pretendente: JULIANA SOUSA DOS SANTOS, profi ssão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 
06/04/1983, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jeová Go-
mes dos Santos e de Rita Sousa Mota.

O pretendente: EMERSON ANDRÉ FERNANDES DA CUNHA, profi ssão: corde-
nador de compras, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nas-
cimento: 25/07/1981, Residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Onézimo Fernandes da Cunha e de Conceição Marinha Cunha. A pretenden-
te: IRANE LUSTOSA MONTEIRO, profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Teresina - PI, data-nascimento: 09/08/1982, Residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco das Chagas Monteiro e de Maria 
Irene Lustosa Monteiro.

O pretendente: BRUNO PEREIRA SANTOS, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/10/1997, Residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosmo Antonio Santos e de Elizangela Pereira da 
Costa. A pretendente: KARINY DE SANTANA GONÇALVES, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 03/08/1997, Re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir da Silva Gonçalves 
e de Tereza Silva de Santana Gonçalves.

O pretendente: THIAGO SELCINO DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Governador Valadares - MG, data-nascimento: 01/01/1988, Resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Rodrigues dos Santos 
e de Maura Selcina de Jesus. A pretendente: GRIZELLY DOS ANJOS ELEUTÉRIO, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Governador Valadares 
- MG, data-nascimento: 03/06/1987, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sebastião Eleutério e de Maristela dos Anjos Eleutério.

O pretendente: YAN DE OLIVEIRA CARVALHO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 19/08/1993, Residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cleodemilton de Souza Carvalho e de 
Sandra de Oliveira Carvalho. A pretendente: MAYRA LIRA, profi ssão: atendete de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
01/12/1993, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Marcos 
Silva Lira e de Judite Sebastião Lira.

O pretendente: ALLAN LUIZ BEZERRA MARIUSSO, profi ssão: operador de 
empilhadeira, estado civil: solteiro, naturalidade: Rio Claro - SP, data-nascimento: 
14/06/1992, Residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos 
Luiz Mariusso e de Izabel Cristina dos Santos Bezerra. A pretendente: ANA CARO-
LINA SOARES DE ARAUJO, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/05/1995, Residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Soares de Araujo e de Glaucia Araujo 
Costa.

O pretendente: ORLANDO DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: ajudanrte geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 08/09/1981, 
Residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Orlando dos Santos e 
de Maria de Carvalho dos Santos. A pretendente: ALCILENE SOUZA SILVA, profi s-
são: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: Coronel Fabriciano - MG, data-
nascimento: 01/02/1976, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Orcedite Alves da Silva e de Darlene Souza Alves.

O pretendente: FRANCARLOS ALENCAR DE ARAUJO, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/05/1991, Residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco José de Araujo e de 
Rosineide Oliveira Alencar de Araujo. A pretendente: LORRAINE RODRIGUES DE 
FONTOURA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 23/10/1993, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Sonia Rodrigues de Fontoura.

O pretendente: KAIQUE MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/05/1997, Resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidney Simões dos Santos e 
de Wilma Carla Araujo Rego. A pretendente: GABRIELLA CRISTINA RODRIGUES 
DE OLIVEIRA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 10/07/1998, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Rubens de Oliveira e de Cristiane Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: JAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO, profi ssão: montador 
de estandes, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
22/01/1975, Residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Fran-
cisco do Nascimento e de Joanita Rocha do Nascimento. A pretendente: ANA PAULA 
RIBEIRO DE SOUZA, profi ssão: depiladora, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 10/03/1970, Residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria Ribeiro de Souza.

O pretendente: JAIRO PEREIRA DE ARANTES, profi ssão: comprador, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 17/09/1983, 
Residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Alves de Arantes 
e de Raabe Manoel Pereira. A pretendente: MAYARA CONCEIÇÃO DE AZEVEDO 
CABRAL, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 24/10/1989, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Erinaldo Domingos Cabral e de Marcia Maria de Azevedo.

O pretendente: RENAN ROSO DOS SANTOS, profi ssão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/01/1991, Residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Moura dos Santos e de Valeria 
Roso dos Santos. A pretendente: EGLIN DA SILVA MATOS, profi ssão: analista de ven-
das, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/01/1993, 
Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roberto Nunes de 
Matos e de Patricia Pereira da Silva.

O pretendente: NICOLAS MORAES DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/05/1994, Residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson Alves dos Santos e de Sandra 
Cristina Moraes dos Santos. A pretendente: VITORIA MONIQUE SOARES LIMA, pro-
fi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
27/03/1998, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Kecia Maria 
Soares Lima.

O pretendente: FERNANDO GONÇALVES MARTINS, profi ssão: aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Manaus - AM, data-nascimento: 12/10/1949, Residente e do-
miciliado em Mogi das Cruzes, SP, fi lho de José Gonçalves Martins e de Córdova Mus-
tafa Martins. A pretendente: MARIOLINA ROCHA DA SILVA, profi ssão: aposentada, 
estado civil: viúva, naturalidade: Ibicui - BA, data-nascimento: 22/07/1958, Residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laurentino Caetano Rocha e de 
Almerinda Machado Rocha.

O pretendente: MAICON VINICIUS MARTINS DA SILVA, profi ssão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/01/1998, Residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Macleide Martins da Silva. A pre-
tendente: VICTÓRIA FERREIRA SILVA, profi ssão: técnico em saúde bucal, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/01/1998, Residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Bezerra da Silva e de Eunice 
Ferreira de Morais.

O pretendente: MIRO MACHADO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Itaiacoca - PR, data-nascimento: 19/06/1963, Residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvino Machado e de Rosa Alves da Luz. A pretendente: 
MARIA IVANIZIA DOS SANTOS, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturali-
dade: Capela - AL, data-nascimento: 23/01/1969, Residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Mario Francisco dos Santos e de Maria Josefa da Conceição.

O pretendente: WELLINGTON PEREIRA SIQUEIRA, profi ssão: mecânico de manu-
tenção, estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 30/09/1992, 
Residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Adir Augusto Siqueira 
e de Sandra Pereira Siqueira. A pretendente: MAYARA SALDANHA DE LIMA, profi s-
são: auxiliar de estoque, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 23/10/1996, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge 
Candido de Lima e de Elaine Aparecida Saldanha da Rocha.

O pretendente: GUILHERME AKIO KANZAKI, profi ssão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 11/06/1990, Residente e domiciliado 
em Mauá, SP, fi lho de Paulo Issao Kanzaki e de Yoni Yoshiko Kuvabata Kanzaki. A 
pretendente: KAYTI DAYANA DE FIGUEREDO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/02/1985, Residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Luiz de Figueredo e de Maria das Graças 
Pereira da Silva de Figueredo.

O pretendente: LAAN MARTINS DE MENEZES, profi ssão: auxiliar produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/10/1995, 
Residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Alan Lady Lima de Menezes e 
de Selma Perez Martins de Menezes. A pretendente: NICOLY SILVA MONTEIRO, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nas-
cimento: 21/08/2001, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Nilza Silva Monteiro.

O pretendente: GABRIEL FERREIRA DE SOUZA BARROS, profi ssão: montador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/08/1996, Resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helena Ferreira de Souza Bar-
ros. A pretendente: QUEZIA FERREIRA DE LIMA, profi ssão: controladora de acesso, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/09/1988, Resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Paulo de Lima e de Maria 
Lucia Ferreira da Silva.

O pretendente: EDINEI MATOS DA SILVA, profi ssão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/04/1994, Residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erisvaldo Leal da Silva e de Fran-
cisca Alves de Matos. A pretendente: CARLA KARINE SILVA SAMPAIO, profi s-
são: telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 
21/12/1991, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eloisia 
Silva Sampaio.

O pretendente: SAULO CORRÊA DE CARVALHO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/11/1986, Residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Francisco Souza de Carvalho e de Sebastiana da 
Conceição Corrêa de Carvalho. A pretendente: ERIKA CRISTINA VIANA SILVA, pro-
fi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
03/03/1991, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erinaldo Jose 
da Silva e de Rosangela dos Santos Viana Silva.

O pretendente: MARCO AURÉLIO GUIMARÃES DA SILVA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/06/1987, Re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eloisio Francisco da Silva 
e de Zilda da Silva Guimarães. A pretendente: SAMIA MAIA DE OLIVEIRA CÓ, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
27/09/1988, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Joa-
cy de Oliveira Có e de Antonia Edna Ferreira Maia.

O pretendente: MICAEL LUCAS BEZERRA COUTINHO, profi ssão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 10/10/1995, Re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Bezerra e de 
Maria Cristina da Silva Coutinho. A pretendente: THAÍS RAMOS SILVA, profi ssão: 
assistente de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 
06/01/1998, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genival Ra-
mos da Silva e de Maria Aparecida Ramos Silva.

O pretendente: ELENITO ALVES DA SILVA, profi ssão: ajudante de pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Xique-Xique - BA, data-nascimento: 16/09/1983, Residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emidio Gomes da Silva e de Mari-
fl or Belarmino Alves. A pretendente: MARTA CONSTANTINOV RIBEIRO, profi ssão: 
copeira, estado civil: viúva, naturalidade: Ibiporã - PR, data-nascimento: 25/01/1970, 
Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oswaldo Constantinov e 
de Delaide dos Santos Constantinov.

O pretendente: VANDEILTON LEANDRO DO NASCIMENTO, profi ssão: açougueiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Queimadas - PB, data-nascimento: 01/07/1978, 
Residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco do Nasci-
mento e de Francisca Leandro do Nascimento. A pretendente: JACKELINE BATISTA 
LUCENA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Patos - PB, data-
nascimento: 20/02/1986, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Josimar Lucena da Silva e de Damiana Batista Lucena.

O pretendente: JOSÉ NILTON SILVA, profissão: vigilante, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Itariri - SP, data-nascimento: 19/11/1977, Residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastiana Lopes Silva. A pretendente: 
JHENIFER MORGANA ADRIELE GIANTOMASO, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Betim - MG, data-nascimento: 02/07/2001, Residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Carlos Gintomaso e de Junia Graziela de 
Assis.

O pretendente: WILLIANS ROBERT DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/05/1996, Residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fenelon Salvador da Silva e de 
Zilma Oliveira Santos da Silva. A pretendente: AMANDA DA COSTA SILVA, profi ssão: 
assistente de back offi  ce, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nas-
cimento: 01/03/1997, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sebastião da Silva e de Alcione da Costa Silva.

O pretendente: GILVAN CARDOSO, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Luiz - MA, data-nascimento: 20/04/1981, Residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisca das Chagas Cardoso. A pretendente: RICASSIA SIM-
PLICIO DE LIMA, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: divorciada, naturalida-
de: Feira de Santana - BA, data-nascimento: 14/03/1982, Residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademilson Antonio de Lima e de Maria Lucia Simplicio 
de Lima.

O pretendente: WILSON DA SILVA FELIX, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/07/1992, Residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Alves Felix e de Maria Salette da Silva 
Felix. A pretendente: JUCIARA MARTINS AMARAL, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Iraquara - BA, data-nascimento: 27/07/1993, Residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ailton da Silva Amaral e de Maria 
Luisa Martins Amaral.

O pretendente: JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA DIAS, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/11/1998, Residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Dias e de Michelle Aparecida 
de Oliveira Santos. A pretendente: THAYNÁ BUENO RODRIGUES, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/06/1997, Resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Antonio Rodrigues e 
de Adriana Regina Bueno.

O pretendente: EVERTON DE ARAUJO BARRETO, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/09/1985, Residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso de Araujo Barreto e de Cidália dos 
Santos Barreto. A pretendente: DAIANE CRISTEL ESNAL LOPES, profi ssão: cozi-
nheira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/04/1992, 
Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Terezinha Esnal Lopes.

O pretendente: LAERCIO MARTINS BARBOZA, profi ssão: gerente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/03/1976, Residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Martins Barboza e de Marinita Hilario 
Ferreira. A pretendente: ANA DARK SILVA DOS SANTOS, profi ssão: garçonete, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Senhor do Bonfi m - BA, data-nascimento: 17/01/1995, 
Residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Adevaldo Mario dos Santos 
e de Maria Luciene Silva.

O pretendente: ISMAEL DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/09/1978, Residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Maia de Oliveira e de Sueli de Oliveira. A preten-
dente: MARGARETE DA COSTA POVOAS, profi ssão: auxiliar de costura industrial, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/06/1982, Resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel do Nascimento Povoas 
e de Maria Barbara da Costa.

O pretendente: HUGO MURYLLO DOS SANTOS SILVA, profi ssão: auxiliar de repo-
sição, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/03/2000, 
Residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos da Silva e de Edi-
leide Maria dos Santos Silva. A pretendente: INGRID DOS SANTOS NEVES, profi s-
são: teleatendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
26/08/2000, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Moreno 
Marques Neves e de Rute Lima dos Santos Neves.

O pretendente: JOSÉ VINHATICO DE CARVALHO JÚNIOR, profi ssão: ofi cial de 
manutenção, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
11/09/1978, Residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vinha-
tico de Carvalho e de Celina Noraide Vinhatico. A pretendente: ANA PAULA DA LUZ, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vascon-
celos - SP, data-nascimento: 23/07/1981, Residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Eduardo da Luz e de Hilda Santana da Luz.

O pretendente: LUCAS DOS REIS OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 09/11/1997, Resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wanderlei dos Reis Oliveira 
e de Lindalva dos Santos Oliveira. A pretendente: ARIANE NOGUEIRA DE SOUZA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nas-
cimento: 22/05/1999, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marcio Simões de Souza e de Andreia Conde Nogueira.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DE SOUZA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Rubiácea - SP, data-nascimento: 08/12/1954, Residente e domi-
ciliado em Guararapes, SP, fi lho de Antonio Alipio de Souza e de Vicencia Rodrigues 
da Conceição. A pretendente: MANOELINA DA SILVA, profi ssão: aposentada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Caetité - BA, data-nascimento: 15/09/1950, Residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Otacilio Sérgio da Silva e de Justina 
Guedes da Silva.

O pretendente: LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS, profi ssão: feirante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/12/1994, Residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luis Gomes dos Santos e de Rosa 
Maria da Silva. A pretendente: PÂMELLA KEROLYNE FERNANDES DOS SANTOS, 
profi ssão: feirante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
23/08/1995, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maridete 
Fernandes dos Santos Garcia.

O pretendente: WESLEN ANTONIO CAZARIN DE CARVALHO, profi ssão: autôno-
mo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/07/1991, 
Residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Jose de Carvalho 
Neto e de Rosana Aparecida Paulo de Carvalho. A pretendente: RAFAELA COELHO 
DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Araras - SP, data-nas-
cimento: 13/01/1994, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marlene Coelho da Silva.

O pretendente: MIGUEL ARCHANJO BAPTISTA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Água Quente - BA, data-nascimento: 26/01/1945, Residente 
e domiciliado em Diadema, SP, fi lho de Manoel Benedicto Baptista e de Maria Augusta 
Baptista. A pretendente: EUZA ISMAEL DA SILVA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Rio Largo - AL, data-nascimento: 08/09/1950, Residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anita Izidorio dos Santos.

O pretendente: VITOR DIOGO CORRÊA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 20/05/1986, Residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosangela Corrêa. A pretendente: 
BRUNA DOS SANTOS FERREIRA, profi ssão: analista de processos, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/04/1991, Residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José do Carmo Ferreira e de Helena 
Josefa dos Santos Ferreira.

O pretendente: RICARDO PORFIRIO DOS SANTOS, profi ssão: armador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 20/03/1979, Residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Porfi rio dos Santos e de Angelita Januaria 
dos Santos. A pretendente: DAIANA FERREIRA PEREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Bauru - SP, data-nascimento: 29/10/1981, Residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Pereira e de Tânia Maria Ferreira Pereira.

O pretendente: MATHEUS DE SOUZA SILVA, profi ssão: cobrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/03/1999, Residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Benedito da Silva e de Djenane da Silva Souza. 
A pretendente: MICHELE ROCHA SANTOS, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itabuna - BA, data-nascimento: 30/04/1995, Residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Solival Souza Santos e de Elissandra Sena Rocha.

O pretendente: ALESSANDRO ALMEIDA SANTOS, profi ssão: montador, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Cataguases - MG, data-nascimento: 13/01/1992, Residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira dos Santos e de Ro-
sângela Almeida Santos. A pretendente: ANDREZA JESUS DE BARROS, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 09/10/1997, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Osvaldo Miguel de Barros e de Ana Maria de Jesus.

O pretendente: MAURÍCIO DE LIMA SILVA, profi ssão: cordenador de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Vitória de Santo Antão - PE, data-nascimento: 17/02/1983, 
Residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Xavier da Silva e 
de Maria do Carmo de Lima Silva. A pretendente: SUSIANY MARTINS FRANCKLIM, 
profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 28/04/1983, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jayme 
Alves Francklim e de Maria da Conceição Martins.

O pretendente: DOMENICO DA SILVA CENTO, profi ssão: suporte técnico junior, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/09/1997, Residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domenico Antonio Cento Filho e de 
Rosangela da Silva Cento. A pretendente: MELRY HELEN DOS SANTOS DE ARAU-
JO, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André 
- SP, data-nascimento: 14/12/1994, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ailton Penalva de Araujo e de Meire Baptista dos Santos de Araujo.

O pretendente: MATHEUS GOMES DE SOUZA, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/09/1998, Residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio de Souza e de Izaneide Josefa 
Gomes. A pretendente: VALÉRIA DE ANDRADE CORDEIRO, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/03/2002, Residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Cordeiro e de 
Maria Aparecida de Andrade Cordeiro.

O pretendente: DANIEL DOMINGOS SOUTO, profi ssão: inspetor de alunos, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/10/1987, Residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isnard José Souto e de Mercedes 
Domingos dos Santos Souto. A pretendente: ELAINE CRISTINA DE ANDRADE, pro-
fi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Umuarama - PR, data-nascimen-
to: 07/01/1987, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Carlos de Andrade e de Aparecida de Fatima Casarotto Andrade.

O pretendente: JONATHAN LIMA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/11/1993, Residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euclides Marcos Corrêia da Silva e de Maria Lucia Ferreira 
Lima. A pretendente: AMANDA NATHALIA SABINO, profi ssão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/12/1998, Residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Sabino e de Celia Regina Maldonado.

O pretendente: CARLOS ALBERTO BERNARDES, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/12/1986, Residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Nelson Coutinho Bernardes e de Elisabete de Lima 
Bernardes. A pretendente: DENISE VIEIRA DA SILVA, profi ssão: nutricionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/01/1987, Residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de João Pedro da Silva e de Maria Vieira de Aquino.

O pretendente: LAERCIO CHAVES ANDRADE, profi ssão: analista de desenvolvimen-
to, estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 04/09/1985, 
Residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos Chaves An-
drade e de Adriana Francisco. A pretendente: PRISCILA DOS SANTOS ASSIS, pro-
fi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 
24/03/1986, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rodri-
gues Leite de Assis e de Maria Roseli dos Santos de Assis.
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Continuação

A Inteligência Artifi cial 

vem ampliando 

seu espaço entre as 

empresas globais, 

aponta a Fortune 1000, 

pesquisa realizada pela 

revista Forbes, em 2018

Participaram do estudo 
empresas como Ame-
rican Express, Ford 

Motors, Goldman Sachs, 
MetLife, Morgan Stanley e 
Verizon. Os resultados mos-
tram que os executivos agora 
veem uma correlação direta 
entre os recursos de big data 
e da inteligência artifi cial. 
Pela primeira vez, grandes 
corporações relatam que 
têm acesso direto a volumes 
signifi cativos de dados que 
podem alimentar algoritmos 
de inteligência artifi cial para 
detectar padrões e entender 
comportamentos. 

O estudo aponta que empre-
sas como American Express e 
Morgan Stanley já comparti-
lham publicamente histórias 
de seus sucessos. 

Segundo o IDC (Interna-
cional Data Corporation), 
empresa global de inteligência 
de mercado, as receitas mun-
diais com big data e business 
analytics ultrapassarão os US $ 

200 bilhões em 2020, e devem 
registrar taxa de crescimento 
anual de 11,7%. O setor ban-
cário liderará os investimentos 
no setor.

Também no Brasil, a inteli-
gência artifi cial associada aos 
recursos disponibilizados pela 
big data vem ganhando espaço 
no mercado. As novas ferra-
mentas tecnológicas estão 
reinventando, por exemplo, 
a prospecção de clientes. Já 
é possível coletar e analisar 
dados, potencializando assim 
as estratégias de acesso a novas 
empresas.

Bilhões de dados são ana-
lisados em busca de padrões 
que estejam dentro do esco-
po da empresa. Através do 
cruzamento de data points, é 
possível facilitar a rotina dos 
profi ssionais de vendas, usan-
do para isso a automatização e 
análise preditiva. 

De acordo com um relatório 
da Grand View Research, Inc., 
estima-se que o mercado global 
de inteligência artifi cial forne-
cerá enormes oportunidades 
para empresas, fi rmas de in-
vestimento e consultores em 
busca de fusões e aquisições, 
até 2025.

(*) - É diretor comercial da Speedio, 
especializada no uso de tecnologia 
para prospecção de novos clientes.

Inteligência Artifi cial ganha 
espaço no mercado global

Guilherme Loureiro (*)

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JONES CESAR DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de montagem, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/01/1991, Resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Manoel Viturino dos Santos e de Jacinta 
de Lourdes Santos. A pretendente: LUCIANI SILVA VIEIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/11/1991, Residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Vieira Barbosa e de Divonete 
Maria da Silva.

O pretendente: EDSON MAGDALENO, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/06/1972, Residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Magdaleno e de Helena Vaiti Fidelis. 
A pretendente: CRISTIANE APARECIDA DOS REIS PRADO, profi ssão: diarista, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/11/1971, Re-
sidente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Leonidas Barbosa Prado e de Inês dos 
Reis Prado.

O pretendente: BRUNO PEDRO DE LIMA SILVA, profi ssão: garçon, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Bonito - PE, data-nascimento: 11/11/1995, Residente e domiciliado 
em Camaragibe, PE, fi lho de Reginaldo Pedro da Silva e de Severina Amara de Lima. A 
pretendente: JAELINE FLORENTINA TEIXEIRA, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 15/12/1993, Residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jailson Florentino Teixeira e de Joana Júlia 
Teixeira.

O pretendente: LUCIANO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Catende - PE, data-nascimento: 03/08/1988, Residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aguinaldo José da Silva e de Maria das Neves 
da Silva. A pretendente: LILIAN KELLY DE CARVALHO GONÇALVES, profi ssão: 
técnica em farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 22/03/1983, Residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Osvaldo Antonio 
Gonçalves e de Terezinha de Fatima de Carvalho Gonçalves.

O pretendente: JOSÉ EXPEDITO CAETANO SILVA, profi ssão: agente de trânsito, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Brejão - PE, data-nascimento: 18/05/1968, Residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José da Silva e de Maria 
Lucia José da Silva. A pretendente: APARECIDA ROSA SOARES, profi ssão: funcio-
nária pública principal, estado civil: solteira, naturalidade: Taguaí - SP, data-nascimento: 
22/07/1962, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aristides 
Soares e de Dirce Rosalina Hermenegildo Soares.

O pretendente: CLAUDIMAR OLIVEIRA DE SOUZA, profissão: vendedor, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Montes Claros - MG, data-nascimento: 20/05/1989, 
Residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Pereira 
de Souza e de Maria Vilma de Oliveira. A pretendente: KAROLINY TRINDADE 
GOMES, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 18/02/1998,, Residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valteir Rodrigues Gomes e de Janaina Oliveira da Trindade 
Gomes. 

O pretendente: DOURIVAL JACINTO DE SENA, profi ssão: mêcanico, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Ilheus - BA, data-nascimento: 04/06/1973, Residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dernival Bernardino de Sena e 
de Tereza Jacinta Santos. A pretendente: ELAINE APARECIDA DA SILVA, pro-
fi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/05/1979,, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorgina 
Benedita Augusto da Silva.

O pretendente: JHONNY RIBEIRO DOS SANTOS, profissão: arte finalista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/07/1994, Resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Helio Nascente Ferreira 
e de Josenilda Ribeiro dos Santos Ferreira. A pretendente: ALICE CRISTINA DE 
OLIVEIRA PEDROSO, profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 06/02/1992,, Residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Arlindo de Oliveira Pedroso e de Cleuza dos Santos 
Pedroso.

O pretendente: LERRYSSON JOE ALVES DA COSTA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/10/1992, Residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Paulo Roberto Fernandes da Costa e de Maria 
Alves da Costa. A pretendente: DÉBORA DIAS VALIM, profi ssão: assistente social, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/01/1993,, Re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio Dias Valim Filho e 
de Marilene Souza Valim.

O pretendente: IGOR DE OLIVEIRA, profi ssão: encarregado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/07/1987, Residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josias de Oliveira Filho. A pretendente: ELIANA 
REIS CARVALHO, profi ssão:do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 08/11/1984,, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José de Jesus Carvalho e de Ivaldete dos Santos Reis.

O pretendente: GEORLANNI MARTINS SOUSA ANDRADE, profissão: mar-
ceneiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Luís - MA, data-nascimento: 
23/11/1987, Residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro 
Sousa Andrade e de Maria do Socorro Martins. A pretendente: ANA KEILA DA 
SILVA ANDRADE, profissão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: 
Paragominas - PA, data-nascimento: 24/08/1987,, Residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ribamar Pereira Andrade e de Emilia Beatriz 
da Silva Andrade.

O pretendente: CAIO DA SILVA FERREIRA, profi ssão: auxiliar de estoque, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/01/1998, Residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Alexandre Silva Ferreira e de Andreia da Silva 
Nascimento. A pretendente: ALICE SIMÕES BEZERRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/08/1999,, Residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de William dos Santos Bezerra e de Silvania 
Lucena Simões.

O pretendente: DENILSON MOURA SALES, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/12/1990, Residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dionizio Sales de Santana e de Antonia 
Moura da Silva. A pretendente: CAROLINA DA SILVA BISPO, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/02/1998, 
Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laudionor Sousa Bispo 
e de Adriana da Silva Garcia.

O pretendente: ANDERSON HENRIQUE SILVA DE ANDRADE, profi ssão: auxiliar 
de serviços gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/08/1983, Residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
Henrique de Andrade Neto e de Marta Batista Silva. A pretendente: DÉBORA SAN-
TANA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Tupanatinga 
- PE, data-nascimento: 21/03/1992,, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sebastião de Santana Silva e de Maria Julia da Silva.

O pretendente: MATHEUS LIMA DE FREITAS, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/07/1998, Residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Cézar de Freitas e de Analice Lima 
de Freitas. A pretendente: FABIOLA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/09/2000,, Residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Alves da Silva e de Joana Xavier Pereira.

O pretendente: MARCOS DA SILVA DE ARAÚJO, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/07/1986,, Residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bento Bezerra de Araújo e de Maria da 
Conceição Silva de Araújo. A pretendente: MARIA DE FATIMA DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Belo Jardim - PE, data-nas-
cimento: 10/03/1986,, Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Joaquim Laurentino da Silva e de Maria do Carmo da Silva.

O pretendente: PAULO BATISTA LUCIANO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Botelhos - MG, data-nascimento: 09/12/1973, Residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amelquides Luciano e de Luiza Be-
nedita Luciano. A pretendente: ANDRÉA CRISTINA ARANEZA, profi ssão: balconista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/01/1974,, 
Residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Vanderlei Araneza 
e de Altamar Fontes Araneza.

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

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

O pretendente: ANTONIO CARLOS MOREIRA, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia (07/05/1961), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Daniel Paulino Moreira e de Neusa Vieira Moreira. A pretendente: 
IRANI DA CONCEIÇÃO APARECIDA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida 
em São Pedro dos Ferros - MG, no dia (18/05/1961), residente e domiciliada neste subdistrito 
São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Antônio Amado e de Maria da Conceição Oliveira. 

O pretendente: RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão funileiro, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/05/1994), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerci Vieira dos Santos e de Maria Benzoete Oliveira 
Mendes. A pretendente: RAYANE DE OLIVEIRA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (27/07/1995), residente 
e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Marcia Aparecida de Oliveira Cruz. 

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS ROCHA BARRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de sorveteria, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (02/09/1999), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ciro Rocha Barra e de Maria dos Santos. 
A pretendente: ELENICE LIMA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em 
Itabuna (Reg. no Município de Coaraci) - BA, no dia (17/09/1993), residente e domiciliada neste 
subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Lourival Soares de Oliveira e de Elenilza Rodrigues Lima. 

O pretendente: DIEGO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão programador de centro 
de usinagem, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (05/07/1988), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Barbosa e de 
Silvana Aparecida Barbosa. A pretendente: RENATA LUCCAS GEMIGNANI, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida nesta Capital, Belezinho - SP, no dia (18/08/1987), 
residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Edgar Gemignani e de 
Vanda Rezende Luccas Gemignani. 

O pretendente: THIAGO LUCAS DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão operador 
de máquinas, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/04/1986), residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de José do Carmo Pereira de Souza e de Maria Aurea Lucas 
Pereira. A pretendente: ROBERTA LEOPOLDINO TOMÉ, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (17/02/1989), residente 
e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Roberto Tomé e de Edneide 
Leopoldino Tomé. Obs: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviços desta Capital, 
onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: FABRIZIO BINI, nacionalidade italiana, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido na Itália, no dia (20/08/1963), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Nello Binianna Maria Buff a. A pretendente: SANDRA FERREIRA 
DE ARRUDA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Penha de 
França - SP, no dia (12/12/1964), residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, 
fi lha de Maria Mercês Ferreira de Arruda. 

O pretendente: LUIZ CARLOS MICHELETTI, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, 
nascido em Terra Boa - PR, no dia (30/10/1963), residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Angelo Micheletti e de Ida Pez Micheletti. A pretendente: 
JOVIENE SANTOS DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Pio XII - MA, no dia (22/10/1974), residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - 
SP, fi lha de Maria das Graças Santos da Conceição. 

O pretendente: FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO GALVÃO, estado civil sol-
teiro, profi ssão separador, nascido em Castelo do Piaui (Reg. no 2º Ofício) - PI, no dia 
(11/05/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro 
de Barros Galvão e de Clara Monteiro Neta. A pretendente: ANTONIA JURDILENE VIS-
GUEIRA SOARES, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Castelo do Piaui 
(Reg. no 2º Ofício) - PI, no dia (30/12/1986), residente e domiciliada neste subdistrito São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Teixeira Soares e de Francisca das Chagas Visgueira Soares. 

O pretendente: LUIS CARLOS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Palmares - PE, no dia (07/12/1962), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Euclides Gonçalves da Silva e de Maria das Dores Gonçalves da 
Silva. A pretendente: SUELEIDE MOGUEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Pombos - PE, no dia (31/08/1967), residente e domiciliada neste 
subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Severino Nogueira da Silva e de Severina Maria da Silva. 

O pretendente: RODRIGO DUARTE ALVES, estado civil solteiro, profi ssão atendente 
de lanchonete, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (01/05/1986), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Alves e de Eunice Braga 
Duarte Alves. A pretendente: MARINA LORENA SANTOS DE AQUINO, estado civil solteira, 
profi ssão administradora, nascida em Retirolândia (Reg. no Município de Queimadas) - 
BA, no dia (05/06/1980), residente e domiciliada neste subdistrito São Paulo - SP, fi lha 
de Alaide Santos de Aquino. 

O pretendente: LUCAS ANDRADE MUNIZ, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
T.I, nascido em Bragança Paulista - SP, no dia (05/01/1994), residente e domiciliado 
em Atibaia - SP, fi lho de João Batista Muniz Sobrinho e de Maria de Lourdes Andrade. 
A pretendente: NICOLE PEDROSO DE SA, estado civil solteira, profi ssão secretária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (19/01/1993), residente e domiciliada neste subdistrito 
São Paulo - SP, fi lha de Valmir Nascimento de Sa e de Adelia Maria Pedroso Sa.Obs: 
bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do município de Atibaia, neste Estado, 
onde será realizado o casamento.
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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:
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12º Subdistrito - Cambuci

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: CESAR FELIPPE MAZZARELLA AMORIM, solteiro, educador físico, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 18/07/1986, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Cesar Amorim e de Franca Lucia Mazzarella 
Amorim. A pretendente: ANDRESSA DA SILVA MARTINS, solteira, recepcionista, natural 
de Bauru - SP, nascida em 08/03/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Cristiano de Souza Martins e de Marli da Silva.

O pretendente: RONICK LADOUCEUR, solteiro, motorista, natural do Haiti, nascido 
em 25/05/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Joseph Dominique Ladouceur e de Jocelyne Vivy. A pretendente: ROSE MESILUS, 
solteira, ajudante de cozinha, natural do Haiti, nascida em 06/04/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gerome Exavier Mesilus e de 
Aline Joseph.

O pretendente: IAN PUCCI HILDEBRAND, solteiro, engenheiro químico, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 23/09/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Dermeval Hildebrand e de Iara Bertante Pucci Hildebrand. A pretendente: 
AMANDA RAMOS BURGO LOPES, solteira, vendedora, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 25/11/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Mauricio Burgo Lopes e de Roseli Ramos Burgo Lopes.

O pretendente: THIAGO ALVES FERREIRA, solteiro, administrador, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 16/12/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Sergio Ferreira e de Sonia Maria Alves Ferreira. A pretendente: ANA PAULA DE 
MORAES SATAKE, solteira, arquiteta, natural de São Paulo - SP, nascida em 16/07/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Roberto Satake 
e de Adônia Leopoldina de Moraes Satake.

O pretendente: SANDRO JOSÉ DA SILVA, solteiro, gasista, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 27/02/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Izaias da Silva e de Luiza Bezerra do Nascimento da Silva. A pretendente: BAR-
BARA CALOGERO MOTTA, solteira, supervisora, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 31/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Getulio 
Dias Motta e de Tiziana Calogero Neder.

No curso de seus mandatos, Domenico 
“Mimmo” Lucano acolheu e inseriu 
socialmente em um lugar destinado a 

se tornar fantasma mais de 6 mil requerentes 
de asilo de mais de 20 países, dando uma nova 
vida a Riace, que fi ca na região da Calábria.

Lucano, famoso mundialmente por causa 
de suas políticas, foi preso na última terça-
feira (2) sob acusação de favorecimento à 
imigração clandestina e irregularidades em 
licitações para coleta de lixo. Uma campanha 
de desobediência civil surgiu na internet em 
apoio ao mandatário. As hashtags #IoStoCon-
MimmoLucano e #IoStoConRiace foram das 
plataformas digitais para praças de diversas 
cidades italianas em protesto contra o en-
carceramento.

Uma internauta comparou Lucano a 
Giorgio Perlasca, italiano que, na Segunda 
Guerra Mundial, assumiu a identidade de 
cônsul-geral da Espanha na Hungria, uti-
lizando essa credencial diplomática para 
salvar milhares de judeus perseguidos pelo 
nazismo. “Fez uma coisa ilegal, mas justa. 
A humanidade vai além da lei”, escreveu a 
usuária no Twitter.

Em 1999, foi fundada em Riace a associação 
“Cidade Futura - Giuseppe Puglisi”, com a 
intenção de transformar o vilarejo em ponto 
de acolhimento. A cidade passou a ajudar os 
migrantes assim que eles desembarcavam, 
disponibilizando velhas casas abandonadas. 
A fundação leva o nome do padre italiano 
Giuseppe Puglisi, morto pela máfi a por lutar 
contra o consumo de drogas por jovens.

De lá começou a fama de Riace como 

Riace, a cidade fantasma que 
virou modelo de integração

Riace é uma cidade italiana que, em 1998, estava destinada a morrer, sem jovens nem esperança. 
Hoje, no entanto, ela conta com mais de 1,6 mil habitantes graças à perseverança de um prefeito que 
enxergou na migração uma oportunidade

Destinada a morrer, vila foi repovoada por migrantes.
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cidade modelo, de integração, na qual o 
prefeito orientou toda a administração para 
a integração dos refugiados, colocando os 
migrantes nas escolas, fi nanciando pequenas 
atividades e realizando ofi cinas de trabalho.

A revista norte-americana “Fortune” 
colocou o prefeito entre os 50 líderes mais 
infl uentes do mundo em 2016, elevando o 
patamar da cidade a modelo de acolhimento, 
inclusão sustentável e funcionalidade. 

Além disso, Lucano deu origem a uma série 

produzida pela emissora de televisão Rai, 
“Tutto il mondo è paese”, protagonizada por 
Beppe Fiorello, mas ainda inédita. A poucos 
quilômetros de Riace, também na região da 
Calábria, San Ferdinando apresenta uma 
realidade completamente diferente. Tam-
bém polo de muitos refugiados, o município 
presenciou a morte de uma nigeriana, Beckie 
Moses, no incêndio de um acampamento 
de migrantes com mais de 200 barracas no 
último inverno europeu (ANSA).

www.netjen.com.br

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

confi ança, ou ligue para T : 3106-4171netjen@netjen.com.br
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