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BOLSAS
O Ibovespa: +4,57% Pontos: 
86.083,91 Máxima de +6,09% 
: 87.333 pontos Mínima es-
tável: 82.324 pontos Volume: 
R$ 28,94 bilhões Variação em 
2018: 12,67% Variação no mês: 
8,5% Dow Jones: +0,15% Pon-
tos: 26.486,78 Nasdaq: -0,67% 
Pontos: 7.735,95 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7625 Venda: R$ 3,7635 
Variação: -2,4% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,84 Venda: R$ 3,94 
Variação: -2,31% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7582 Venda: R$ 
3,7588 Variação: -2,87% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7470 
Venda: R$ 3,9130 Variação: 
-2,18% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,14% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.188,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,41% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 142,001 
Variação: -3,73%.

bro) Cotação: R$ 3,7685 Variação: 
-1,98% - Euro (17h31) Compra: 
US$ 1,1493  Venda: US$ 1,1494  
Variação: -0,25% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3240 Venda: R$ 
4,3260 Variação: -2,63% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2770 Ven-
da: R$ 4,5130 Variação: -2,38%.

Futuro: +4,42% Pontos: 86.460 
Máxima (pontos): 87.985 Míni-
ma (pontos): 85.335. Global 40 
Cotação: 783,426 centavos de 
dólar Variação: +1%.

“É melhor ser alegre 
que ser triste.
Alegria é a melhor 
coisa que existe”.
Vinicius de Moraes (1913/1980)
Poeta brasileiro

ro turno, já que se recuperava 
do atentado sofrido, mas disse 
crer que está “em condições 
de voltar”, para “debater com 
o PT e dizer que ninguém 
os quer de volta” (Eduardo 
Davis/Ag.EFE).

Jair Bolsonaro e Fernando 
Haddad, que disputarão 
a Presidência da Repú-

blica no 2º turno, começaram 
ontem a lançar suas cartadas 
para a nova campanha, apos-
tando na polarização entre 
ambos. 

Bolsonaro, que obteve 
46% dos votos válidos e se 
aproximou da vitória, agitou a 
bandeira do “anticomunismo”, 
enquanto Haddad, apoiado 
por 29% dos que escolheram 
algum candidato, foi à cadeia 
visitar Lula, seu mentor e 
líder do PT, que está preso 
em Curitiba.

A visita deu munição ao can-
didato da extrema-direita, que 
utiliza muito as redes sociais 

 Bolsonaro agita a bandeira do 
“anticomunismo” e Haddad
se aconselha com Lula

para se comunicar com seus 
seguidores.

“Vocês escolhem: ser gover-
nados por alguém limpo ou por 
aquele que está envolvido com 
a corrupção”, escreveu de sua 
casa, onde ainda se recupera do 
atentado do dia 6 de setembro, 
em que foi esfaqueado.

O “mito”, como é chamado 
por seus seguidores, reiterou 
que o Brasil “não pode” voltar 
a apostar na esquerda e no “co-
munismo” e reafi rmou que, se 
ganhar as eleições, vai “reduzir 
o número de ministérios”, “pri-
vatizar estatais” e acabar com 
a corrupção. Haddad, por sua 
vez, conversou com jornalistas 
depois da visita a Lula, a quem 
informou os resultados das ur-

nas e insistiu que tentará “unir 
as forças democráticas” frente 
o autoritarismo de Bolsonaro.

Segundo Haddad, no 2º turno 
os brasileiros vão optar por dois 
modelos: “O neoliberalismo que 
eles defendem e o estado de 
bem-estar que propomos, com 
direitos para os trabalhadores”, 
disse, ao confi rmar que preten-
de conversar com alguns can-
didatos derrotados, entre eles 
Ciro Gomes (terceiro colocado, 
com 12,5%) e Guilherme Boulos 
(décimo colocado, com 0,58%).

Também manifestou seu 
“respeito” por Geraldo Alck-
min, do PSDB (quarto lugar, 
com 4,7%), cujos eleitores po-
dem se voltar para Bolsonaro, 
que já se apropriou de boa parte 

Em algumas seções, no Rio de Janeiro, apesar das longas fi las para votar,

eleitores aguardaram pacientemente sua hora.

do eleitorado conservador. A 
busca de novas alianças deve 
conduzir os próximos passos de 
Bolsonaro e Haddad, junto com 
a preparação dos programas 
eleitorais, que voltarão ao ar no 
próximo fi m de semana.

Durante as três semanas que 
restam para o segundo turno, 
estão previstos seis debates na 
TV aberta, sendo o próximo 
na quinta-feira (11), na Band. 
Bolsonaro esteve ausente na 
maioria dos debates do primei-

O ministro do Interior e 
vice-premier da Itália, Matteo 
Salvini, comemorou ontem (8) 
o resultado das eleições no 
Brasil, que tiveram o candida-
to do PSL à Presidência, Jair 
Bolsonaro, na primeira posição, 
com 46% dos votos.

“Também no Brasil se muda! 
Esquerda derrotada e novos 
ares”, escreveu Salvini no Twit-
ter, já antecipando o resultado 
do segundo turno, quando 
Bolsonaro desafi ará Fernando 
Haddad (PT). Mais tarde, em 
entrevista a uma rádio local, 
o ministro acrescentou que 
“os ventos estão mudando em 
todos os lugares”.

“Não entendo alguns jorna-
listas italianos que chamam 
de ‘racista-nazista-xenófobo 
qualquer um que defenda 
mais ordem e segurança para 
os cidadãos”, disse. Salvini 
já havia manifestado apoio a 
Bolsonaro após o candidato ter 
sido esfaqueado.

Ministro do Interior e vice-

premier da Itália, Matteo 

Salvini.

Impostômetro da ACSP 
Com 25 dias de antecedência em 

relação ao ano passado, a marca de 
R$ 1,8 trilhão do Impostômetro da 
Associação Comercial está sendo 
alcançada hoje (9), às 12h40. 
“Essa antecipação signifi ca que 
o painel girou mais rapidamente, 
a arrecadação pública acelerou, 
benefi ciada pela melhora da ativi-
dade econômica. Também signifi ca 
que a infl ação vem crescendo”, diz 
Alencar Burti, presidente da ACSP. 

No 1º turno, Bolsonaro 
venceu em 23 capitais, 
Haddad em três

O candidato a presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) ganhou em 23 
capitais no primeiro turno das 
eleições, ocorrida no domingo 
(7). Fernando Haddad (PT) ven-
ceu em Salvador, São Luís e Te-
resina, e Ciro Gomes (PDT) em 
Fortaleza, seu reduto eleitoral.

Na Região Sudeste, Bolsonaro 
ganhou em todas as capitais. Em 
São Paulo, o candidato do PSL 
teve 44,58% dos votos válidos. 
No Rio de Janeiro, Bolsonaro 
contabilizou 58,29% dos votos 
e, em Belo Horizonte, registrou 
55,17% dos votos válidos. Em 
Vitória, foram 53,32% dos votos 
válidos para o deputado federal.

No Nordeste, Haddad conquis-
tou a maioria dos votos válidos 
na capital baiana, com 47,75%, 
em São Luís, com 38,35%, e em 
Teresina, com 44,2%. Em Forta-
leza, Ciro venceu com 40,13%. Já 
em Maceió, João Pessoa, Recife, 
Natal e Aracaju, Bolsonaro fi cou 
em primeiro lugar nos votos 
válidos.

Na Região Norte, o deputado 
federal fi cou à frente em todas as 
sete capitais. No Centro-Oeste, 
Bolsonaro também teve a maioria 
dos votos válidos em Brasília, 
Goiânia, Cuiabá e Campo Grande. 
No Sul, o candidato do PSL ga-
nhou em Curitiba, Florianópolis 
e Porto Alegre. (ABr).

Bolsonaro ganhou em 23 capitais; Haddad venceu em Salvador, 

São Luís e Teresina, e Ciro Gomes em Fortaleza.

Fernando Frazão/ABr 

São Paulo - Só se passaram 
dois anos entre a vitória em 
primeiro turno de João Doria 
na corrida pela Prefeitura, em 
2016, e sua segunda disputa 
eleitoral, mas o mapa de São 
Paulo já mostrou os refl exos das 
escolhas feitas pelo tucano de lá 
pra cá. A decisão de renunciar 
ao cargo com apenas 15 meses 
de mandato, estampada nos 
programas de TV e rádio de 
seus adversários, provocou a 
perda de 1,6 milhão de votos na 
capital - mais da metade dos 3 
milhões que recebeu em 2016 
- a grande maioria na periferia. 

O resultado das urnas mostra 
ainda que o tucano deixou de 
ser o preferido em 20 zonas 
eleitorais - há dois anos, ele 
venceu em 56 e nesse domingo, 
7, em 36. O extremo da zona 
leste da cidade impôs a maior 
derrota a Doria nesta eleição. 
O tucano viu moradores de 12 
zonas eleitorais que o apoiaram 
em 2016 darem preferência 

Dois anos depois, Doria

perde metade dos votos.

Brasília - Ministros do STF 
querem que seja fi rmado um 
“pacto republicano” com o 
futuro presidente da República 
- seja ele quem for - para tentar 
chegar a um “caminho do meio” 
que garanta a governabilidade 
do novo chefe do Executivo. A 
avaliação é a de que, em meio 
à forte polarização que divide o 
País e opõe Bolsonaro e Haddad, 
o STF não poderá submergir, 
devendo exercer um papel de 
protagonismo como árbitro de 
confl itos, no sentido de confe-
rir maior segurança jurídica e 
preservar direitos de minorias.

Dentro da Corte há o temor de 
que o candidato que sair vencedor 
das urnas não consiga reunir con-
dições políticas para comandar a 
nação em um ambiente de ânimos 
acirrados nas ruas, crise fi scal 
e desconfi ança de investidores 
estrangeiros com os rumos do 
País O objetivo do STF é evitar 
que o Brasil “capote” e enfrente 
novamente as turbulências eco-
nômicas que marcaram o governo 
de José Sarney (1985-1990).

O assunto, que vem ganhan-
do espaço nos bastidores da 
Corte, foi discutido entre o 
ministro da Fazenda, Eduardo 
Guardia, o presidente do STF, 
ministro Dias Toffoli, e mais 

Presidente do STF,

ministro Dias Toffoli.

Cristiane Brasil não 
é eleita

São Paulo - Denunciada por 
suposto esquema de fraudes no 
Ministério do Trabalho e proibida 
de por os pés na pasta pelo STF, 
a deputada federal Cristiane Bra-
sil (PTB) não se reelegeu pelo 
Rio. Com apenas 10.002 votos, 
a parlamentar vai perder o foro 
privilegiado na Corte máxima já 
no dia 1.º de janeiro. 

Filha do ex-deputado e pre-
sidente do PTB, Roberto Je-
fferson, pivô do esquema do 
mensalão, em 2005, Cristiane 
chegou ao Congresso nas elei-
ções de 2014, quando teve 80 mil 
votos. Ela chegou a ser cotada 
pelo governo Temer para assu-
mir o Ministério do Trabalho, 
mas teve seus planos frustrados 
por decisão da ex-presidente 
do Supremo, Cármen Lúcia, no 
âmbito de ação popular em que 
advogados apontavam que ela 
havia sofrido condenações na 
Justiça Trabalhista. Outros juízes 
federais já haviam dado liminares 
para suspender a posse. Em meio 
à guerra de liminares que acabou 
por fazer o governo Temer desis-
tir da nomeação (AE).
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São Paulo - O candidato Jair 
Bolsonaro obteve mais votos 
que Fernando Haddad em 
91% das cidades com mais de 
500 mil habitantes no primeiro 
turno. No total de votos válidos, 
o militar recebeu cerca de 10 
milhões de votos a mais que o 
petista nas 46 maiores cidades 
brasileiras: foram 16,7 milhões 
de votos em Bolsonaro contra 
6,9 milhões em Haddad. 

Os números mostram uma 
baixa adesão a Haddad nos 
grandes centros urbanos e 
apontam uma dificuldade 
para a campanha de 2º turno 
do petista, que só conseguiu 
fi car à frente de Bolsonaro em 
quatro cidades desse porte, 
todas na região Nordeste: Sal-
vador e Feira de Santana, na 
Bahia; São Luís, no Maranhão; 
e Teresina, no Piauí. A maior 
vantagem de Haddad foi na 
capital baiana, em que chegou 
a 647,4 mil votos contra 377 
mil de Bolsonaro.

A maior vantagem de Bolso-
naro em cidades deste porte, 
proporcionalmente, foi regis-
trada em Londrina, em que 

Doria ‘perdeu’ 1,6 milhão 
de votos na capital paulista

extremo sul da cidade também 
não deu prioridade a Doria nesta 
eleição. Além de não ganhar em 
Parelheiros e Grajaú, também 
não levou em Piraporinha, Ca-
pela do Socorro e Valo Velho. 
Em todas essas localidades o 
vencedor foi Paulo Skaf (MDB).

Por outro lado, o centro 
expandido todo, que reúne os 
bairros mais ricos da cidade, 
permaneceram fi éis a Doria. Ele 
venceu no bairro de Haddad, na 
zona eleitoral de Indianópolis, 
onde fi ca o Planalto Paulista, 
obtendo 42,94% dos votos váli-
dos. Nos Jardins, onde o tucano 
mora, 41,53% dos moradores 
votaram nele. Os demais can-
didatos não venceram em ne-
nhuma zona eleitoral. Na briga 
direta com França, seu adver-
sário no segundo turno, Doria 
levou leve vantagem na capital. 
O tucano alcançou 26,34% dos 
votos válidos, contra 22,16% de 
França - uma diferença de 231 
mil eleitores (AE).

agora ao candidato à reeleição 
Márcio França (PSB), que dis-
puta o segundo turno com ele.

Isso aconteceu, por exem-
plo, em Itaquera, São Miguel 
Paulista, Guaianases, Cidade 
Tiradentes e Itaim Paulista. Ao 
todo, o atual governador venceu 
em 14 zonas - as duas restantes 
fi cam nos extremos da zona 
norte: Perus e Brasilândia. O 

Salvini comemora resultado 
e fala em ‘novos ares’

O ministro é hoje a fi gura mais 
popular do governo italiano e 
seu rosto mais conhecido no ex-
terior. Além disso, é secretário 
da Liga, ex-partido separatista 
que se tornou a principal força 
de extrema direita na União 
Europeia (ANSA).

STF: pacto nacional para 
garantir governabilidade

seis integrantes da Corte. Na 
reunião, que marca o perfi l de 
diálogo e conciliação da ges-
tão Toffoli, Guardia expôs os 
problemas e desafi os fi scais do 
Brasil, que terão de ser enfren-
tados pelo próximo presidente, 
como a reforma da Previdência.

Toffoli destacou a necessi-
dade de um pacto que envolva 
os três Poderes, a partir de 
reformas que levem em conta 
a responsabilidade fiscal do 
País. “Nós precisamos de ime-
diato, assim que eleito o novo 
presidente e o novo Congresso 
Nacional, pensarmos o futuro 
da nação brasileira naquilo que 
tem de essencial, que é a respon-
sabilidade fi scal e o combate à 
dívida pública”, afi rmou (AE).

Bolsonaro venceu em 91% das cidades 
com mais de 500 mil habitantes

Bolsonaro fez 186 mil votos 
contra 18,9 mil de Haddad. Lá, 
Ciro Gomes (PDT) fi cou em 
segundo lugar, com 29,4 mil 
votos recebidos Em Joinville, 
também uma larga vantagem 
para o capitão reformado, que 
somou 230 mil votos. Haddad, 
em segundo, fez 26,8 mil.

Na maior cidade do País, São 
Paulo, onde Haddad foi prefeito 

entre 2013 e 2017, Bolsonaro 
fez mais que o dobro dos votos 
de Haddad. Foram 2,8 milhões 
de votos no candidato do PSL 
contra 1,2 milhão no do PT. 
Bolsonaro dominou todas as 
zonas eleitorais com exceção 
das de Grajaú, Piraporinha e 
Parelheiros, da zona sul; e Ci-
dade Tiradentes, na zona lesta 
da capital (AE).
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OPINIÃO
Outubro Rosa: prevenção 
contra o câncer de mama

Outubro Rosa é um 

movimento de adesão 

mundial, com o intuito 

de conscientizar e 

alertar as mulheres 

sobre a importância da 

prevenção e diagnóstico 

do câncer de mama

De acordo com dados 
do Instituto Nacional 
de Câncer (INCA), o 

câncer de mama é um dos mais 
comuns entre as mulheres no 
mundo, inclusive no Brasil.  
O INCA ainda estima que em 
2018, possam existir cerca de 
59 mil novos casos da doença.  
Já com relação aos dados sobre 
óbitos, o Sistema de Informa-
ções sobre Mortalidade (SIM), 
informa que o número chega 
a 14.206 para mulheres e 181 
casos para os homens no país. 

Existem inúmeros tipos 
de câncer de mama, e eles 
evoluem em velocidades di-
ferentes. A maioria destes 
diagnósticos possui um bom 
precedente de cura se identi-
fi cado no estágio inicial, reali-
zando o tratamento adequado. 
Não existe apenas uma única 
causa para esta doença, mas 
o mais importante fator de 
risco é a idade, já que o cân-
cer se manifesta com maior 
incidência após os 40 anos, e é 
considerado raro antes dos 35. 

Além disso, contribuem os 
fatores ambientais e compor-
tamentais como: obesidade, 
sedentarismo e consumo de 
álcool; os fatores hormonais 
e reprodutivos: menstruação 
antes dos 12 anos, não gerar 
fi lhos, ter a primeira gravi-
dez após os 30 anos, não ter 
amamentado e fazer o uso de 
contraceptivos e os fatores 
genéticos e hereditários: ter 
histórico na família de câncer 
de ovário ou mama antes dos 
40 anos. 

Porém, é importante res-
saltar que o indivíduo que 

apresentar um ou mais fatores 
de risco, não necessariamente 
desenvolverá a doença. 

E para identifi car o câncer de 
mama, o ideal é que a mulher 
faça avaliações periódicas com 
seu ginecologista e o autoexa-
me, seja no banho ou em frente 
ao espelho e fi que atenta a pe-
quenos caroços endurecidos, 
nódulos nas axilas, vermelhi-
dão na pele, checar se possui 
um aspecto de casca de laranja, 
secreção saindo dos mamilos 
ou qualquer outra alteração 
que não pareça normal. 

Feito isso, caso seja encon-
trado qualquer anormalidade, 
deve-se procurar imediata-
mente o serviço de saúde 
para realização de exames. A 
mamografi a, que é uma radio-
grafi a das mamas feita pelo 
raio X, chamado mamógrafo, 
é um dos exames solicitados 
pelo ginecologista que ajuda 
a detectar a doença. 

Descobrir o câncer de mama 
na fase inicial aumentam as 
chances de cura. O tratamento 
para a doença dependerá da 
fase em que ela se encontra, 
sendo necessário a realização 
de quimioterapia, radioterapia, 
até mesmo a cirurgia para a 
retirada do nódulo, parte ou 
até mesmo a mama toda. De-
penderá sempre da avaliação 
do médico.

O importante é que as pesso-
as não tenham medo de fazer 
o autoexame e que conheçam 
o próprio corpo, para que pos-
sam identifi car, ainda no início, 
a doença.  Além dos exames ha-
bituais, o INCA ainda informa 
que 30% dos casos de câncer 
de mama podem ser evitados 
com um estilo de vida de hábi-
tos saudáveis como a prática de 
exercícios físicos, alimentação 
regrada, peso normal, evitar o 
consumo de bebidas alcóolicas 
e se possível, amamentar. 

Cuide-se!

(*) - É oncologista clínico do HSANP, 
centro hospitalar da Zona Norte de 

São Paulo.

Carlos Alberto Reis Freire (*)
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O secretário de Estado norte-
-americano, Mike Pompeo, dis-
se no domingo (7) que o líder da 
Coreia do Norte, Kim Jong-un, 
está preparado para permitir 
que inspetores internacionais 
visitem os locais de testes nu-
cleares no país. Pompeo deu a 
declaração antes de partir para 
a China, última etapa de sua 
missão de três dias no Oriente, 
e afi rmou que seu encontro com 
Kim foi um sucesso. 

A proposta é essencial para 
verifi car a desnuclearização da 
Coreia do Norte e foi feita pelo 
próprio Kim, em encontro com 
o presidente sul-coreano, Moon 
Jae-in, em setembro passado. 
Pyongyang diz ter desmante-
lado por completo o centro de 
testes nucleares de Punggye-ri 
em maio, mas a informação 
ainda não foi confi rmada por 
inspetores independentes.

Os observadores poderão 
ter acesso ao local assim que 
as duas partes acertarem a 
logística do processo, mas o 

Surfando na “onda Bolso-
naro”, o Partido Social 
Liberal saltou de um as-

sento em 2014 para 52 em 2018 
e fi cará atrás apenas do Partido 
dos Trabalhadores, que perdeu 
13 cadeiras e terá 56 a partir de 
2019. A terceira bancada será 
do PP, com 37 deputados (-1).

Sócios no governo Temer, 
MDB (-31) e PSDB (-25) 
foram os que mais perderam 
vagas na Câmara. A legenda 
do presidente da República 
terá a quarta maior bancada, 
mas os tucanos despencaram 
para nono lugar, com 29 eleitos, 
empatados com o DEM (+8). O 
PDT também aproveitou o bom 
desempenho de Ciro Gomes 
na disputa presidencial e fez 
28 deputados (+9), com a 11º 
maior bancada. Outros partidos 
que conseguiram aumentar 
suas bancadas são PRB, com 30 
(+9); Podemos, com 11 (+7), 
Avante, com sete (+6); Psol, 
com 10 (+5); e Patriota, com 
cinco (+3).

PPL (um), PRP (quatro) 
e PHS (seis) elegeram um 

Líder da Coreia do Norte se reuniu com secretário de Trump.

Eleitor vota em comunidade rural em Amazonas,

norte do Brasil.

2018 é o ano 
mais quente 

na Itália 
Um levantamento divulgado 

ontem (8) pelo Instituto de 
Ciências da Atmosfera e do 
Clima (Isac), órgão ligado ao 
Conselho Nacional de Pesqui-
sas da Itália, mostrou que 2018 
está sendo o ano mais quente 
no país desde 1800, quando 
começaram as medições.

A pesquisa analisou as 
temperaturas dos primeiros 
nove meses do ano na penín-
sula, que foram 1,53 grau 
acima da média. “Destes 
primeiros nove meses, vale 
a pena mencionar abril, que 
estabeleceu o recorde de 
abril mais quente, e janeiro, 
o segundo mais quente da 
história”, disse Michele Bru-
netti, climatologista do Isac.

Ainda segundo Brunetti, 
é cedo para determinar se 
2018 será, de fato, o ano 
mais quente na Itália desde 
1800, mas até o momento ele 
caminha para isso (ANSA).

No exterior, Bolsonaro 
venceria no primeiro turno

Se o presidente da República 
fosse escolhido apenas pelos 
brasileiros que vivem no exte-
rior, Jair Bolsonaro (PSL) teria 
vencido no primeiro turno. De 
acordo com os números relativos 
divulgados pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), o deputado 
federal tem 104.941 votos, o que 
corresponde a 58,58% do total, 
na apuração internacional.

Em seguida aparece Ciro 
Gomes (PDT), com 25.920 
(14,47%), à frente de Fernan-
do Haddad (PT), com 18.600 
(10,38%). A surpresa é João 
Amoêdo (Novo), que surge 
em quarto lugar, com 12.419 
(6,93%). Ele supera Geraldo 
Alckmin (PSDB), com 6.163 
(3,44%); e Marina Silva (Rede), 
com 4.616 (2,58%). Bolsonaro 
prevaleceu na maior parte dos 
consulados, como os de Tóquio, 
Wellington (Nova Zelândia), 
Budapeste e Genebra.

Por sua vez, Ciro fi cou em 
primeiro em Berlim e Paris, em 
ambas com Haddad na segunda 
posição. De acordo com o jorna-
lista ítalo-brasileiro Andersinho 
Marques, que trabalha na impren-
sa italiana, Bolsonaro também 
levou em Milão, com 2.527 votos, 
à frente de Haddad (765) e Ciro 
(656) (ANSA).

A  Associação Britânica de 
Cirurgiões Plásticos Estéticos 
(BAAPS, na sigla em inglês) 
advertiu nesta semana cirurgi-
ões plásticos de todo o Reino 
Unido para não realizarem 
mais o “Brazilian Butt Lift” 
(BBL), procedimento estéti-
co que aumenta o bumbum. 
Segundo um levantamento 
global revelado no ano passa-
do, esta é a cirurgia com maior 
risco entre as intervenções 
estéticas, que já resultou na 
morte de 32 pessoas, infor-
maram 692 médicos.

A intervenção consiste 
em levar a gordura de outra 
parte do corpo para injetá-la 
nas nádegas para moldá-las. 
De acordo com os cirurgiões 
britânicos, a operação tem um 
alto risco de que a gordura 
termine nas veias maiores, 
a partir das quais pode se 
mover para o coração ou para 
o cérebro. “Ela tem a maior 
taxa de mortalidade de todos 
os procedimentos, devido a 

Procedimento já causou a morte de duas britânicas neste ano.

A presidência de turno do 
Grupo de Países Latino-Ame-
ricanos e Caribenhos (GRU-
LAC), ocupada por Barbados, 
comunicou ao secretariado da 
Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima 
a candidatura do Brasil a sede 
da 25ª Sessão da Conferência 
das Partes da UNFCCC - COP-
25, a ser realizada de 11 a 22 
de novembro de 2019.

Em função da praxe de ro-
tação regional das sedes das 
COPs, cabe a um país da Amé-
rica Latina e do Caribe sediar 
a COP-25. Com o endosso re-
gional, a candidatura brasileira 
deverá agora ser submetida à 
aprovação da Conferência das 
Partes da UNFCCC, em sua 
24ª sessão, que terá lugar em 
Katowice, Polônia, entre 2 e 14 
de dezembro de 2018.

A Conferência das Partes é o 
órgão máximo da Convenção e 
está atualmente empenhada em 
concluir a regulamentação do 
Acordo de Paris, de modo a per-
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Novo presidente terá o Congresso 
mais fragmentado da história

Os dois partidos que chegaram ao segundo turno das eleições presidenciais, PSL (Jair Bolsonaro) e PT 
(Fernando Haddad), também terão as maiores bancadas na Câmara

atingiram 1,5% dos votos válidos 
para a Câmara, com mínimo de 
1% em pelo menos nove estados, 
ou elegeram nove deputados, 
também em nove estados dife-
rentes. Dos 30 partidos que con-
quistaram assentos na Câmara, 
11 não conseguiram cumprir 
nenhum dos dois critérios, o 
que pode levar a fusões dentro 
do Congresso.

O mesmo cenário de fragmen-
tação acontece no Senado, que 
terá 21 partidos a partir do ano 
que vem. O MDB foi a legenda 
que mais fez senadores, com 
sete, à frente da Rede e do 
PP, com cinco cada. Outros 
cinco partidos elegeram quatro 
representantes cada um: PT, 
PSDB, PSD, DEM e PSL. Já 
PDT, PHS, PPS, PSB e PTB ga-
rantiram dois assentos. Por fi m, 
sete siglas (Podemos, PR, PRB, 
Pros, PRP, PSC e SD) elegeram 
um senador cada um. Com esses 
resultados, o MDB manterá a 
maior bancada do Senado, com 
12 assentos, à frente de PSDB 
(nove), PSD (sete), DEM (seis) 
e PT (seis) - (ANSA).

deputado a mais do que em 
2014, enquanto o PTC e o PMN 
mantiveram suas duas cadeiras 
cada um. O PRTB, da coligação 
de Bolsonaro, perdeu seu único 
assento na Câmara, enquanto 
DC (um), PCdoB (nove) e 
PR (33) terão uma cadeira a 
menos. O estreante Novo, por 
sua vez, conseguiu fazer oito 
deputados. Em 2019, a Câmara 
terá 30 partidos representados, 

cinco a mais do que os atuais 25 
e um recorde desde a redemo-
cratização, o que deve tornar 
mais difícil a vida do futuro 
presidente da República no 
Congresso.

A composição, no entanto, 
deve sofrer alterações por 
causa da cláusula de barreira, 
que impedirá o acesso ao fundo 
partidário e à propaganda em 
rádio e TV a legendas que não 

GB alerta perigo de cirurgia 
para ter ‘bumbum brasileiro’

esse risco”, diz Gerard Lambe, 
membro da BAAPS à BBC, que 
revela que uma em cada 3 mil 
intervenções leva à morte.

“Devido isso, a associação 
emitiu essa recomendação, 
pedindo aos membros que se 
abstenham do procedimento 
pelo menos até que haja novos 
dados”, acrescenta. Além dos 
riscos associados à embolia 

causada pela gordura, segun-
do a declaração da associação, 
a operação de “aumento de 
bumbum brasileiro” tem um 
alto risco de infecções.

A publicação relata que, neste 
ano, pelo menos duas mulheres 
já morreram na Grã-Bretanha 
em decorrência da cirurgia, 
sendo que a primeira fez o pro-
cedimento na Turquia (ANSA).

Kim permite acesso de inspetores 
a sítios nucleares

secretário já citou “avanços sig-
nifi cativos”. Segundo Pompeo, 
o mais importante é que os lí-
deres “estejam convencidos de 
que existem progressos reais a 
serem feitos”. Ontem (8), Moon 
afi rmou que se encontrará com 
os presidentes da China, Xi 
Jinping, e da Rússia, Vladimir 
Putin, em breve, a fi m de reduzir 

a tensão na península. 
O mandatário sul-coreano 

afi rmou que Kim e Trump de-
vem se encontrar novamente o 
mais rápido possível e citou a 
vontade do líder da Coreia do 
Norte de desmantelar perma-
nentemente o sítio de testes 
de mísseis de Tongchang-ri 
(ANSA).

Brasil confi rma candidatura 
para COP-25 de 2019

mitir aos países signatários sua 
plena implementação a partir 
de 2020. A realização da COP-
25 no Brasil confi rma o papel 
de liderança mundial do país 
em temas de desenvolvimento 
sustentável, em especial no que 
se refere à mudança do clima, e 
refl ete o consenso da sociedade 
brasileira sobre a importância 
e a urgência de ações que con-
tribuam no combate à mudança 
do clima (ABr/ANSA).

São Paulo - O setor de su-
permercados do Estado de São 
Paulo gerou 3.918 novas vagas 
de emprego em agosto, maior 
patamar para o mês nos últimos 
três anos, conforme dados ana-
lisados pela Associação Paulista 
de Supermercados (Apas).

O resultado de agosto marca 
o segundo mês consecutivo de 
saldo positivo de vagas no setor. 
Após fechamento de 175 postos 

em junho, os supermercados ha-
viam aberto 1.325 vagas em julho.

Quando analisados os empre-
gos gerados por municípios, a 
capital abriu 1.355 novas vagas, 
quase 34% do total do Estado. 
Sorocaba, Diadema, Campinas, 
Vinhedo, Sertãozinho, Itaí, 
Santo André, Ribeirão Preto e 
Penápolis completam o cená-
rio das dez cidades que mais 
criaram vagas em agosto (AE).

Setor de supermercados gera 
3.918 novas vagas em agosto
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A - Atividades Lúdicas
Durante este mês, o Instituto Inhotim oferece uma programação diversa e 
especial para os visitantes. No feriado desta sexta-feira (12) e na Semana 
das Crianças, o Museu convida as famílias a conhecerem os acervos de 
arte e botânica do Inhotim a partir de diferentes sentidos – visão, olfato, 
tato, audição e paladar. Para a realização da atividade, será montada uma 
Estação Sensorial, em parceria com a casa de brincar Aldeia Jabuticaba, 
no Centro de Educação e Cultura Burle Marx. Crianças e adultos vão 
conhecer e conversar sobre as espécies botânicas?que são destaque no 
paisagismo dos jardins do Inhotim. Saiba mais em (www.inhotim.org.br).

B - Nova Rota
A Turkish Airlines anuncia sua operação diária, a partir de 4 de abril de 
2019, para Sharjah, nos Emirados Árabes. Para comemorar, uma promoção 
especial para voos com saída de São Paulo, para vendas realizadas até o dia 
24 de novembro, e período de voo de 16 de maio de 2019 a 3 de julho de 
2019, com passagens de ida e volta (sem a inclusão de taxas) a partir de 
US$ 799,00. Sharjah é a terceira maior e mais populosa cidade nos Emira-
dos Árabes. Com distância de 15 km de Dubai, Sharjah abriga 24 museus, 
900  mesquitas, palácios, jardins, lagoas naturais além de um calçadão para 
pedestres e 17 km de praias. Saiba mais em: (www.turkishairlines.com).

C - Trainee da Nestlé
Até o próximo dia 17, jovens de todo o País podem se inscrever para a 
edição 2019 do Programa Trainee da Nestlé. Com mais inovações e etapas 
mais interativas, a iniciativa desse ano foi desenhada para proporcionar 
aprendizado e desenvolvimento profi ssional para todos os participantes. O 
objetivo da companhia é contribuir para que todos os participantes possam 
desenvolver habilidades e adquirir conhecimentos úteis para sua carreira. 
Para isso, a empresa criou um processo com uma temática consistente, que 
visa agregar valor à companhia e aos candidatos.Os interessados podem 
se cadastrar por meio do site: (www.traineeconnect.com.br).

D - Não Sei
Vivemos num tempo que não saber alguma coisa pode parecer sinal 
de fraqueza. Um líder tem que saber tudo? Um pai ou uma mãe tem 

que saber tudo? Um professor tem que saber tudo? A resposta mais 
provável na visão da maioria das pessoas é sim!  Se por acaso você se 
deslumbra com o aprender, com a compreensão de qualquer coisa a 
partir de outro olhar, você terá a disposição e o poder dado pelo “Não 
sei”. Lifelong Learning será o tema do Fórum Ibex 2018, no próximo dia 
23, no RoofTop5 Instituto Tomie Ohtake. Inscrição e mais informações: 
(http://ibex2018.vendas.store/).

E - Parceiros de Negócios  
A Interfy Corporation (www.interfy.io) empresa disruptiva que está 
quebrando os paradigmas dos grandes fabricantes de software mundiais 
com um novo conceito de venda inteligente, está em busca de parceiros 
em todo o Brasil. Com preço imbatível, permite que qualquer cliente 
contrate seus produtos através dos parceiros e comece a usar de ime-
diato, na modalidade SaaS (Software as a Service), 100 % em Cloud. 
Não se trata de franquia, mas sim de parceria de negócios, o que permite 
maior ganho, sem a necessidade de pagamento de taxas mensais. Mais 
informações no link: (www.interfy.io/pt/seja-um-parceiro). 

F - Vestuário de Moda
Entre os próximos dias 23 e 25, no Anhembi, acontece a FebraTêxtil 
– Feira Brasil Têxtil 2018. A programação conta com atrações como 
o Innovation Talks Tendere, Brasil Fashion Trendy e conteúdo que 
antecipa as tendências da moda para as próximas estações com a 
participação do Fashion Snoops, PeclersParis, Arena Bureau e Use 
Fashion. O evento funciona como uma plataforma de oportunidade 
para conferir as novidades de algumas das mais importantes empre-
sas têxteis, nacionais e internacionais, suprindo uma lacuna de anos 
durante os quais o Brasil está ausente do calendário de feiras têxteis 
latino-americanas. Credenciamento e mais informações: (http://febra-
textil.fcem.com.br/visitantes). 

G - Voluntariado e Lazer
No Quênia há savanas, os maiores animais do continente africano, tribos 
ancestrais e até montanhas com neve. O país oferece a melhor infraes-
trutura para turistas dentre os países da África Oriental. A mistura de 
paisagens forma o cenário perfeito para quem deseja conhecer um novo 

país, aprender sobre sua cultura, fazer o bem e viver diversas experiên-
cias. A Passion & Purpose Experience transforma todas essas vontades 
em realidade. É uma agência especializada em organizar roteiros para 
quem quer viajar, combinando turismo tradicional e trabalho voluntário, 
com a organização Hai África, para atender às necessidades das crianças 
da comunidade. Saiba mais em: (www.ppexperience.com.br/quenia). 

H - Promotores de Eventos 
O atual momento econômico e político do país está forçando diversos 
segmentos a repensarem seus modelos e estratégias de negócios. O 
setor de eventos, que é responsável por grande parte do PIB brasileiro 
como fonte geradora de empregos e renda, não escapa. Para debater 
assuntos da área e fomentar o intercâmbio e a troca de ideias entre 
diversos organizadores e produtores de todo o país, a ABRAPE – 
Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, realiza, em Belo 
Horizonte, o Congresso Brasileiro dos Promotores de Eventos, nos 
dias 27 e 28 de novembro, no Expominas. Discussões serão tratadas, 
como a polêmica forma de cobrança do ECAD, a tão discutida Meia 
Entrada, a Lei Rouanet e o Vale Cultura. Mais informações e inscrições: 
(www.abrape.art.br).  

I - Yoga nas Empresas
Empoderar as pessoas com ferramentas que as ajudem a se cuidar, de 
forma autônoma e duradoura. Este é o conceito que a Yogist, startup 
fundada na França, traz ao Brasil com o yoga corporativo. Com ativi-
dades leves na cadeira ou de pé, e sem o uso de acessórios, o método, 
desenvolvido para a prática nas empresas, objetiva combater o estresse 
e os distúrbios osteomusculares, além de melhorar a concentração e o 
desempenho dos colaboradores. A metodologia fortalece e alonga todas 
as partes do corpo que sofrem de estresse e do trabalho em computador, 
alivia as tensões decorrentes da postura sentada por longos períodos e 
ensina as técnicas de respiração efi cientes para relaxar ou se concentrar. 
Saiba mais em: (http://yogist.com.br/).

J - Ciências da Saúde
A Sociedade Benefi cente Israelita Brasileira Albert Einstein está com 
inscrições abertas para seleção de candidatos para 30 vagas, níveis de 
mestrado e doutorado, no curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ciências da Saúde, na área de pesquisa em ciências médicas. O curso 
tem como objetivo formar profi ssionais capacitados para pesquisa 
e ensino em instituições de ensino superior, institutos de pesquisa, 
empresas voltadas à saúde e biotecnologia e setores de gestão na 
mesma área. As linhas de pesquisa disponíveis são “Medicina Crítica”, 
“Neurociências”, “Envelhecimento” e “Medicina Molecular”. Mais infor-
mações: (www.einstein.br) no link Ensino e Pesquisa, Pós-Graduação, 
Mestrado e Doutorado. 

A - Atividades Lúdicas
Durante este mês, o Instituto Inhotim oferece uma programação diversa e 

que saber tudo? Um professor tem que saber tudo? A resposta mais 
provável na visão da maioria das pessoas é sim!  Se por acaso você se 
deslumbra com o aprender com a compreensão de qualquer coisa a

Nos últimos dias, o 

Facebook se viu ao 

centro de uma falha 

de segurança, a qual 

colocava em risco as 

informações pessoais de 

milhões de usuários da 

rede social

Isto se deu após o sur-
gimento da notícia de 
que um invasor haveria 

explorado uma vulnerabili-
dade técnica no código do 
Facebook, permitindo que 
ele entrasse nas contas de 
cerca de 50 milhões de pes-
soas. Embora a rede social 
tenha resolvido rapidamente 
a vulnerabilidade e corrigido-
-a, seus dirigentes dizem que 
não sabem se alguma conta 
foi violada. 

Esta falha segue o escân-
dalo da Cambridge Analyti-
ca, ocorrido no início deste 
ano, que resultou no mau 
gerenciamento dos dados 
de milhões de pessoas que 
usam o Facebook. Ambos 
os eventos ilustram que não 
podemos ser complacentes 
com a segurança de dados. 

As empresas que protegem 
dados pessoais e sensíveis 
devem estar muito atentas 
quando se trata de proteger 
as informações de seus usu-
ários. No entanto, mesmo os 
mais vigilantes também são 
vulneráveis. Até mesmo uma 
simples falha de segurança 
pode afetar milhões de usu-
ários, como podemos ver no 
caso do Facebook.

Há alguns aspectos que 
podemos aprender com 
estes acontecimentos, os 
quais se aplicam a outras 
conversas sobre segurança: 
implementar medidas de 
segurança é notoriamente 

difícil e os invasores per-
sistentes encontrarão erros 
para explorar. Neste caso, 
houve uma combinação de 
três erros na plataforma do 
Facebook aparentemente 
não relacionados entre si.

Esta é uma lição para quem 
diz que o acesso excepcional 
pode ser construído com 
segurança. Não é um mo-
mento de alegria, no entanto. 
Acredito que a transparência 
com que os engenheiros do 
Facebook enfrentaram esse 
problema contribuirá para 
os esforços da rede social de 
reconstruir a confiança com 
seus usuários. 

E vamos concordar, foram 
os próprios engenheiros que 
descobriram o problema 
monitorando seus sistemas. 
O Facebook não apenas 
fornece os meios técnicos 
para acessar seus próprios 
serviços, mas também para 
outros. Embora ainda não 
haja evidências de que apli-
cativos de terceiros tenham 
sido comprometidos, acredi-
to que devemos pensar em 
descentralizar alguns desses 
mecanismos de login antes 
que um desses castelos de 
cartas colapse. 

Isso não é trivial, já que 
construir e manter esses sis-
temas com segurança requer 
muitos recursos, os quais não 
estão disponíveis para todos. 
É um problema complexo, 
que vem ganhando noto-
riedade como uma questão 
importante que devemos 
resolver prontamente, se 
realmente quisermos ver/ter 
uma Internet aberta, global-
mente conectada, confiável e 
segura para todas as pessoas.

(*) - Chief Internet Technology
Offi  cer da Internet Society.

Olaf Kolkman (*)
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CRCSP, IPC E ENTIDADES CONGRAÇADAS
DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO 

PAULO LANÇAM 26ª CONVECON
A cada dois anos, o Estado de São Paulo sedia um 

dos mais importantes eventos da área contábil no país: a 

São Paulo (CONVECON), que, a partir deste ano, contará com 
grandes novidades.

Além do tradicional evento que reúne importantes nomes 
da contabilidade no país, o Instituto Paulista de Contabilidade 
(IPC), as Entidades Congraçadas do Estado de São Paulo e a 
MCI Brasil estão lançando o Summit Contábil, evento com um 
dia de duração que ocorrerá em diversas cidades paulistas.

O lançamento comercial aconteceu no dia 8 de outubro 
de 2018, no Centro de Convenções do Expo Center Norte, na 
capital paulista.

contábil do Estado de São Paulo:
- criação da comunidade CRCSP Razão de Ser, que se 

iniciará em dezembro de 2018 e que promoverá conteúdo, 
relacionamento e networking;

- a partir de 2019, a área de exposição da CONVECON 
ganhará outra dimensão;

Serão dez edições de Summit Contábil pelo interior do 
Estado de São Paulo, cujos resultados ajudarão na composição 
da grade da programação da CONVECON. Um processo 
evolutivo e colaborativo.

“Queremos inovar! Por isso, estamos trabalhando para 

em consonância com o que o mercado demanda”, declarou a 
presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar.

programar: a 26ª CONVECON será realizada entre os dias 
4 e 6 de novembro de 2019. Mais informações sobre serão 
divulgadas nos próximos meses. 

podem acompanhar as novidades pelo portal do CRCSP – 
www.crcsp.org.br.

De acordo com pesquisa do Banco Central (BC), divulgada 
ontem (8), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) deve fi car em 4,3%. Na semana passada, 

a projeção estava em 4,28%. Para 2019, a projeção da infl ação 
também subiu. Passou de 4,18% para 4,20%. Esse foi o segundo 
aumento consecutivo. Para 2020, a estimativa segue em 4% e, 
para 2021, em 3,97%.

A projeção do mercado fi nanceiro fi cou mais próxima do cen-
tro da meta, que é 4,5%. Essa meta tem limite inferior de 3% 
e superior de 6%. Para 2019, a meta é 4,25%, com intervalo de 
tolerância entre 2,75% e 5,75%. Já para 2020, a meta é 4% e 2021, 
3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para 
os dois anos (2,5% a 5,5% e 2,25% a 5,25%, respectivamente).

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

As instituições fi nanceiras mantiveram a estimativa para o 
crescimento do PIB em 1,35% este ano e 2,5% nos próximos três 

Mercado fi nanceiro eleva 
estimativa de infl ação para 4,40%

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

Projeção da infl ação para este ano subiu de 4,28% para 4,3%.
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anos. A expectativa para a cotação do dólar foi ajustada de R$ 
3,90 para R$ 3,89 no fi m deste ano, e de R$ 3,80 para R$ 3,83 ao 
término de 2019 (ABr).

De acordo com o Indicador 
Serasa Experian de Atividade 
do Comércio, o movimento 
dos consumidores nas lojas de 
todo o país recuou 0,1% em se-
tembro. Quando comparado 
com setembro/17 houve alta 
de 6,8%. Com estes resulta-
dos, no acumulado do ano de 
2018 até setembro, a atividade 
varejista cresceu 6,7% frente 
ao mesmo período de 2017. 

A alta do dólar perante as 
incertezas do quadro político-
-eleitoral abalou a confi ança 
dos consumidores. Isto os 
deixou numa postura mais de-
fensiva, diminuindo seu fl uxo 
junto aos diversos segmentos 
varejistas. Todos os segmen-
tos varejistas, excetuando-se 
o de materiais de construção 
(alta de 1,3%) exibiram 
recuos em setembro/18: su-

permercados, hipermercados, 
alimentos e bebidas (-0,1%); 
móveis, eletroeletrônicos e 
informática (-1,1%); combus-
tíveis e lubrifi cantes (-0,4%); 
veículos, motos e peças 
(-0,1%); tecidos, vestuário, 
calçados e acessórios (-1,1%).

No acumulado do ano até 
setembro, o segmento de 
móveis, eletroeletrônicos e 
informática cresceu 14,1% 
e o segmento de veículos, 
motos e peças cresceu 6,7%. 
Todos os demais segmentos 
varejistas ainda registram 
quedas: supermercados, hi-
permercados, alimentos e 
bebidas (-2,7%); combustí-
veis e lubrifi cantes (-2,2%); 
tecidos, vestuário, calçados 
e acessórios (-2,2%); material 
de construção (-5,7%) (Sera-
sa Experian).

Atividade do comércio 
recuou em setembro

Nova York - Os americanos William D. Nordhaus e Paul M. Romer 
ganharam ontem (8), o Prêmio Nobel de Economia por abordarem 
métodos para favorecer o crescimento sustentável. Em seus estudos, 
eles integraram mudança climática e inovação tecnológica com o cres-
cimento econômico, informou a Academia Real de Ciências da Suécia.

“Suas descobertas ampliaram o escopo da análise econômica ao 
construir modelos que explicam como a economia de mercado in-
terage com a natureza e o conhecimento”, disse a academia em um 
comunicado. Os premiados “desenvolveram métodos que abordam 
alguns dos desafi os mais fundamentais de nosso tempo: combinar 
o crescimento sustentável a longo prazo da economia global com 
o bem-estar da população do planeta”, indicou a academia.

Ao conceder o prêmio, a organização citou William Nordhaus por 
mostrar que “o remédio mais efi ciente para problemas causados 
por gases de efeito estufa é um esquema global de impostos de 
carbono universalmente impostos”. Membro do corpo docente 
da Universidade de Yale desde 1967, a pesquisa de Nordhaus 
concentra-se no crescimento econômico e recursos naturais e 
na economia da mudança climática.

Americanos ganham o Prêmio Nobel de Economia

William D. Nordhaus e Paul M. Romer.

As abordagens econômicas para o aquecimento global incluem 
modelagem para determinar o caminho efi ciente para lidar com 
as mudanças climáticas. Ele também estudou comportamento 
de salários e preços, economia da saúde, contabilidade nacional 
aumentada, ciclo de negócios políticos, produtividade e “nova 
economia” (AE).
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O vento na direção
do Capitão

Meu pai, que sabia 

quando ia chover só em 

olhar para a formação 

de nuvens no nascente 

e no poente, dizia: 

“quando o vento vem 

numa direção, ninguém 

desvia seu rumo”

Costumei aplicar a pe-
quena lição à política. 
Quando o vento corre 

na direção de um candidato, 
não há barreira que o detenha. 
Torna-se ele “a bola da vez”, 
o cara que tende a chegar ao 
pódio antes dos outros. E, 
aproveitando mais um ditado 
popular, a corrida do vento 
até se acelera quando alguém 
“cutuca a onça com vara 
curta”. A fera, quieta em seu 
canto, corre para abocanhar 
o caçador.

A imagem cai bem sobre a fi -
gura do capitão Jair Bolsonaro. 
A ventania provocada pela at-
mosfera eleitoral sopra na sua 
cara, a mostrar que, mesmo sob 
muralhas construídas em sua 
passagem – acusações de dis-
criminação contra mulheres, 
misoginia etc – o candidato da 
extrema direita está na posição 
de canalizador das correntes 
mais fortes que impulsionam 
o eleitorado brasileiro. 

Nem a onda feminina que, há 
dias, invadiu as ruas, a partir 
do Largo da Batata, em São 
Paulo, protestando contra o 
candidato sob o manto de 
um movimento batizado de 
#Elenão, deteve sua capaci-
dade de aglutinação. Deu-se 
um bumerangue: Bolsonaro 
ganhou pontos no campo das 
mulheres e, ainda, cresceu 
em segmentos tradicionais 
do lulismo, como as margens 
pobres do Nordeste.

O que teria ocorrido? O mo-
vimento das mulheres contra 
Bolsonaro abrigaria um grupo 
majoritariamente de esquerda 
e de boa renda, e o “cutucão 
com vara curta” nos costados 
do capitão teve o condão 
de despertar o sentimento 
antipetista, particularmente 
forte nos enclaves médios do 
Sudeste, com grande poder de 
capilaridade. 

O tom crítico de candidatos 
do centro contra o lulopetismo, 
nos últimos dias, correu pelas 
regiões, fazendo estragos na 
imagem do PT e de seu can-
didato Haddad. Evitar “a volta 
do PT ao poder” passou a ser 
grande estampa na paisagem 
eleitoral, abrindo os fl ancos de 
candidatos como Geraldo Al-
ckmin, Marina Silva e até Ciro 
Gomes, que viram parcela de 
seus eleitores surfar na onda 
bolsonariana.

O fato é que a intensa polari-
zação que racha o país denota 
algo inusitado: os dois líderes 

dos votos são também os mais 
rejeitados, ambos beirando 
45% de rejeição. Bolsonaro 
veste o fi gurino do cara ao 
lado do eleitor, sujeito de cul-
tura mediana, de linguagem 
simples, sem sofi sticação, um 
parlamentar do baixo clero 
que nunca habitou o altar dos 
qualifi cados no Parlamento. 

Traduz o voto de protesto 
contra a velha política e contra 
a rapinagem desvendada pelas 
Operações Mensalão e Petro-
lão, simbolizando, ainda, a fi gu-
ra do mocinho do velho Oeste 
a atirar para matar (que fi que 
claro) os bandidos. Haddad, 
por sua vez, é um emissário 
que pede aos eleitores pobres 
do Nordeste para  desencavar 
a bolorenta foto de Lula no baú 
para recolocá-la na parede de 
suas casas, sob a lembrança do 
dinheirinho do Bolsa  Família 
e da água do São Francisco. 

Para os eleitores do alto, 
tome promessas de recupe-
rar o Brasil da era PT. (Haja 
dissonância). O bumbo sobre 
os caminhos tortuosos do PT, 
o fraseado “revolucionário” de 
seus pensadores - José Dirceu 
na vanguarda -, a palavra de 
ordem “Lula Livre”, a dúvida 
gerada por Haddad (É Lula, 
mas não é), acabam deixando 
muita gente desconfi ada. Por 
isso, só os convictos põem fé 
na palavra dele.

Se formos comparar os 
ruídos provocados pelas cam-
panhas, podemos dizer que os 
decibéis bolsonarianos estão 
entre 80 a 100( mesmo com o 
capitão recolhido após a faca-
da), faixa considerada muito 
alta, enquanto os decibéis de 
Haddad giram entre 60 a 80, 
faixa intermediária. O recado 
de Bolsonaro faz mais eco. 
Com agudos e graves até então 
desconhecidos, o  candidato 
exerce maior poder de atração. 

Outro modo de comparar é 
dizendo que a tonalidade mais 
radical sai da trombeta de 
Bolsonaro, performance que 
cai mais no agrado social, em 
função do clima de desordem 
e roubalheira vivido pelo país. 
No segundo turno, os tons do 
discurso aumentarão de volu-
me, acirrando o ânimo das duas 
bandas que dividem o territó-
rio. O capitão continuará a se 
ancorar na bengala da emoção 
que usa desde a facada. Já o 
ex-prefeito Fernando Haddad 
tentará se equilibrar na corda 
bamba, ora procurando exibir 
voz própria, ora passando 
recados do tutor Luiz Inácio. 

Até 28 de outubro, veremos 
choques agudos e entreveros 
mais severos. Sob uma prima-
vera muito quente.

 
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

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

Gaudêncio Torquato (*)

A eleição para o Senado 
deixa fora do Congresso 
políticos de renome, como a 
ex-presidente Dilma Rous-
seff (PT-MG), que fi cou em 
quarto lugar na disputa; o 
atual presidente do Senado, 
Eunício Oliveira (MDB-CE); 
o vereador Eduardo Suplicy 
(PT-SP), ex-senador e apos-
ta do partido para reforçar 
a bancada; o senador Cris-
tovam Buarque (PPS-DF), 
ex-ministro da Educação; e o 
deputado federal Mendonça 
Filho (DEM-PE), ex-ministro 
da Educação. 

A eleição do Rio de Janeiro 
foi a que causou maior desfal-
que: foram derrotados os se-
nadores Lindbergh Faria (PT) 
e Eduardo Lopes (PRB), além 
dos deputados federais Miro 
Teixeira (Rede) e Chico Alen-
car (PSOL). Miro é o deputado 
com maior número de manda-
tos na atualidade. Ao todo são 
onze mandatos, com apenas 
uma interrupção, entre 1983 
e 1987. Chico Alencar está no 
quarto mandato na Câmara. 
Um dos principais defensores 
de Dilma, Silvio Costa (Avante-
-PE), tentou sem sucesso uma 
vaga no Senado. O líder do 
governo no Congresso, André 
Moura (PSC-SE), também foi 
derrotado.

Os eleitores do Maranhão 
tiraram do cenário nacional o 
senador Edison Lobão (MDB) 

Dos 33 senadores que tentaram a reeleição,

oito conseguiram votos para voltar.

Com bordão religioso, 
Daciolo teve mais 
votos que Marina

Com uma campanha baseada 
no bordão “Glória a Deus” e com 
um gasto total de R$ 808,92 
(valor menor que o salário mí-
nimo de R$ 954), o candidato à 
Presidência pelo Patriota, Cabo 
Daciolo, foi o 6º mais votado no 
primeiro turno e fi cou à frente 
de nomes tradicionais da políti-
ca brasileira, como Marina Silva 
e Henrique Meirelles.

Daciolo marcou 1,3% dos 
votos válidos, enquanto a can-
didata da Rede, Marina Silva, 
fi cou com 1% dos votos, com 
1 milhão de eleitores, na 8ª 
colocação. Como sétimo can-
didato mais votado, Henrique 
Meirelles, do MDB chegou a 
1,2%. Durante sua campanha 
eleitoral, Daciolo virou “meme” 
e piadas nas redes sociais de-
vido a frases como “Glória a 
Deus”, usadas sempre em seus 
pronunciamentos.

De acordo com o TSE, o can-
didato do Patriota arrecadou 
R$ 9.930 em financiamento 
coletivo. No entanto, Daciolo 
gastou apenas R$ 808,92, que se 
referem a taxas para o serviço 
de fi nanciamento coletivo web 
- única despesa registrada até 
o momento pelo candidato. Por 
sua vez, Meirelles e Marina Silva 
não prestaram contas até então 
ao TSE. A prestação de contas 
fi nal deve ser feita até o 30º dia 
posterior às eleições, para todos 
os candidatos que não concor-
rerem ao segundo turno e para 
os partidos políticos, incluídas as 
contas dos respectivos comitês 
fi nanceiros (ANSA).

O candidato do PT à Pre-
sidência da República, Fer-
nando Haddad, visitou ontem 
(8) o ex-mandatário Lula na 
carceragem da Polícia Federal 
em Curitiba (PR). Durante a 
campanha, o ex-prefeito de São 
Paulo manteve uma rotina de 
encontros com Lula na prisão, 
sempre às segundas-feiras, e 
não deu sinais de que interrom-

perá essa prática no segundo 
turno.

Segundo a imprensa, alguns 
aliados defendem que Haddad 
desista das visitas a Lula para 
expandir seu eleitorado além do 
petismo. No primeiro turno, o 
candidato obteve 29% dos votos 
e ganhou mais uma chance de 
derrotar Jair Bolsonaro (PSL), 
que fi cou com 46% (ANSA).

Candidato manteve rotina de ir a Curitiba às segundas-feiras.

Artífi ce da queda de 
Dilma, Janaína bate 
recorde

Autora do pedido de impeach-
ment que derrubou Dilma Rousseff 
(PT), a advogada Janaína Paschoal 
se tornou a candidata a deputada 
estadual mais votada da história 
de São Paulo e do Brasil.

Nas eleições do último domingo 
(7), Paschoal, que pertence ao PSL, 
partido de Jair Bolsonaro, recebeu 
2.060.786 votos e terminou na pri-
meira posição, com 9,88% do total.

O número supera até mesmo a 
votação de Eduardo Bolsonaro, 
fi lho do candidato a presidente, que 
teve um recorde de 1.843.735 votos 
para deputado federal. A melhor 
marca anterior para estadual era de 
Fernando Capez (PSDB), em 2014, 
com 306.268 votos. “Amados, são 
muitos votos, mais de dois milhões. 
Esta votação expressiva é muito 
importante, pois me confere mais 
legitimidade para trabalhar por 
todos nós. Agradeço a cada cidadão 
que confi ou em mim”, escreveu 
Janaína no Twitter.

A advogada é uma dos três au-
tores do pedido de impeachment 
que derrubou Dilma por causa 
das “pedaladas fi scais”, ao lado 
de Miguel Reale Jr. e Hélio Bicudo 
(ANSA).

Parlamentares veteranos, 
detentores de forte liderança 
em seus partidos, senadores 
derrotados quebraram ontem 
(8) o silêncio e comentaram o 
mau desempenho nas urnas. 
Após seis mandatos conse-
cutivos, o senador Romero 
Jucá (MDB-RR) foi um dos 
derrotados. “Por 434 votos, 
infelizmente não entramos 
no Senado. Muitos ataques, 
muitas agressões e muitas 
mentiras fizeram com que 
eu tivesse essa condição de 
perder votos”, afi rmou, em 
vídeo gravado em Boa Vista 
e postado em sua conta no 
Facebook. Jucá disse que é 
hora de “levantar a cabeça” e 
que “a vida continua”. Ele de-
sejou aos deputados federais 
e a seus adversários eleitos 
que continuem trabalhando 
pelo estado e resolvendo os 
problemas da população.

Derrotado nas urnas no 
Ceará, o presidente do Senado 
Eunício Oliveira (MDB-CE), 
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Alguns partidos agenda-
ram para esta semana 
reuniões da executiva 

nacional. A Executiva Nacional 
do PSDB se reúne hoje (9), em 
Brasília; o PSTU anuncia ama-
nhã (10) o apoio no segundo 
turno, além da Rede e do PV, 
que também têm previsão de 
encontros até sexta-feira (12).

O PDT é outro partido que 
prepara para esta semana a 
divulgação de apoios. Alguns 
candidatos revelaram conver-
sas que tiveram por telefone, 
sinalizando eventuais alianças 
e coligações para o segundo 
turno. Até sexta-feira (12), 
quando os principais partidos 
tiverem defi nido os apoios para 
o segundo turno, começa o pe-
ríodo de propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e na televisão. 
A partir de sábado (13) aquele 
candidato que ainda está na 
disputa eleitoral não poderá ser 
detido ou preso, salvo no caso 
de fl agrante delito. 

Para os eleitores, a proi-
bição só vale a partir do dia 
23, quando não poderá haver 
prisão ou detenção, exceto 
em fl agrante e por sentença 
criminal condenatória por 
crime inafiançável, ou por 
desrespeito a salvo-conduto. A 

Eleitores vão às urnas no primeiro turno das eleições de 2018. Em 13 estados

e em Brasília, haverá segundo turno.
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Candidatos têm poucos dias para 
campanha, de olho no segundo turno
Mal terminou a apuração dos votos do primeiro turno das eleições, o tempo começa a correr para os 
candidatos que disputarão o segundo turno no dia 28. São apenas 18 dias de campanha

três dias do segundo turno, no 
dia 25, termina o período para 
propaganda política mediante 
reuniões públicas ou promoção 
de comícios e utilização de apa-
relhagem de sonorização fi xa. 
Também será o último dia para 
partidos políticos e coligações 
indicarem os nomes dos fi scais 
e delegados habilitados a moni-
torar os trabalhos de votação.

Às vésperas do segundo tur-
no, o dia 26 será o prazo fi nal 
para a divulgação da propagan-
da eleitoral gratuita no rádio e 
na televisão, assim como para 

a divulgação paga, na imprensa 
escrita, de propaganda eleito-
ral. Os debates se encerram 
também nessa data.

Um dia antes das eleições, 27, 
ainda é permitida propaganda 
eleitoral com alto-falantes ou 
amplifi cadores de som. Até as 
22h poderá ocorrer distribuição 
de material gráfi co e a promo-
ção de caminhada, carreata, 
passeata ou carro de som que 
transite pela cidade divulgan-
do jingles ou mensagens de 
candidatos.

A exemplo do que ocorreu 

no primeiro turno, no dia 28, 
as votações começam às 8h 
e vão até as 17h. Os partidos 
políticos têm até o último 
momento para solicitar, por 
exemplo, o cancelamento do 
registro do candidato que ele 
tiver expulsado. A propaganda 
política em qualquer tipo de 
comunicação está proibida no 
dia das eleições. A divulgação 
de resultados de pesquisas de 
intenção de votos pode ocor-
rer desde que o levantamento 
tenha sido feito em datas ante-
riores ao dia da votação (ABr).

Eleição para o Senado Federal 
derrota políticos conhecidos

e o deputado Sarney Filho (PV), 
mas colocaram no Senado, o de-
putado Weverton Rocha (PDT) 
e a deputada Eliziane Gama 
(PPS). Já os deputados Alfredo 
Nascimento (PR-AM) e Alex 
Canziani (PTB-PR) tentaram o 
Senado, mas foram derrotados. 
Filho da senadora Kátia Abreu 
(PDT-TO), o deputado Irajá 
Abreu (PDT-TO) conquistou 
uma cadeira no Senado.

Os tucanos Ricardo Trípoli, 
em São Paulo, Bruno Araújo, 
em Pernambuco, e Jutahy Jú-
nior, na Bahia, que atualmente 
ocupam uma vaga de deputado 
federal, perderam a eleição de 
senador. Os ex-governadores 
Beto Richa (PSDB-PR), Rai-
mundo Colombo (PSD-SC), 
Marconi Perillo (PSDB-GO) e 

Jackson Barreto (MDB-SE) 
também não tiveram sucesso 
nas urnas. 

Os senadores Garibaldi 
Alves Filho (MDB-RN), An-
tônio Carlos Valadares (PSB), 
Roberto Requião (MDB-PR), 
Valdir Raupp (MDB-RO), Cás-
sio Cunha Lima (PSDB-PB), 
Flexa Ribeiro (PSDB-PA), 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-
-AM), Vicentinho Alves (PR-
-TO), Ataídes Oliveira (PSDB-
-TO), Lúcia Vânia (PSB-GO), 
Wilder Morais (DEM-GO), 
Magno Malta (PR-ES), Ri-
cardo Ferraço (PSDB-ES), 
Waldemir Moka (MDB-MS), 
Benedito de Lira (PP-AL), 
Angela Portela (PDT-RR) e 
Paulo Bauer (PSDB-SC) não 
foram reeleitos.

Após primeiro turno, 
Haddad visita Lula

Derrotados no Senado falam do 
mau desempenho

66 anos, que tentava a ree-
leição, afi rmou em nota que 
os cearenses “demonstraram 
seus anseios de mudança”. 
O senador, que deixa o Con-
gresso após mais de duas 
décadas, disse que recebeu 
com “reverência e respeito” 
a determinação das urnas. “ 
Agradeço com muita honra 
e humildade aos 1. 313 .793 
cearenses que seguiram con-
fi ando em mim. Recolho-me à 
vida pessoal. Desejo boa sorte 
e energia para os que foram 
eleitos”.

Outro senador do MDB com 
tradição no Congresso, Rober-
to Requião (PR), comentou 
o fracasso nas urnas. Ele ad-
mitiu a derrota pelo Twitter, 
admitiu a derrota, ainda com 
base em pesquisas de boca de 
urna, logo após o fi nal da vota-
ção. “Efeito Bolsonaro e duro 
ataque de infâmias e calúnias 
nas redes nos últimos dias? 
Minha posição nacionalista 
não muda um milímetro, mas 

respeito a decisão do voto”, 
disse. Depois, com o resultado 
já confi rmado, acrescentou: 
“Não sou nem serei avaro. Nem 
me perguntem se padeço. Se 
caráter custa caro, pago o pre-
ço”, afi rmou Requião, um dos 
dissidentes da sigla, próximo 
ao PT e ao ex-presidente Lula.

Engrossando a lista dos sem 
mandato a partir de 2019, o 
petista Lindbergh Farias (RJ) 
também se manifestou. “Agra-
deço os 1.419.676 votos rece-
bidos. Fizemos uma campanha 
aguerrida, dialogando com o 
povo e defendendo os direitos 
do trabalhador. Agora, a tarefa 
é eleger Haddad,  derrotando 
aquele que se diz anti-sistema, 
mas votou tudo com Temer. À 
luta!”, escreveu, no Twitter.

O senador Cristovam Bu-
arque (PPS-DF) desejou 
sucesso aos candidatos que o 
superaram na disputa. “Para-
béns Leila [ do volêi] e Izalci. 
O DF e o Brasil esperam muito 
de vocês” (ABr).



Escolher pessoas para 

nosso relacionamento 

social ou profi ssional 

é, sem dúvida, uma 

grande difi culdade!

“N
inguém traz uma 

estrela na testa”, 
diz a sabedoria po-

pular, reafi rmando essa verdade. 
Quantas vezes enganamo-nos 
com a aparência externa de 
alguém para – só muito depois – 
percebermos a dura realidade? 
Mesmo nos dias atuais, em que 
há sofi sticados processos de se-
leção de pessoal, contando com 
entrevistadores profissionais, 
psicotestes e tudo mais, o proble-
ma persiste: não é fácil “separar o 
joio do trigo”.

Enviado por Deus para ungir 
um novo rei para os hebreus, 
em substituição a Saul, Samuel 
escolhe logo o primeiro dos fi lhos 
de Jessé, Eliabe “...certamente 

está perante o Senhor o seu 

ungido” (I Samuel, 16:6). A es-
colha de Deus, porém, é outra “...
porque o Senhor não vê como 

o homem vê, pois o homem vê 

o que está diante dos olhos, 

porém o Senhor olha para o 

coração. ” (I Samuel, 16:7).
Jesus, como Filho de Deus, de-

tinha essa capacidade de conhe-
cer os corações. Poderia, portan-
to, ter escolhido pessoas perfeitas 
para integrarem seu reduzido 
grupo de apóstolos. Escolheu, 
chamou, apenas doze. Entretan-
to, não fi cou livre do NEGADOR 
– Pedro (Lucas, 22:54 a 62); do 
TRAIDOR – Judas (Mateus, 26: 
47 a 50); do INCRÉDULO – Tomé 
(João, 20:19 a 25); dos EGOCÊN-
TRICOS – Tiago e João, fi lhos de 
Zebedeu, que apenas queriam, 
no reino celestial, sentar-se “um 

à direita e outro à esquerda” 

de Cristo (Marcos, 10:35 a 37); 
e dos MEDROSOS – todos eles, 
pois fugiram na hora difícil da 
prisão: “Então, deixando-o 

ali, TODOS fugiram” (Marcos, 
14:50). O medo que os invadiu foi 
tão intenso que um jovem, tendo 
apenas um lençol a envolver o 
corpo, quando se sentiu amea-
çado, largou o lençol e fugiu nu! 
(Marcos, 14:51 a 52). Como esse 
registro se encontra apenas no 
Evangelho de Marcos, seria o 
próprio evangelista! (Assim o 
consideram a Bíblia de Jerusalém 
e a Bíblia em Edição Ecumênica).

Por muito tempo, fi quei a pen-
sar “por que Cristo, que podia 

conhecer mentes, caracteres e 

corações, não escolheu pesso-

as perfeitas? Por que admitiu 

gente tão falha e com tantas 

mazelas? Sem dúvida, ele po-

deria ter selecionado melhor. 

Por que não o fez? ”.

Hoje sei a resposta!
Cristo, extraordinário mestre 

do ensino prático e direto, ain-
da aqui nos dá uma lição. Quis 
ele mostrar – por meio daquele 
pequeno grupo – as falhas que, 
inevitavelmente, marcam a hu-
manidade. Ensinou-nos, então, a 
estarmos preparados para encon-

trar, entre os mais íntimos e que-
ridos companheiros de jornada, 
quem nos negue; quem nos traia 
por umas poucas moedas; quem 
não creia em nós; quem busque 
usar-nos para benefi ciar-se e – de 
modo geral – quem nos abandone 
nos momentos mais amargos... 
Assim, quando um desses tristes 
e decepcionantes episódios nos 
colher, podemos olhar para Cris-
to – uma vez mais – e recordar 
que também isso ele nos ensinou: 
“Lembrai-vos da palavra que 

vos disse: Não é o servo maior 

do que o seu senhor. Se a mim 

me perseguiram, também vos 

perseguirão a vós...” (João, 
15:20),

Jesus, na verdade, tinha pleno 
conhecimento de tudo o que 
ocorreria. Já havia anunciado que 
Judas o havia de trair (João, 13:21 
a 26); que todos os abandonariam: 
“... porque está escrito: feri-

rei o pastor, e as ovelhas se 

dispersarão” (Marcos, 14:27); 
e que Pedro o negaria: “... Em 

verdade te digo que, nesta 

noite, antes que o galo cante, 

três vezes me negarás” (Ma-
teus, 26:40). Pedro, entretanto, 
demonstrando o abismo existente 
entre o querer e o fazer; o prome-
ter e o cumprir; o falar e o pra-
ticar, responde, ousado: Ainda 

que me seja necessário morrer 

contigo, não te negarei. E to-

dos os discípulos disseram o 

mesmo”! (Mateus, 26:35).
O mais extraordinário e im-

pressionante, porém, no grupo de 
Cristo, é que – passado esse episó-
dio, tendo continuado com Cristo, 
TODOS, exceto Judas – foram 
revestidos do PODER DE DEUS, 
conforme prometido em Lucas, 
24:49 e Atos, 1:8, e cumprido em 
Atos, 2:4 “E todos foram cheios 

do Espírito Santo...”! A partir 
daí, tornaram-se ousados, deci-
didos, corajosos e destemidos. O 
próprio Pedro, que negara Jesus 
diante de simples servos, brada 
com vigor, em discurso público 
no dia de Pentecostes: “... e 

esse Jesus, a quem vós cruci-

fi castes, Deus o fez Senhor e 

Cristo. ” (Atos, 2:36).
Diante do temível Sinédrio, ad-

vertidos para não falar a respeito 
de Jesus, Pedro e João não se 
intimidam e proclamam: “Julgai 

vós se é justo diante de Deus 

ouvir-vos antes a vós do que 

a Deus; porque não podemos 

deixar de falar do que temos 

visto e ouvido. ” (Atos, 4:9 e 20). 
Que diferença fantástica entre o 
antigo e o novo Pedro! Entre os an-
tigos e os novos discípulos, todos 
corajosos e prontos, realmente, a 
morrer por Cristo! Todos dispostos 
a ser testemunhas de Jesus: 

“Tanto em Jerusalém 

como em toda a Judeia e 

Samaria, e até os confi ns 

da terra. ” (Atos, 1:8).

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 

Advogado e Jornalista. É Autor 
do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, 
e membro da Academia Cristã de 
Letras. - www.jboliveira.com.br – 

jboliveira@jbo.com.br.

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

O grupo
de Cristo 

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

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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You Inc. Incorporadora e Participações S.A.
CNPJ/MF 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775

Companhia aberta
Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação

You Inc. Incorporadora e Participações S.A. (“Companhia”) convoca seus acionistas a se reunirem em Assem-
bleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 23 de outubro de 2018, às 15 horas, em primeira convocação, na 
sede da Companhia, na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 360,4° andar, 
conjunto 41, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, para, tendo em vista (i) as matérias aprovadas na Assembleia 
Geral de Debenturistas realizada em 27/09/2018 (“AGD”), (ii) a expectativa de ratificação de tais matérias pelo 
Conselho de Administração da Companhia,e (iii) a urgência da matéria, deliberar sobre: (A) Ratificação da alte-
ração dos seguintes termos e condições da escritura das debêntures da 1ª emissão da Companhia (“Escritura 
de Emissão” e as “Debêntures”), conforme aprovados na AGD:(i) inclusão dos incisos XI e XII na Cláusula 1.1 
da Escritura de Emissão; (ii) inclusão das alíneas (k) e (l) na Cláusula 2.1 da Escritura de Emissão; (iii) alteração 
da Cláusula 6.14 da Escritura de Emissão; (iv) alteração das datas de pagamento da amortização do saldo do 
Valor Nominal Unitário, bem como do percentual devido em cada uma das datas de pagamento de amortização 
do saldo do Valor Nominal Unitário, de modo a alterar a Cláusula 6.15 da Escritura de Emissão; (v) alteração 
da Cláusula 6.16, inciso II da Escritura de Emissão, acerca da alteração da Remuneração das Debêntures; (vi) 
alteração do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures, de modo a alterar a Cláusula 6.18 e a exclusão 
da Cláusula 6.18.1 da Escritura de Emissão;(vii) alteração da Cláusula 6.19 e a exclusão da Cláusula 6.19.1 da 
Escritura de Emissão, acerca da Amortização Facultativa das Debêntures; (viii) alterações nas condições da 
Cláusula de Vencimento Antecipado da Escritura de Emissão, de modo a alterar o inciso XII, alínea (h), inciso 
XIII, alíneas (b), (e) e (g), inciso XV, inciso XIX da Cláusula 6.28.2, da inclusão do inciso XX da Cláusula 6.28.2 e 
da exclusão da alínea (f) do inciso XIII da Cláusula 6.28.2 da Escritura de Emissão; (ix) inclusão dos incisos XV, 
XVI e XVII da Cláusula 6.28.8 da Escritura de Emissão; (x) inclusão da alínea (m), do inciso II da Cláusula 7.1 da 
Escritura de Emissão; (xi) alteração da alínea (a), do inciso I da Cláusula 8.4 da Escritura de Emissão, em razão 
do aumento da remuneração do Agente Fiduciário; (xii) alteração do endereço do Agente Fiduciário, em todos os 
documentos da operação, para a sua filial situada na cidade de São Paulo/SP, de modo a alterar a qualificação 
do Agente Fiduciário no preâmbulo da Escritura de Emissão; (xiii) alteração da Cláusula 2.1, inciso II da Escritura 
de Emissão, em razão da substituição do endereço do Agente Fiduciário; (xiv) alteração das Cláusulas 2.1, inciso 
III, 6.12 e 6.12.1 e da inclusão das Cláusulas 6.12.1.1, 6.12.5, 6.12.6, 6.12.7 e 6.12.8 da Escritura de Emissão, 
em razão da constituição de novas garantias; e (xv) inclusão do Anexo I à Escritura de Emissão; (B) Aprovação 
da alteração dos seguintes termos e condições da garantia outorgada em favor dos Debenturistas por meio do 
“Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária de Ações e Outros Valores Mobiliários em Ga-
rantia”, celebrado em 1º de dezembro de 2014, conforme aditado, entre Sr. Abrão Muszkat, Sr. Eduardo Muszkat 
e Sra. Eliane Saslavsky Muszkat (em conjunto, “Outorgantes”), o Agente Fiduciário e a Companhia (tal contrato 
e seus aditamentos, “Contrato de Alienação Fiduciária”): (i) a exclusão a todas as menções a Sra. Eliane 
Saslavsky Muszkat no Contrato de Alienação Fiduciária, em razão do seu divórcio com o Sr. Eduardo Muszkat; 
(ii) a inclusão da Cláusula 1.2.3 no Contrato de Alienação Fiduciária; (iii) alteração das Cláusulas 4.1 e 4.2 do 
Contrato de Alienação Fiduciária; (iv) alteração do inciso III da Cláusula 1.3 do Contrato de Alienação Fiduciária; 
(v) alteração do inciso IV da Cláusula 1.3 do Contrato de Alienação Fiduciária; (vi) alteração da alínea (a) do inciso 
V da Cláusula 1.3 do Contrato de Alienação Fiduciária; (vii) alteração do inciso VI da Cláusula 1.3 do Contrato 
de Alienação Fiduciária; (viii) inclusão da Cláusula 1.5 do Contrato de Alienação Fiduciária; e (ix) alteração da 
Cláusula 2.1, inciso II do Contrato de Alienação Fiduciária; e (C) Autorizaros Diretores da Companhia a tomar 
todas e quaisquer medidas necessárias para a efetivação do quanto previsto acima, incluindo (i) a celebração 
do aditamento à Escritura de Emissão, (ii) a celebração do aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária e (iii) 
a constituição da nova garantia, por meio da celebração de contrato de alienação fiduciária de quotas e outras 
avenças, a ser celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário, entre outros. Informações Gerais: -

acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia munido de documento que comprove sua 

na Assembleia Geral Extraordinária à qual este edital se refere sejam depositados na sede da Companhia, no 
Departamento de Relação com Investidores, até 19 de outubro de 2018. São Paulo, 06 de outubro de 2018.

 Abrão Muszkat - Presidente do Conselho de Administração.

Citação Prazo 20 dias Proc. 0010152-26.2015.8.26.0100. A Drª. Ana Lucia Schmidt Rizzon,  Juíza 
de Direito da 15ªVC do Foro da Capital, Faz saber  aos Corréus Gilvan dos Santos 04962852540, 
CNPJ/MF sob nº 15.171. 398/0001-04, Yao Chang Chen 238228 88842, CNPJ/MF sob nº 23.250. 
720/ 0001-00, Xuezhen Lin 23822887870, CNPJ/MF sob 23. 252.548/0001-24, Liujuan YE, 
CNPJ/MF sob 23.285. 053/ 0001-00, Arivan Pereira de Paiva, Cnpj/MF sob nº 12.223.213/ 00001-
61, Rogério Gentil Jacinto ME, CNPJ/MF sob nº 13.313. 431/0001-50, Rodrigo Vieira Silva, 
CNPJ/MF sob nº 16.672.938/0001-98, Suyong Jin ME, CNPJ/MF sob nº 15.808.425/0001-07, 
Cleinho Vidal do Nascimento ME, CNPJ/MF sob nº 11. 861.433/0001-58, Antônio Alves da 
Anunciação Neto, CNPJ/MF sob nº 11.861.433/0001-58 , Caique Saimon Barbosa de Oliveira, 
CNPJ/MF sob nº 18.709. 248/0001-91, João da Cruz Alves da Silva ME, CNPJ sob nº 13.525.458/0 
001-06, Pedro Augusto Santos Lima Figueiredo CNPJ/MF sob nº 23.323.140/0001-99, Edson 
Fernandes de Souza, CNPJ/MF sob nº 14.823. 423/0001-16, Felipe Oton dos Santos ME, CNPJ/MF 
sob nº 13.581.420/0001-50, Youssef Ibrahin Hanna ME, CNPJ/MF sob nº 13.503. 041/0002-
23,Bem Vindo Confecções de Roupas Ltda EPP, CNPJ/MF sob nº 12.217.201/0001-24, Haruanne 
de Luz Veloso, CNPJ/MF sob nº 22.151.307/0001-26, SULI CHEN ME, Cnpj sob nº 
10.629.051/0001-30, SANSAN CHEN, CNPJ sob nº 17.738.426/0001-40, Francisco Prata Souza 
Filho ME, CNPJ/MF sob nº 17.853.933/ 0001-24, Leandro Rodrigues da Silva Eletroni cos ME, 
CNPJ/MF sob nº 12.415.513/0001-42, Nagib Salem Abdalla ME, CNPJ/MF sob nº 
15.244.731/0001-50, YE JIANFEN ME, Cnpj sob nº 06.135.101/0001-56,  YONGQIN ZHOU ME, 
CNPJ/MF sob nº 08.933.856/0001-21, Manoel Cirqueira de Matos, CNPJ/MF sob nº 
16.482.100/0001-31, Lucas Souza Oliveira, CNPJ nº 16.729.940/0001-56, Estevam Aurelio dos 
Santos, CNPJ/MF sob nº 15.515.485/0001-23, José Edvan Moura Belo, CNPJ/MF sob nº 
16.100.873/0001-06, YUEHU ZHOU, CNPJ nº 23.502.827/0001-21, CHAN HAN, CNPJ nº 23. 
583.045/0001-31, Diego Dantas Pataleo ME, CNPJ nº 14.067.871/0001-37, Jiahui  Zheng, CNPJ 
23.075.073/0001-48, Andreia Menezes  dos Santos Peireira ME,  CNPJ/MF 14.129.917/ 0001-03, 
Alrivan Pereira de Paiva ME, CNPJ nº 12.233.213/0001-61, B.T.F. Comercial Importa dora e 
Exportadora Ltda ME, CNPJ nº 12.233. 213/0001-61, MDA Comercial Eireli ME, CNPJ 
20.764.683/0001-60, JP Modas e Acessórios Eireli ME, CNPJ/MF sob nº 21.117.419/0001-06, João 
da Cruz Alves da Silva ME, CNPJ/MF sob nº 13.525. 458/0001-06, Romel Nestor Sejas Rodrigues, 
CNPJ/MF sob nº 20.905.564/ 0001-80, Aldey Santana Rodrigues, CNPJ/MF sob nº 
24.243.819/0001-48, Aldineide Fausto da Silva, CNPJ/MF sob nº 15.208.109/0001-96, LU YUZHAI 
ME, CNPJ/MF sob nº 07.291.083/ 0001- 64, Julio Henrique da Silva Calçados ME, CNPJ/MF sob nº 
22.434.735/0001-66, AGT Comercial Eireli ME, CNPJ/MF sob nº 19.879. 746/0001-45, OUSSAMA 
SAAD, CNPJ/MF 18. 639.462/0001-19, Antônio da Silva Santos, CNPJ nº16.599.886/0001-71, 
Mohana Ibrahim  Salim ME, Cnpj nº 12.867.009/0001-83,  Romel Nestor Sejas Rodriguez, CNPJ nº 
20.905.564 /0001-80,  Shoping Huang ME, CNPJ/MF sob nº 23.319. 938 /0001-74, Jose Martines, 
CNPJ nº 18.198.453/0001-30, Antonio Silva Santos, CNPJ/MF sob nº 16.599.886/0001-71, Chen 
Jian HUA, CNPJ/MF sob nº 23.014.001/0001-90, Raimundo Almeida dos Santos EPP, CNPJ nº 
17.291.375/0001-50, Valdeci dos Santos, Cnpj nº 15.171.658/0001-33, Andreia Menezes dos 
Santos Pereira ME, CNPJ nº 14.129.917/0001-03, Elisabete Andrade de Sousa Santos, CNPJ/MF 
sob nº 23.407.940/0001-03, Givaldo Coelho de Sousa, CNPJ/MF sob nº 23.668.074/0001-04, João 
Victor HO ME, CNPJ/MF sob nº 20.481.929/0001-97, Bruno Barreto Silva ME, CNPJ/MF sob nº 
21.589.839/0001-87, Josefa Alves da Silva ME, CNPJ/MF sob nº 11.546. 869/0001-52, DONGAI 
JIN, CNPJ/MF sob nº 21.218.972/ 0001-27, Maurício Miguel Fischer, CNPJ/MF sob nº 
15.439.027/0001-52, Antônio Marcos Pereira de Oliveira, CNPJ/MF sob nº 20.759. 431/0001-43 
Sufen Liu Otica, CNPJ nº 14.152. 174/0001-84, Carlos Cesar Aires de  SA, CNPJ nº 14.696. 
122/0001-79, Jefferson da Silva Vasconcelos, CNPJ/MF sob nº 18.327.800/00 01-87, Deysy 
Martins Guerra Paixão, CNPJ/MF sob nº 23.192.015/0001-02, Cícera Uilde de Lira Reis, CNPJ/MF 
sob nº 23.132.414/0001-70, Vilareal Comercial de Calçados Ltda ME, CNPJ/MF sob nº 
13.459.906/0001-10 Ander son dos Santos Lopes, CNPJ nº 15.488. 829/ 0001-52, Longzhu Guan, 
CNPJ/MF sob nº 19. 807.059/0001-14, Pamela Ferreira de Andrade, CNPJ/MF sob nº 23.109.938/ 
0001-89,  D R  Almeida  Confecções  ME, CNPJ nº 19.265.052/0001-18,  Sidnei Santos de Melo, 
CNPJ/MF sob nº 19.656.812/0001-18, Antônio de Almeida Ramos, CNPJ/MF sob nº 22.384. 
990/0001-41, Leandro Rodrigues da Silva Eletrônicos ME, CNPJ/MF sob nº 19.265.052/ 0001 -18, 
Luna de Assis de Paula, CNPJ nº 17.631.054/0001-58, Luciana Verona CNPJ nº 23.841.895/00 01-
92, Wenwen  Zhou  ME, Cnpj nº07.704.201/0001-19, Samuel Severino  Olivei ra  CNPJ nº 
23.327.466/0001-00, JUNENG LIU, CNPJ/ MF sob nº 19.265.052/0001-18, Francisco de Assis de 
Lima da Conceição, CNPJ/ MF sob nº 23.327.904/0001-21, Valter Lucio do Nascimento, CNPJ/MF 
sob nº 23. 213. 243/0001-03, Sami Fadl Rifai ME, CNPJ nº 11.343.186/0001-06, E. Faria 
Confecções ME CNPJ/MF sob nº 11.130.015 /0001-90,] Zhang Guorong ME, CNPJ nº 
06.201.694/0002-92, LIU Yuzhai ME, CNPJ/MF sob nº ignorado Thiago de Souza Cardoso, 
CNPJ/MF sob nº 16.733.359/0001-08, HONGWEI YE ME, CNPJ nº 19.739.574/0001-04, 
que Adidas AG e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de 
Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para 
assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. 
E, estando em termos, foi deferida a citação dos requeridos por edital, para que Contestem a 
presente ação no prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial. Será 
este edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de Julho de 2018. 
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COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB INDEPENDÊNCIA -  
SICOOB INDEPENDÊNCIA - CNPJ nº 04.306.351/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
O Presidente da Cooperativa de Crédito e Investimento Sicoob Independência - Sicoob Independência, inscrita no CNPJ 
n° 04.306.351/0001-86 e NIRE n° 35400065656, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 
associados, que nesta data somam 4.508(quatro mil, quinhentos e oito), em condições de votar para se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, a ser realizada no dia 19 de outubro de 2018, no edifício Reynaldo Raucci no 
auditório, localizado na avenida Angélica, 2.530, bairro Consolação, cidade São Paulo - SP, por absoluta falta de espaço 
em sua sede social, obedecendo aos seguintes horários e quórum para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo 
o que determina o estatuto social: 1) Em primeira convocação: às 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
associados; 2) em segunda convocação: às 18:00 horas, com a presença da metade dos associados mais um, 3) em terceira 
e última convocação: às 19:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os 
seguintes assuntos: ORDEM DO DIA: EXTRAORDINÁRIA: 1. Desfiliação da Sicoob Central Cecresp. 2. Filiação à Central 
Sicoob Unimais . 3. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). 

São Paulo, 09 de outubro de 2018.
Ariadna Muniz Gonçalves - Presidente.

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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RECOLHER O FGTS DO DIRETOR
Empresa pode recolher o FGTS dos seus sócios diretores, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO COM ACORDO EXTRAJUDICIAL COM FUNCIONÁRIO, É 
OBRIGATÓRIO A HOMOLOGAÇÃO NA JUSTIÇA?  

Através da reforma trabalhista, o art. 477, § 1º da CLT foi revogado, o qual 
mencionava sobre a obrigatoriedade da homologação para empregados 
com mais de 1(um) ano de serviço, feito com a assistência do respectivo 
Sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho. Portanto, 
de acordo com o art. 484-A da CLT, na rescisão contratual por acordo 
entre as partes, não existe a obrigatoriedade da homologação na Justiça.

PAGAMENTO SUPLEMENTAR NA APOSENTADORIA
Como pode ser solicitado o auxílio cuidador do INSS? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO NO E-SOCIAL
Como será tratado o pagamento de ajuda de custo no E-Social, não terá 
incidência de impostos, qual será a rubrica? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE TRABALHA DE SEGUNDA A SEXTA E SÁBADO 
COMPENSADO, PODE INICIAR AS FÉRIAS EM UMA QUINTA-FEIRA?

A empresa que trabalha de segunda a sexta, compensando o sábado 
pode iniciar as férias em uma quinta-feira, pois o DSR é o domingo, 
não infringindo o § 3º do artigo 134 da CLT. As férias nesse caso só não 
poderiam iniciar na quinta-feira, se o sábado fosse feriado.

RELÓGIO DE PONTO USADO
Empresa pode utilizar relógio de ponto digital de outra empresa, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

LIMITE DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
Qual o limite de desconto referente ao empréstimo na folha de paga-
mento? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

“Os compromissos até agora 
adotados não são sufi cientes 
para limitar o aquecimento a 

2ºC, muito menos a 1,5ºC, e quanto mais 
atrasarmos as reduções drásticas de emis-
sões, maiores serão as consequências, e 
mais caras serão as soluções”, declarou o 
chefe da delegação da ONG World Wide 
Fund for Nature (WWF), em Incheon, na 
Coreia do Sul.

O relatório demonstra que manter o 
aquecimento global em até 1,5ºC é mais 
seguro do que em até 2ºC em termos de im-
pactos climáticos e que o aumento da tem-
peratura global pode trazer consequências 
devastadoras - a meta principal do Acordo 
de Paris é 2ºC, mas os países signatários se 
comprometeram a fazer esforços para ten-
tar atingir a meta de 1,5°C. O aumento do 
nível do mar, a desertifi cação de territórios, 
a perda de habitats naturais e a diminuição 
das calotas polares são alguns dos efeitos. 
A atual temperatura média global é 1ºC 
maior que os níveis pré-industriais, e uma 
elevação de 0,5ºC já pode representar uma 
diferença signifi cativa.

O atual nível de emissão de CO2 já pode 
trazer consequências piores do que o 
previsto, causando impactos irreversíveis 
ao patrimônio natural, às pessoas, ao am-
biente e à economia. “O estresse hídrico 
em 1,5ºC pode ser até 50% menor do que 
em 2ºC”, afi rma o relatório. “Em +2ºC, dias 

Relatório pede “medidas urgentes” para reverter o cenário.

ONU alerta para descumprimento 
de metas do Acordo de Paris

Um relatório divulgado ontem (8) pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 
da ONU afi rma que são necessárias “medidas urgentes” para limitar o aumento da temperatura média 
global a 2°C em relação aos níveis pré-industriais, uma das metas do Acordo de Paris.

 A
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extremamente quentes, como os experi-
mentados no hemisfério norte neste verão, 
se tornariam mais severos e comuns, au-
mentando as ondas de calor, os incêndios 
nas fl orestas e as mortes relacionadas ao 
calor”, acrescenta o documento.

Mas a maior diferença seria para a natu-
reza. Insetos, que são vitais para a poliniza-

ção de cultivos, e plantas têm duas vezes 
mais probabilidade de perder metade de 
seus habitats se o aumento for de 2ºC. O 
Acordo de Paris foi patrocinado por Barack 
Obama, mas seu sucessor, Donald Trump, 
já anunciou a saída dos Estados Unidos, 
segundo maior emissor de gases do efeito 
estufa (ANSA).

Arqueólogos do Parque Nacional de 
Pompeia, no sul da Itália, anunciaram a 
descoberta de um altar oculto nas ruínas 
da cidade, que foi destruída em 79 d.C 
após uma chuva de cinzas causada por 
uma grande erupção do vulcão Vesúvio. 
O larário, espécie de altar romano para 
adoração de deuses, é o maior já encon-
trado na cidade. 

O espaço de culto é ornamentado com 
pinturas que representam ofertas às di-
vindades e tem um ambiente dedicado a 
sacrifícios para a proteção à família, onde 
foram encontrados restos de corpos dos 
moradores, possivelmente queimados 
enquanto oravam nos momentos que 

precederam o desastre. A decoração inclui 
pinturas de serpentes, um pavão rodeado 
por folhas verdes e feras verdes e douradas 
que lutam contra um javali preto. 

Ainda há ilustrações nas paredes do am-
biente, com pássaros, um poço, uma banhei-
ra colorida e o retrato de um “homem-cão” 
preservados. Ainda restam dúvidas sobre se 
o proprietário da casa era um homem rico. 
“Quem sabe isso não se revele nos trabalhos 
dos próximos meses, quando os outros dois 
quartos da casa serão totalmente revelados”, 
diz Massimo Osanna, diretor-geral do par-
que nacional de Pompeia. A nova área de 
escavações tem cerca de três quilômetros 
quadrados (ANSA).

Cidade foi destruída

há dois mil anos, em 79 d.C.

Arqueólogos 
descobrem altar 

oculto em Pompeia
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Especial

Ricardo Westin/Ag. Senado/Especial Cidadania

Hoje, com a lei prestes a completar 25 anos, só 
metade das cidades tem Conselho Municipal do 
Idoso. O quadro piora quando se olham os estados 

isoladamente. Em Alagoas, 16% dos municípios contam 
com conselho. No Pará, no Amapá e em Roraima, 27%. 
Na Bahia, no Piauí e em Minas Gerais, 34%. Os dados 
são do IBGE.

A tímida difusão dos Conselhos Municipais do Idoso 
é um problema porque deixa a população mais velha 

sem voz — quase tão invisível como era antes do go-
verno Itamar.

Em razão das limitações de saúde típicas da idade, os 
idosos difi cilmente conseguem se mobilizar em ONGs 
que militem por seus direitos — ao contrário de outros 
grupos também ignorados, como os negros, os portadores 
do HIV e as pessoas com 
defi ciência.

A presidente do Conse-
lho do Idoso de Florianó-
polis, Leny Nunes, afi rma 
que os mais velhos são 
vítimas dos mais variados 
tipos de violência o tempo 
todo:

— O idoso é violentado 
quando lhe negam priori-
dade no banco, no ônibus 
ou no hospital, quando 
a cidade não oferece 
infraestrutura adaptada 
para que ele possa ir e vir, 
quando a família se apos-
sa de sua aposentadoria, 
quando os fi lhos o des-
pejam numa instituição 
de longa permanência [a 
atual denominação do asilo]. O Brasil tem leis e políticas 
sufi cientes e boas para o idoso, mas elas não são postas 
em prática. O que os conselhos fazem é lutar para que 
o idoso tenha o respeito que merece.

Metade das cidades do país 
ainda não dá voz aos idosos

A lei que pela primeira vez trouxe uma lista de direitos 
específi cos para os brasileiros com mais de 60 anos 
foi criada em 1994, quando o país era governado 
por Itamar Franco. Um dos artigos determinou que 
cada cidade abrigaria um Conselho Municipal do 
Idoso, com a incumbência de fazer os novos direitos 
valerem e impedir que o poder público e a sociedade 
continuassem atropelando os idosos

A pioneira lei de 1994 
foi criada para atender o 
artigo da Constituição de 
1988 que diz que “a famí-
lia, a sociedade e o Estado 
têm o dever de amparar 
as pessoas idosas”. Ela, 
contudo, vinha sendo igno-
rada sem pudor. Por isso, 
o Congresso aprovou em 
2003 o Estatuto do Idoso, 
mais abrangente, detalhado 
e punitivo do que a lei an-
terior. Com o estatuto, os Conselhos Municipais do Idoso 
tiveram sua utilidade reforçada.

Friagem à noite
Em Brasília, por exem-

plo, o Conselho do Idoso 
pressiona o governo local 
a abrir vagas na educa-
ção de jovens e adultos 
(EJA), o antigo supletivo, 
especifi camente no período 
diurno. Há poucos idosos na 
EJA porque as aulas quase 
sempre são ministradas 
à noite, nas escolas que 
durante o dia oferecem o 
ensino regular a crianças e 
adolescentes. Os mais ve-
lhos evitam sair à noite por 
motivos como a escassez de 
transporte público, o risco 
aumentado de assaltos e até 
mesmo a friagem, que lhes 
ameaça a saúde.

A demanda por escola 
na velhice não é pequena. 
Enquanto a taxa de analfa-
betismo da população bra-
sileira como um todo é de 
7%, o índice sobe para 20% 
entre os idosos e chega a 30% no caso dos idosos negros.

— Quando se fala no idoso, pensa-se muito na pessoa 
adoecida, que precisa apenas de políticas públicas de saúde 

e de assistência social. Mas 
não pode ser só isso — diz o 
presidente do Conselho do 
Idoso de Brasília, Ronnes 
Pereira. — As pessoas estão 
cada vez mais envelhecendo 
com saúde. Para não ser 
apartado da sociedade, o 
idoso também tem de contar 
com políticas de educação, 
trabalho, esporte, lazer, 
cultura.

Quando faltam políticas, 
o Conselho Municipal do 
Idoso aciona a prefeitura 
e os vereadores. Quando 
elas existem e são desres-
peitadas, recorre à polícia 
e ao Ministério Público. 
As leis permitem que cada 
conselho crie um fundo, ali-
mentado com verba pública 

e doações, para custear projetos.

O conselho é formado por funcionários da prefeitura e 
cidadãos comuns, que atuam de forma voluntária, sem 

Especialistas dizem que legislação a favor do idoso é boa, mas não é cumprida.

R
ep

ro
du

çã
o/

 B
lo

g 
C

oi
sa

 d
e 

Ve
lh

o

Conselho do Idoso é necessário porque população do país envelhece rápido.
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salário. Mesmo havendo conselheiros indicados pelo poder 
público e sendo suas despesas administrativas custeadas 
pelos cofres municipais, o órgão não é subordinado à 
prefeitura.

Cartilha
A lei de 1994 também determinou a criação de conselhos 

semelhantes nas esferas nacional e estadual. Diferente-
mente dos municípios, todos os estados cumprem a lei. No 
nível federal, há o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 
Idosa, mantido pelo Ministério dos Direitos Humanos.

Em junho, a pedido do conselho nacional, o ministério 
anunciou que providenciaria equipamentos necessários 
ao pleno funcionamento de 23 conselhos municipais e 
18 estaduais, incluindo carro, computadores e móveis.

Para mostrar o caminho às cidades que ainda não 
se estruturaram, o conselho nacional elaborou uma 
cartilha que explica como abrir e conduzir o Conselho 
Municipal do Idoso.

A presença de conselho em apenas metade das cidades 
fi ca mais preocupante diante do envelhecimento do país 
em ritmo vertiginoso. Em 1980, os brasileiros com mais 
de 60 anos representavam 6% da população. Atualmente, 
são 14%. Em duas décadas, passarão de 32%.

A pirâmide demográfi ca (com a base, de jovens, alar-
gada e o topo, de idosos, afunilado) já está ganhando 
a forma de uma “torre demográfi ca” (com a base e o 
topo simétricos). O estreitamento da base se deve à 
redução do número de bebês que as famílias resolvem 
ter. O inchaço do topo, por sua vez, se explica pela 
longevidade proporcionada pelo avanço da medicina.

A Europa passou por essa transição no decorrer de 
mais de um século, o que lhe deu tempo para fazer 
com calma as adaptações necessárias à inclusão social 
dos idosos. No Brasil, o envelhecimento está chegando 
de uma vez e sem que o país tenha se preparado para 
abrigar tantos idosos.

A coordenadora-geral do Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa Idosa, Eunice da Silva, afi rma que 
quem ainda está longe da velhice também precisa se 
mobilizar, inclusive participando dos conselhos:

— A juventude ainda não vê que, quando luta pelos 
idosos, acaba agindo em causa própria. Os direitos que 
os jovens derem agora a essa população serão desfru-
tados por eles próprios no futuro. O jovem de hoje é o 
idoso de amanhã.
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A LGPD exige 
planejamento e seriedade

Em agosto, foi aprovada 

a Lei nº 13.709/18, mais 

comumente conhecida 

por Lei Geral de 

Proteção de Dados (ou 

LGPD)

Essa nova legislação é 
aplicável a todas as ope-
rações que envolvam 

dados, independentemente 
do meio ou do país, desde que 
tais dados sejam coletados, 
tratados ou ofertados e utili-
zados no Brasil. A Lei tem um 
ponto central bem claro: dados 
pessoais não pertencem a uma 
empresa, mas ao indivíduo a 
que se referem.

A LGPD defi ne como dados 
pessoais qualquer tipo de in-
formação que possa ser usada 
para identifi car um indivíduo. 
São parte desse conjunto, por 
exemplo, nome, endereço, 
email, telefone, documentos, 
apelidos e até mesmo cookies. 
De acordo com o texto da lei, 
o consentimento para a co-
leta, tratamento e utilização 
desses dados deve ser livre 
e inequívoco. A Lei, porém, 
também fala sobre “legítimo 
interesse” para situações nas 
quais o consentimento se torne 
inviável, mas a coleta, trata-
mento e uso das informações 
atendam interesses legítimos 
do controlador dos dados, 
desde que prevaleçam direitos 
e liberdades fundamentais do 
titular.

Como podemos ver, a LGPD 
é altamente complexa e alguns 
de seus artigos dependem de 
regulamentação específi ca, o 
que deve levar a novos debates 
com a sociedade de forma am-
pla, a exemplo do que acontece 
com GDPR, a legislação euro-
peia do setor, em vigor desde 
o início deste ano. No caso bra-
sileiro, apesar de a LGPD estar 
sendo debatida desde 2012 e 
ter um prazo relativamente 
amplo (18 meses, ou seja, o 
início de 2020) para começar 
a valer, empresas e instituições 
têm muito trabalho pela frente.

As penalidades para quem 
infringir a LGPD são pesa-
díssimas e incluem multas 
simples ou diárias de até 2% 
do faturamento da empresa, 
com limite de R$ 50 milhões 
por empresa. O infrator pode 
ter toda sua base de cadastros 
bloqueada ou mesmo excluída, 
e ser proibido de exercer ati-
vidades relacionadas à coleta 
ou tratamento de dados. Vale 
ressaltar, contudo, que uma 
adoção rápida e efi ciente das 
medidas de adequação sig-

nifi ca vantagem competitiva, 
uma vez que a continuidade 
de alguns negócios ou mesmo 
a assinatura de novos contratos 
podem exigir conformidade 
com a nova lei.

Não é preciso ser especia-
lista em marketing digital 
para entender que esse setor 
será fortemente atingido pela 
LGPD. E assim será para todos 
os outros que lidam com dados 
de alguma maneira. A esta altu-
ra, é possível que o leitor deste 
artigo tenha começado a sentir 
um pouco de pânico, especial-
mente se estiver envolvido no 
mundo da publicidade online.

Em certo sentido há mesmo 
motivos para isso, porque a 
empresa além de assegurar que 
os dados que possui possam 
de fato ser utilizados, deve 
ter certeza de que aquele for-
necidos por terceiros ou que 
venha a fornecer para terceiros 
também estejam amparados 
pela legislação. É verdade 
que a nova lei trará um ônus 
para empresas e organizações, 
mas ela irá sanear o mercado e 
fazer com o que o consumidor 
se sinta mais seguro, e conse-
quentemente mais propenso 
a se engajar com uma marca.

E o que uma marca deverá 
fazer para se adequar à LGPD? 
A maioria das ações a serem 
tomadas envolve o aumento de 
transparência, especialmente 
em relação à fi nalidade das 
operações. Por que a empresa 
deve coletar este determinado 
dado? Será útil? O cliente 
concedeu autorização? Esse 
aumento da transparência 
também levará à diminuição 
do volume de dados coleta-
dos. Se a informação não for 
importante ou não houver 
consentimento do usuário, ela 
não deverá ser coletada.

Muitas organizações irão de-
signar um profi ssional para fi s-
calizar se as determinações da 
LGPD estão sendo obedecidas. 
Ele será ainda responsável por 
criar a Política de Tratamento 
de Dados Pessoais (PTDP) 
da empresa, a qual deverá en-
globar itens como os níveis de 
permissão de acesso aos dados 
das diferentes categorias de 
funcionários, cláusulas para a 
escolha de parceiros e o plane-
jamento para a implantação de 
todas essas mudanças.

A adequação à LGPD é com-
plexa e irá exigir muita aten-
ção. Mas todo esse trabalho é 
necessário e irá resultar em 
bons frutos para a organização 
que realizar um planejamento 
sério e objetivo.

 
(*) É CEO LATAM da IgnitionOne.

Edmardo Galli (*)

News@TI
Sephora Accelerate abre inscrições para sua 
4ª edição com prêmio de 5 mil dólares 

@Seu inglês é fl uente e quer acelerar seu negócio? Atente-se a 
esta oportunidade! A Sephora, maior rede de produtos de bele-

za do mundo, abre inscrições – neste dia 10 de outubro, em evento 
gratuito em São Paulo – para a nova edição do Sephora Accelerate, 
programa que ajuda mulheres empreendedoras de startups de be-
leza, sustentabilidade e merchandising a serem bem-sucedidas em 
seus negócios, proporcionando, durante seis meses de treinamen-
to – que inclui um bootcamp nos Estados Unidos – conhecimento 
sobre as habilidades e as ferramentas necessárias para se criar boas 
estratégias neste mercado, além de acompanhamento por mentores 
especializados. A dinâmica do Accelerate permite a escolha de uma 
empreendedora brasileira para participar com outras 12 empresárias, 
entre residentes nos Estados Unidos, Canadá, México, Europa, Sudeste 
Asiático e China, do programa 2019. As inscrições para o Accelerate 
poderão ser feitas a partir de 10 de outubro, à noite, pelo site: www.
sephorastands.com/accelerate/. É mandatório ter inglês fl uente para 
participar do processo seletivo e se qualifi car para o programa, uma 
vez que este contempla o treinamento do exterior. 

Evento busca aproximar talentos femininos 
e empresas de tecnologia

@A Laboratória, startup social latinoamericana líder em formação e 
inclusão de mulheres no setor de tecnologia, prepara-se para gra-

duar sua primeira turma de programadoras front-end no Brasil. O centro 
de treinamento, localizado na cidade de São Paulo, selecionou em maio 
deste ano, 60 mulheres, das 5700 inscritas, para seu exigente bootcamp. 
Ao fi nal de seis meses de trabalho, as alunas apresentam seus talentos 
para o mercado de tecnologia durante o Talent Fest, uma maratona de 
programação conhecida como hackathon, com duração de 36 horas que 
ocorrerá nos dias 08 e 09 de novembro, no campus da ESPM TECH. Em-
presas de tecnologia podem participar do evento de diferentes maneiras: 
ao se tornarem parceiras do evento recebem um squad de trabalho de até 
cinco programadoras front-end e podem propôr um desafi o real para o 
hackathon, a ser supervisionado por dois mentores de sua escolha, entre 
outros benefícios. Ainda, o evento é aberto à empresas que queiram conhe-
cer o talento das programadoras da Laboratória durante a "Demonight", 
momento de encerramento do hackathon, em que os squads apresentam 
os resultados do trabalho realizado durante as 36 horas de programação. 
O Talent Fest acontece nos dias 08 e 09 de Novembro, na ESPM TECH, 
com kick-off às 09:00 do dia 08/11 e encerramento às 21:00 do dia 09/11. 
Organizações interessadas no evento podem entrar em contato com a 
Laboratória através do e-mail analaura@laboratoria.la.

Avanade anuncia programa Avanade Academy para 
atrair e recrutar talentos de TI em São Paulo

A Avanade, consultoria líder em so-
luções inovadoras do ecossistema Mi-
crosoft, anuncia o seu novo programa 
de desenvolvimento e recrutamento de 
talentos, o Avanade Academy. O progra-
ma, desenvolvido no conceito Education 
Recruiting, tem como objetivo contra-
tar 30 pessoas que queiram se tornar 
desenvolvedores full-stack, treina-las 
para isso e então se juntar ao atual time 
de colaboradores da Avanade. 50% das 
vagas neste programa são destinadas às 
mulheres.

Diferentemente da maioria dos proces-
sos de seleção e contratação no mercado, 

em que os empregadores contratam can-
didatos de uma descrição específi ca e já 
possuem competências que atendem às 
necessidades das empresas, o Avanade 
Academy busca profi ssionais com no 
mínimo dois anos de experiência, que 
queiram se desenvolver, aprender sobre 
as mais recentes tecnologias e adquirir 
novas habilidades. Os profi ssionais que 
forem selecionados receberão treinamen-
tos técnicos e interpessoais para se tornar 
full stack -  criando oportunidades para 
o conhecimento e a alta performance.

Para desenvolver o programa Avanade 
Academy, a empresa possui uma parceria 

com a Gama Academy, instituição espe-
cializada em ajudar empresas a identifi car 
e treinar programadores para atender a 
demanda da indústria digital.

Além de desenvolver profi ssionais de 
tecnologia de alta performance, o progra-
ma também tem a intenção de impulsionar 
uma maior diversidade dentro da empresa 
como parte do compromisso da Avanade 
em desenvolver carreiras e oportunidades 
para mulheres no setor de tecnologia. 

Os candidatos interessados devem 
enviar suas inscrições por meio do site 
da Avanade Academy até o dia 12 de 
outubro de 2018.

Antigamente, uma boa cam-
panha de marketing precisava 
de relatórios e análises de 
mercado, mas um bom brains-
torm era capaz de criar ações 
inovadoras e relevantes. Hoje, 
sem dados em mãos, é pratica-
mente impossível desenvolver 
mensagens e iniciativas que 
impactam seu cliente. Por isso, 
utilizar as soluções de Big Data 
é fundamental para o sucesso 
de qualquer campanha de 
marketing, já que é possível 
extrair e compreender infor-
mações sobre o público-alvo 
e traçar estratégias.

É cada vez mais improvável imaginar a gestão e divulga-
ção de um negócio sem a utilização de dados relevantes. 
Pesquisa conduzida pela KPMG Capital mostra que 99% 
dos profissionais acreditam que Big Data é importante 
para a tomada de decisão. Entretanto, saber lidar com essa 
grande quantidade e conteúdo segue como maior desafio: 
85% confirmam ter dificuldades para interpretar essas 
informações e apenas 25% conseguem aplicar os insights 
em novas estratégias. 

Hoje, o marketing utiliza e está dependente de dados para 
desenvolver suas estratégias para o público correto e, princi-
palmente, com a mensagem mais adequada para impactá-lo. 
O Big Data é uma ferramenta que ajuda a embasar as deci-
sões de marketing em informações reais – e não em meras 
possibilidades.  Localizar potenciais clientes, personalizar 

ofertas, melhorar as pesqui-
sas de mercado e otimizar 
o engajamento são apenas 
alguns dos usos possíveis. 

Muitas empresas já estão 
utilizando Big Data aliado à 
inteligência de mercado, espe-
cialmente para pensar ações 
de marketing. Entretanto, a 
simples utilização de dados 
com mais qualidade não ga-
rante o sucesso imediato das 
campanhas. É preciso saber o 
que fazer com essas novas in-
formações. Elas devem gerar 
novos insights e servir como 

referência para as diferentes estratégias da equipe – e isso apenas 
com uma interpretação e investigação acurada dos relatórios.  

Não são poucos os profi ssionais de marketing que torcem o 
nariz para a entrada dos recursos tecnológicos nos processos 
de criação de campanhas. Entretanto, é um caminho sem volta 
justamente por otimizar e trazer informações de qualidade para 
embasar as decisões. No caso específi co do Big Data, é preciso 
entender que ele não chega para robotizar a criatividade inerente 
à área.  Na verdade, é uma ferramenta importante para auxiliar 
os grandes estrategistas, que agora podem usar informações 
reais ao invés de suposições baseados em simples estatísticas 
com margens de erro.  

(Fonte: Rafael Albuquerque é CEO da Unitfour, empresa brasileira referência 
em fornecimento de dados para as áreas de cobrança, call centers, risco, 

crédito, antifraude, CRM e marketing).

O Big Data pode otimizar o marketing de sua empresa

Carolina Cabral (*)
 

A demanda por este 
perfi l é refl exo da evo-
lução na forma como 

as próprias corporações 
encaram a área de compras 
- e a tecnologia tem grande 
participação nesse desen-
volvimento. Empresas de 
todos os portes e segmentos 
entenderam que a automati-
zação é necessária para que 
se tornem cada vez mais 
competitivas. Minimizar er-
ros e inefi ciências signifi ca 
redução de custo, que por 
sua vez resulta em melhora de produtividade. 

 
Como as empresas estão com essa mentalidade, o profi s-

sional da área precisa estar preparado para atender essa 
demanda. Isso passa pelo entendimento das tecnologias que 
fazem parte intrínseca desse processo. Ou seja, o domínio 
das ferramentas corretas aumenta a performance, garante 
o compliance e a governança e potencializa a redução de 
custos, além de otimizar o trabalho operacional. 

 
E quando tratamos de redução de custos, falamos em 

estratégias para obter as melhores negociações para a área 
de compras. Há pouco tempo, os compradores eram vistos 
apenas como operacionais pelas empresas. Porém, isso mu-
dou. Com a necessidade de ser especialista e multitarefa, 
o profi ssional de compras só conseguirá desempenhar um 
alto nível e se diferenciar no mercado se usar a tecnologia 
como fator predominante.

 
Por isso, faça a tecnologia trabalhar a seu favor. Utilize 

as ferramentas que executem as tarefas operacionais e 
que deem visibilidade de indicadores de performance da 

Profi ssional de compras precisa 
se adequar às novas tecnologias
O profi ssional de compras tem tido um papel cada vez mais estratégico dentro das empresas. A sua 
valorização é a prova disso. De acordo com um levantamento realizado pela consultoria global de 
recrutamento Michael Page, a função de coordenador de compras foi um dos cargos mais procurados 
em posições de média e alta gerência no primeiro semestre deste ano pelas companhias brasileiras

área. O profi ssional que tiver conhecimento das soluções 
disponíveis no mercado e que ajudem a alavancar sua per-
formance, garantirão melhores resultados para a empresa 
e, consequentemente, será visto de forma diferenciada.

 
O uso da tecnologia auxilia no relacionamento da área 

de compras com os seus fornecedores e clientes internos 
(requisitantes). Para as compras recorrentes, por exemplo, 
o ideal é ter um acordo comercial com os parceiros que 
fornecem esses itens e disponibilizá-lo em uma platafor-
ma de supply chain management. Deste modo, solicita-se 
intuitivamente os itens que são demandados e, de forma 
automática, emite um pedido ao fornecedor. 

Porém, tudo isso só é possível por meio da tecnologia. 
Nesse caso, a comunicação integrada entre CRMs, ERPs e as 
plataformas de supply chain management é essencial. Assim, 
as empresas diminuem os trabalhos operacionais, repetitivos 
e manuais por processos automatizados, ágeis e seguros.

 
Por essa razão que o profi ssional de compras terá que 

ter um conhecimento macro das demais áreas e a com-
preensão de como os processos funcionam. Com isso em 
prática, ocorre diminuição do tempo para executar as 
tarefas e dá visibilidade e rastreamento de todas as ações, 
aumentando a segurança das informações. Dessa forma, o 
objetivo de reduzir os custos operacionais como um todo 
se torna mais viável.

 
Em suma, para que o profi ssional de compras possa se 

destacar e alcançar os melhores resultados, ele terá sempre 
que buscar as melhores soluções tecnológicas. Se isso não 
acontecer, continuará com tarefas operacionais e não terá 
êxito em ser estratégico. Os três pilares principais (Pessoas, 
Processos e Tecnologia) precisam evoluir juntos para obter 
esse resultado. 

 
(*) É sócia-diretora da Nimbi, especialista em tecnologia para a cadeia de 

suprimentos. http://www.nimbi.com.br/.
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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 09 de Outubro de 2018. Dia de São Dionísio e companheiros, 
São João Leonardo, Santa Públia, e Dia do Anjo Iieialel, cuja virtude é a 
alegria. Dia da União Postal Universal, Dia Mundial dos Correios 

e Dia do Atletismo. Hoje aniversaria a atriz Maria Cláudia que nasceu 
em 1949, o cantor sertanejo Dalvan que faz 67 anos, o ex-jogador de 
futebol e comentarista Neto que nasceu em 1966, o ator Mário Frias 
que faz 47 anos e cantor Sean Lennon que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Libra é ao mesmo tempo independente 
e humanitário, o que pode benefi ciar as pessoas com o seu otimismo 
e atitude positiva.  Pode demorar a demonstrar seus sentimentos, 
pois precisa receber a atenção dos demais. É um tanto reservado, 
autossufi ciente e muito artístico. Porém, é valente e franco e demons-
tra através dos olhos, seus sentimentos mais profundos de tristeza e 
alegria. Precisa superar a tendência a ser excessivamente sensível e a 
ter instabilidade emocional. Quando aprender a prestar atenção à sua 
intuição e a canalizar a energia universal, que se encontra à sua volta, 
estará no encontro certo do caminho espiritual.

Dicionário dos sonhos
HOSPITAL – Vê-lo, restabelecimento da saúde. Ser um 
paciente, tenha esperança de bons negócios. Sair dele, irá 
superar difi culdades. Visitar doentes, aborrecimentos fi -
nanceiros. Vê-lo cheio de doentes, notícias desagradáveis 
lhe serão dadas. Números de sorte:  15, 24, 41, 49 e 83.

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

Esta terça é o dia da lunação. A Lua Nova desde as 0h47 desta terça. A Lua em Libra desde a primeira hora desta 
terça entra Nova e por isso é melhor termos cuidado com pessoas que nutrem ambições que desconsideram interesses 
dois demais e querem a qualquer custo realizar sua vontade. Pior ainda se forem pessoas com poder de mando 
que podem agir de forma a provocar estragos coletivos em suas ações. O fi nal de tarde tende a ser tenso e nervoso. 
Será um bom fi nal de dia para o recolhimento. A Lua Nova torna o dia obscuro em relação às possibilidades do 
porvir e não vemos claramente o que temos pela frente.
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Uma nova oportunidade profi ssional 
deve bater a sua porta. A Lua Nova 
ajuda a expandir negócios e agir para 
aumentar o salário ou subir de posto. 
Mantenha a tranquilidade sobre a 
situação fi nanceira, logo irá melhorar 
seus ganhos. 78/378 – Cinza.

Pode expandir negócios e melho-
rar os resultados através de novos 
conhecimentos. A noite é melhor 
evitar assuntos novos e tudo que 
exija brilho e destaque. É preciso 
usar as emoções na busca por aquilo 
que é neste momento o nosso ideal. 
22/122 – Azul.

Este dia se mostra bem propício para 
preparar novos projetos. Canalize 
todo o seu talento criativo para o 
que necessite de comunicação. Terá 
melhoria de sua posição despertan-
do admiração das pessoas à volta. 
Aborrecimentos e humor pesado no 
início da noite. 78/478 – Amarelo.

É bem mais forte a noção de liderança 
e mando nesta terça-feira. O Sol se 
aproximando do signo de Escorpião 
estimula o romance, a relação sexual 
e o amor. O dia favorece a prudência 
e as atitudes honestas. Elogie as 
pessoas elas vão adorar isso. 87/487 
– Branco.

A vida sexual ganha impulso e tende 
a ser ativada por novas emoções que 
devem surgir. Busque o equilíbrio 
emocional e interior, o que contri-
buirá para aumentar sua afetividade. 
Use a força de seu caráter para 
desempenhar seu papel social no 
ambiente. 18/718 – Vermelho.

Modifi que o ritmo das atividades no 
dia a dia, realizando as mudanças 
que foram preparadas. Perturba-
ções passageiras não devem ser 
muito valorizadas, pois logo irão 
desaparecer. Logo as mudanças 
preparadas irão acontecer como 
esperava quer ocorressem. 34/634 
– Verde.

Vem aí um ciclo de vida de fortes 
paixões que poderão desviar seu 
caminho. Aborrecimentos e humor 
pesado no início da noite. Com o Sol 
chegando a seu signo sua disposição 
emocional e sexual dará alegrias. Es-
pere chegar o aniversário e o seu novo 
ano astral para agir. 72/472 – Cinza.

A Lua em Libra na fase Nova dá 
um clima de autoconfi ança e de 
otimismo. Poderá expandir negócios 
e agir para aumentar o salário ou 
subir de posto. Pessoa interessante 
que despertar seu desejo pode ser 
mais que uma simples aventura, mas 
um novo relacionamento amoroso. 
85/485 – Azul.

Aguarde resultados práticos do que 
vem realizando, mesmo que sejam 
um pouco mais demorados. Resolva 
tudo que exija prudência e honesti-
dade e os assuntos ligados a fi nanças. 
Avance em seus desejos íntimos e 
terá logo a realização do que sonha. 
97/697 – Amarelo.

O poder de atrair a atenção de alguém 
que deseja, será um grande impulso 
para melhorar a sua libido e melhorar 
a vida sexual. A Lua em Libra Nova 
dá a chance de aprender algo novo 
ou iniciar treinamentos, já que sua 
sede de conhecimento aumentará. 
64/564 – Branco.

O dia é bom para redefi nir direções 
e descobrir por onde poderá cres-
cer.  Mantenha atitudes otimistas, 
ampliando seus horizontes e mu-
dando sua rotina. Os confl itos e as 
difi culdades serão superados com 
o uso da alegria de viver, imprima 
seu estilo em suas atividades e será 
feliz. 54/354 – Verde. 

O dia não traz felicidade nas relações 
amorosas, mas em compensação dá 
bons lucros e êxito no trabalho. Con-
trole suas paixões, evitando perdas 
que irão surgir repentinamente por 
isso. Com o Sol em direção a casa 
dois, logo irá ganhar mais dinheiro, 
esteja preparado. 82/382 – Branco. 

Simpatias que funcionam
Para ter de volta o seu ex-amor.: Acorde bem cedo, 
pegue 1 copo de vidro que nunca tenha sido usado, en-
coste na sua boca e diga 3 vezes o nome do seu ex. Vire 
o copo de boca para baixo num lugar onde ninguém veja 
e deixe lá por 5 dias. Lave o copo no sexto dia e guarde 
onde ninguém mais o use. Quando a pessoa amada vier 
falar com você, sirva uma bebida qualquer para ela nesse 
copo. Não deixe de rezar 1 Pai-Noss o para Santo Antônio 
todas as noites até conseguir o que deseja. O copo deve 
ser jogado no lixo.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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cluem no-
me e CPF

Que tem
ressaltos,
como o
bambu 

(?)
passant:
de passa-
gem (fr.)

Ctrl+(?),
atalho pa-
ra copiar
(Inform.)

A Pérola
do Guamá,

no Pará

Posição
do prefixo
em uma
palavra

(?) a sorte:
a finali-
dade de
amuletos

Nikola
Tesla,

cientista
croata

"Quem (?),
consente"

(dito)

Península
grega em
que se si- 
tua Atenas

Pedro (?):
o último
monarca
do Brasil

Estilo 
de letra

inclinada
(Gráf.)

Indivíduos 
amance-

bados

Avaliação de cursos
superiores pelo MEC
Aceleração comum
em rachas (autom.)

Dois
semestres

Idem
(abrev.)

Religião afro-brasileira
do Culto de Egum

Filhote de jumento com égua
Número de jogadores do bridge,

carteado
em duplas

País do Leste asiático
que ameaçou revidar
um ataque nuclear

dos EUA (2017)

Grande es-
trutura para
navios e a
área onde

eles
atracam
Keanu

Reeves, 
em "Ma-

trix" (Cin.)
Raio

(abrev.)

"Melhor",
no jargão
"mineirês"
Mulheres

que
assistem

partu-
rientes

Ia para
baixo (o

elevador)

O sentido 
da palavra
oposto ao
restrito

Erva
aromática
Marcello
(?), ator

Radiano
(símbolo)
Galinha 
e faisão

Pedra do
amolador
de facas

Drum (?) bass, estilo
de música eletrônica

Voltar à
(?) zero: 

recomeçar

São convertidos em
pontos, na prova

escolar

Cercada
por cães
(a caça)

Aditivo do
fubá, no
Brasil

Remo, 
em inglês

2/en. 3/and — mió — oar. 4/lato. 5/ática — enade. 6/doulas.
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Nota
Na década de 1960, Chico Buarque 

de Hollanda começava sua carreira nos 
palcos e em gravações. Antes mesmo 
de completar 20 anos de idade, em 
1965, ele lançou pela RGE seu primeiro 
registro em disco, o compacto simples 
com as músicas “Pedro Pedreiro” e 
“Sonho de Um Carnaval”, ambas de sua 
autoria. O compacto, raríssimo, volta 
agora às lojas em vinil pela coleção 
“Clássicos em Vinil” da Polysom, em 
parceria com a Som Livre, atual pro-
prietária dos títulos da RGE. “Pedro 
Pedreiro”, um dos maiores clássicos 
de Chico, já apresentava a riqueza de 
letra que iria caracterizar toda a sua 
obra, com uma narrativa bem caracte-
rística de seu trabalho. Virando o disco, 
está “Sonho de Um Carnaval”, inscrita 
no festival da extinta TV Excelsior, 
onde foi defendida e posteriormente 
gravada por Geraldo Vandré. Mais 
informações : (http://polysom.com.
br/site/).

Cena do solo “Galo Índio”, solo de Rodolfo Amorim.

Espetáculo solo de 
Rodolfo Amorim, do 
Grupo XIX de Teatro, 
com a direção de 
Antônio Januzelli, 
“Galo Índio” ganha 
nova temporada

O solo mostra um órfão, 
que tenta retratar o 
seu pai ausente a partir 

de poucos fragmentos que se 
alojaram em sua memória. 
Na busca pelos contornos 
desse pai, sua própria infân-
cia emerge de sua memória 
e demonstra o quanto esse 
vazio foi determinante na 
construção da sua forma de 
ver e interagir com a vida. 
Um encontro entre pai e 
fi lho. Entre um adulto e sua 
criança. Galo Índio remonta 
as lembranças do ator e autor 
Rodolfo Amorim em relação a 
morte de seu pai e o silêncio 
criado em torno desse fato 
na sua infância em Sorocaba. 
O ator  pesquisou sobre a 
memória e as possibilidades 
de exploração da multipli-
cidade e transformações de 

MPB
Luiza Possi está na estrada com o 

show “Piano & Voz”. “O show é feito 
de referências minhas como intérpre-
te, há releituras de clássicos do jazz, 
MPB e do rock nacional, de Rita Lee 
a Raimundos”, conta Luiza. “Músicas 
do meu repertório – como “Eu Espe-
ro” e “Me Faz Bem” – também fazem 
parte do set list”, completa. Ao lado 
de Ivan Teixeira, no piano, Luiza tem 
viajado o Brasil com esse formato de 
show. Já dividiram o palco com ela, 
artistas como Alcione, DeMaria, Elba 
Ramalho e Enok, sanfoneiro do Trio 
Virgulino. Em outubro, a cantora 
receberá também Thedy Corrêa, 
vocalista do Nenhum de Nós.

Serviço: Teatro Décio de Almeida Prado, R. 
Cojuba, 45, tel. 3079-3438. Sábado (13) às 20h. 
Entrada franca. Luiza Possi. 

“Galo Índio”
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uma narrativa. Entrevistas, 
relatos de pessoas próximas 
desse acontecimento e docu-
mentos, foram os materiais 
provocadores na construção 
desse retrato. Nesse jogo de 
rememoração, incomoda mais 
ao órfão sua necessidade de 

pensar o pai, feita de difi cul-
dades, imprecisões e faltas, 
do que propriamente a morte 
em si. Sua forma de enterrar o 
pai e compreender sua partida 
é desvelar as palavras que o 
encobrem. Assim, na tentativa 
de traduzi-lo, o confessor nos 

leva ao mundo invisível de sua 
história: à medida que precisa 
aliviar o fardo de sua criança e 
desse pai.

Serviço: Vila Maria Zélia, R. Mário Costa 
13, Belém, tel.  2081-4647. Sábados às 20h e 
aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 40 e R$ 
20 (meia). Até 11/11.

Em cena, Pedro Massuela,

Mariana Marinho e Biagio Pecorelli.

“Roda Morta” aponta para um discurso quase psicóti-
co, que parece ter se consolidado nos últimos anos, em 
torno da ditadura militar no Brasil. A partir de 18 De 
outubro os atores Biagio Pecorelli, Felipe Carvalho, Ines 
Bushatsky, Mariana Marinho e Pedro Massuela tomam 
o palco dirigidos por Clayton Mariano, a partir do texto 
de João Mostazo para estrear o terceiro trabalho da Cia. 
Teatro do Perverto. O espetáculo traça um panorama 
histórico farsesco do Brasil desde a época da Ditadura 
Militar, trabalhando com clichês do período como luta 
armada, perseguição política e violência de Estado – até 
a crise atual. Na trama, um grupo de militantes deslocado 
no tempo decide sequestrar um ex-torturador que está 
em coma em uma clínica para pacientes com Alzheimer. 
Com Biagio Pecorelli, Felipe Carvalho, Ines Bushatsky, 
Mariana Marinho e Pedro Massuela.

Serviço: Teatro Pequeno Ato, R. Dr. Teodoro Baima, 78, Vila Buarque. Quintas 
e sextas às 21h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 29/11.
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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn 
Oportunidades. Vendo a evidência da manifestação co-criativa. Apenas 
quando você estava começando a duvidar que o espírito ouvia as suas 
preces e que tem o seu apoio, o Universo o surpreende com oportunidades 
e coincidências. Deixe de lado as expectativas de como isso deveria ser e 
permita que o Espírito o surpreenda com a sua generosidade. Espere que 
recursos inesperados estejam disponíveis e observe as portas que estão 
se abrindo, pois estes são realmente os sinais de que caminho é o melhor 
para você! Você começa a experienciar muitas coincidências signifi cativas 
e isto lhe prova que a sorte está brilhando sobre você. Mas, na verdade, 
são os resultados se manifestando do trabalho árduo que você esteve 
fazendo sobre amor próprio, auto cura e a expansão de sua luz. Você está 
tendo conhecimento do poder de seus pensamentos e compartilhando o 
seu belo espírito com o mundo e é exatamente assim que deve ser. Seu 
crescimento o levou a esta maravilhosa parceria com o seu próprio Espírito 
e esta equipe co-criativa verá o destino se revelando. Pensamento para 
hoje: O Universo está cheio de surpresas estabelecidas na sincronicidade 
e nas coincidências que você experiencia todos os dias. Permita que o 
Espírito o surpreenda e que estas oportunidades se revelem. 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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 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FERNANDO ALMEIDA LUIZ, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (14/07/1990), residente e domiciliado neste Distritro, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose dos Reis Luiz e de Elenir Silveira de Almeida. A pretendente: 
TAMIRES RODRIGUES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão assistente operacio-
nal, nascida em Osasco, SP, no dia (27/11/1992), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Rodrigues de Sousa e de Leonice Rodrigues de Sousa. 

O pretendente: ROGÉRIO DA SILVA PLACIDO, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (26/03/1991), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo da Silva Pla-
cido e de Maria França de Carvalho Placido. A pretendente: ANDRESA GABRIELA 
DA SILVA PROLICIANO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de depertamento 
pessoal, nascida em Cajamar, SP, no dia (18/12/1995), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adenir do Montes Proliciano e de Maria de Fatima 
da Silva Proliciano.

O pretendente: FABIANO DE SOUSA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
policial militar, nascido nesta Capital, SP, no dia (27/07/1978), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josias Francisco Barbosa e de Severina de 
Sousa Barbosa. A pretendente: ELEILDES PEREIRA SANTANA, estado civil sol-
teira, profi ssão imobilizadora ortopédica, nascida em Una, BA, no dia (17/04/1980), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eronildes Dias Santana 
e de Maria Inez Pereira.

O pretendente: MAURICIO ORMUNDO, estado civil solteiro, profi ssão fi scal da 
prefeitura, nascido em Andirá, PR, no dia (13/02/1961), residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdeci de Souza Ormundo e de Iraci Clemente 
Ormundo. A pretendente: MIRIAM PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão operadora de cobrança, nascida em Caieiras, SP, no dia (31/05/1975), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alvaro Pereira da Silva 
e de Maria Madalena Oliveira da Silva.

O pretendente: GEOVA PEDRO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
cabeleireiro, nascido em Alcobaça, BA, no dia (12/12/1956), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pedro dos Santos e de Florentina Maria 
de Jesus. A pretendente: ROSENILDE JESUS DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão repositora, nascida em Corrego Novo, MA, no dia (02/02/1977), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Rufi no dos Santos e de Joana 
de Jesus dos Santos.

O pretendente: ANDERSON CLAY SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de copiadoras, nascido nesta Capital, SP, no dia (30/01/1990), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero dos Santos e de Cileide Dias da 
Silva. A pretendente: MILENE ANDRADE SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em Osasco, SP, no dia (16/10/1995), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Andrade Silva e de Davina de Oliveira Silva.

O pretendente: JOE CARLOS MARTINS MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (18/02/1979), residente e domiciliado em 
Guarulhos, SP, fi lho de Wagner Martins Medeiros e de Vicléria Botós Alves. A pretendente: 
ERICA CECILIA MOREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão técnica em 
enfermagem, nascida nesta Capital, no dia (06/05/1988), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Moreira da Silva e de Eliana Lopes de Souza da Silva.

O pretendente: EVANILSON DE OLIVEIRA GIMENEZ, estado civil solteiro, profi ssão 
eletrecista, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (08/09/1980), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Gimenez e de Maria de Oliveira Gimenez. A 
pretendente: ROSEMEIRE BRASIL VIEIRA, estado civil divorciada, profi ssão assistente 
fi scal, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (19/03/1980), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivo Vieira e de Maria Rosa Brasil Vieira.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE PEDREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico em mecânica, nascido nesta Capital, Pari, SP, no dia (20/02/1996), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Orlando Furtado da Silva e de Sueli 
Batista Pedreira da Silva. A pretendente: ELIOENAI VITORIA CORREIA LUZ, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, 
(22/09/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Silva 
Luz e de Elisamar Noemi Correia Luz.

O pretendente: DIEGO EDUARDO RABÊLO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
marceneiro, nascido nesta Capital, SP, no dia (20/01/1987), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Eduardo da Silva e de Maria Rubenita Rabêlo 
Silva. A pretendente: LAILA DE LIMA REBELO, estado civil solteira, profi ssão Peda-
goga, nascida em Altos, PI, no dia (29/12/1986), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco das Chagas Rebelo e de Maria José Gomes de Lima.

O pretendente: TIAGO DE JESUS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão instalador de 
acessórios, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (12/06/1988), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Soares de Lima e de Valdelice Maria de 
Jesus Lima. A pretendente: RENATA APARECIDA ROMANINI DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida neste Capital, Perus, SP, no dia (03/06/1988), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Luiz da Silva e de Ivonete 
Aparecida Romanini da Silva.

O pretendente: CLOVIS VIANA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Palmeirina, PE, no dia (15/12/1971), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Acelina Maria da Conceição. A pretendente: ALDINEIA DA SIL-
VA MACHADO, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em São Luis, MA, no dia 
(19/08/1974), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo 
Nonato Machado e de Marinalva Cipriana da Silva Machado.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: THIAGO ROGERIO GOMES, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Brás - SP, no dia 03/10/1981, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Edinomark Bezerra Gomes e de Sebastiana 
Rogerio Rufi no Gomes. A pretendente: CAMILA DUARTE WITZKE, estado civil solteira, 
profi ssão advogada, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 21/01/1988, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rony Henrique Witzke e 
de Susana Maria Duarte Silva.

O pretendente: AUGUSTO CEZAR CORDEIRO DA ROCHA, estado civil solteiro, 
profissão analista de projetos, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
10/02/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ede-
nilson Cordeiro da Rocha e de Maria de Fatima Gonçalves. A pretendente: BRUNA 
DIAS LOUREIRO, estado civil solteira, profissão atendente de helpcenter, nascida 
em São Paulo (Reg. em Ferraz de Vasconcelos) - SP, no dia 24/08/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manuel Dias Loureiro e de 
Vilma Aparecida Cano Loureiro.

O pretendente: ALLAN LUIZ CELESTINO GRANIERI, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 29/07/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Luiz Granieri e de Sonia Maria 
Celestino Granieri. A pretendente: LAIANE TÁTILA NARDES FUENTES, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia 17/03/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdomiro Moreno 
Fuentes e de Ana Lucia Nardes Fuentes.

O pretendente: SAMIR ZAIM, estado civil solteiro, profissão analista de siste-
mas, nascido em Mirassol - SP, no dia 07/11/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ali Hassan Zaim e de Ilza Zecchin Zaim. A 
pretendente: BEATRIZ SCARPA VILAR, estado civil solteira, profissão analista de 
sistemas, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 10/03/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Batista Vilar e de 
Maria Odila Scarpa Vilar.

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

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

A pretendente: CAMILA FERNANDA DE SOUZA, profi ssão: professora, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/09/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio José de Souza e de Dalva Oliveira 
de Souza. A pretendente: LUIZA AMADO DE PAULI, profi ssão: bióloga, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/02/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Vilson Bella de Pauli e de Celia Amado de 
Pauli.  R$ 12,58 

O pretendente: ALEX JOSÉ LIMA DA SILVA, profi ssão: montador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Belo Jardim - PE, data-nascimento: 17/10/1994, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de José Azenaldo Ribeiro da Silva e de Rosimere Maria 
de Lima da Silva. A pretendente: ALDA LUCIA MACIEL DE OLIVEIRA, profi ssão: 
auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: Macaparana - PE, data-nasci-
mento: 15/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Maciel 
de Oliveira e de Alda Lucia Oliveira de Lima.  R$ 12,58

O convivente: WILMER LOZANO CCUCHU, profi ssão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Peru, data-nascimento: 08/05/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Lozano Merma e de Epifania Ccuchu Flores. A conviven-
te: YANET ORIHUELA VARGAS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturali-
dade: Peru, data-nascimento: 08/11/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Francisco Orihuela Peseros e de Celedonia Vargas Almiron.  R$ 12,58 

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:

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

O pretendente: FABRIZIO BINI, nacionalidade italiana, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido na Itália, no dia (20/08/1963), residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Nello Bini e de Anna 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: RAFAEL SEILHE PERROTE, estado civil solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 05/05/1984, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Claudio Perrote e de Rosane Cotta Seilhe Perrote. 
A pretendente: JULIANA CORRÊA MENDES, estado civil solteira, profi ssão chefe de cozinha, 
nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 20/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Manzano Mendes e de Giane Helena Corrêa Mendes.

O pretendente: JOÃO ANTONIO KERR MUZEL CARPIGIANI, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 06/10/1990, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Soldemar Carpigiani 
Junior e de Alzira Chagas Carpigiani. A pretendente: JAQUELINE MEIRE DA PALMA 
CASADO, estado civil solteira, profi ssão confeiteira, nascida em Santo André - SP, no 
dia 13/04/1985, residente e domiciliada neste subdistito, São Paulo - SP, fi lha de José 
de Jesus Garcia Casado e de Isabel Pereira da Palma Garcia.

O pretendente: EDIVAM DE FÁTIMA AUGUSTO, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de radiografi a, nascido em Monjolos - MG, no dia 05/02/1955, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlando Augusto e de Terezinha Sebastiana Augusto. 
A pretendente: MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
doméstica, nascida em Sumé - PB, no dia 28/01/1968, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Henrique da Silva e de Maria José de Sousa Silva.

O pretendente: LUIZ FELIPE ARAUJO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de projetos, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 16/12/1987, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Andrade de Souza Filho e de Jazonice 
Araujo de Souza. A pretendente: PAOLA ROSSI MEZALIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
analista de projetos, nascida em Jundiaí - SP, no dia 26/11/1983, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Gilmar Mezalira e de Celia Mara Rossi Mezalira.

O pretendente: RAFAEL FONSECA JESUINO, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Presidente Venceslau - SP, no dia 19/06/1990, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Euclides José Caetano Jesuino e de Roseli dos Anjos Fonseca Jesuino. A 
pretendente: MEIRE ANNE OLIVEIRA PINTO SALES, estado civil solteira, profi ssão assistente 
social, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no dia 07/04/1988, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Ferreira Sales e de Raimunda Oliveira Pinto.

O pretendente: ADONIAS FERREIRA BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão as-
sistente fi nanceiro, nascido nesta Capital, Butantã - SP, no dia 18/06/1989, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Amaro Bezerra e de Maria 
José Ferreira de Lima Bezerra. A pretendente: JULIANA DANTAS SANTIAGO, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 
15/04/1994, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Cesar Rosa Santiago e de Silvana Lopes Dantas.

O pretendente: CÍCERO FERREIRA DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão portei-
ro, nascido em Àguas Belas, PE, no dia (15/02/1961), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alfredo Ferreira da Silva e de Maria José da Con-
ceição Silva. A pretendente: MARIA LÚCIA LOPES DE LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida nesta Capital, Limão, SP, no dia (30/12/1971), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Quintino de Lima 
e de Irene Lopes de Lima.

O pretendente: VÍCTOR DOS ANJOS ROSENDO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de cozinha, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (07/07/1994), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaílson Santana Rosendo e de Maria 
Lení Mendes dos Anjos Rosendo. A pretendente: MARCIA CRISTINA DIAS DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Crato, CE, no dia (21/10/1992), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Gonçalves da Silva 
e de Antonia Nailê Dias.

O pretendente: BRUNO POLLI CARNEIRO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (17/07/1997), residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Daniel Carneiro e de Lucia Maria Polli Carneiro. A pretendente: 
NILA AGELA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia (07/09/1993), residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Antonio Claudio de Sousa e de Lucia de Fatima de Sousa 
Chagas.

O pretendente: LEANDRO ANTONIO BOLHALTI DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista de carreta, nascido em Caieiras, SP, no dia (08/02/1978), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vitor José da Silva e de Sonia Maria 
Bolhalti da Silva. A pretendente: GERUSA POLICARPO DA LUZ, estado civil solteira, 
profi ssão coordenadora RH, nascida nesta Capital, Butantã, SP, no dia (23/07/1985), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amauri Policarpo da Luz e 
de Maria Amélia de Souza da Luz.

O pretendente: BRUNO SOARES DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (01/12/1991), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Soares da Costa e de Vilma Maria Costa. A pretendente: 
TAMIRES OLIVEIRA ALIBERTI, estado civil solteira, profi ssão agente comunitário de 
saúde, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (01/07/1992), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Aliberti e de Lenice Oliveira Aliberti.

O pretendente: WAGNER BARBOSA CARDOSO, estado civil divorciado, profi ssão 
professor, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (21/04/1965), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Barbosa Cardoso e de Benedita 
Soares Cardoso. A pretendente: SUZANA PIRES CARDOSO, estado civil divorciada, 
profi ssão biomédica, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (17/05/1971), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Pires Cardoso e de Maria de 
Almeida Cardoso. 

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

Fausto Gasparroni/ANSA

Falando sobre as interven-
ções, o prefeito do Dicas-
tério para as Comunicações 

da Santa Sé, monsenhor Paolo 
Ruffi ni, explicou que “a questão 
do sexo e da castidade pré-ma-
trimonial, a abstinência antes do 
casamento “foi tratada por um dos 
padres Sinodais”.

O expoente religioso destacou 
que a posição da Igreja sobre esse 
aspecto considera “dois riscos: por 
um lado, arrisca-se que os casais 
se casem antes do tempo de um 
amadurecimento adequado de sua 
vontade; por outro lado, se pode 
provocar um distanciamento do 
sacramento do que não procura 
viver a vida de casal sem relações 
sexuais”. “É um assunto sobre qual 
se deve refl etir”, disse o monse-
nhor, que colocou a questão para 
consideração pelo Sínodo e pelo 
papa Francisco. 

Mas antes da pergunta específi -
ca sobre se seria possível repensar 
a norma que proíbe relacionamen-
tos pré-matrimoniais ou se havia 
posições no Sínodo que exigiam 
a revogação dessa norma, Ruffi -
ni pediu prudência. “Um padre 
Sinodal quis explicar que isso é 
algo que temos diante de nós, um 
tema para ter em mente”, disse, 
ressaltando que com relação a 

Questão foi debatida no Sínodo dos Bispos no Vaticano.

‘Sexo antes do casamento’,
um tema para refl etir

A questão do sexo antes do casamento, que a Igreja Católica proíbe ofi cialmente, foi levada aos 
debates do Sínodo dos Bispos com jovens em andamento durante dois dias no Vaticano

No Sínodo, à luz do seu papel 
de “profecia”, do seu olhar para 
o futuro e da sua abordagem às 
novidades, surgiu a proposta de 
criação de um Conselho Pontifício 
para a Juventude dependente do 
Vaticano. 

O arcebispo de Sydney, dom 
Anthony Colin Fisher, que foi o 
organizador da Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ) na cidade 
australiana há exatamente dez 
anos, expressou a “mea culpa” 
da Igreja de seu país para “a 
praga da pedofi lia”. “A JMJ foi 
um momento de grande alegria, 
que, em seguida, colidiu com a 
crise dos abusos experimentados 
por nossa Igreja, que as pessoas, 
precisamente jovens, são as víti-
mas. Nós sentimos vergonha do 
que aconteceu em nossa história. 
A pedofi lia não existe apenas no 
clero, mas os líderes de nossa 
Igreja reagiram tão mal, da pior 
maneira”, disse Fisher.

“Estamos determinados a ser 
melhor. Espero que outros países 
possam aprender com a nossa 
experiência e nosso modo de 
purifi cação. Havia tantos jovens 
feridos. Devemos escutar o quanto 
não gostam e dizer o quanto nós 
sentimos vergonha do que aconte-
ceu. A Igreja deve ser vista como 
o lugar mais seguro do mundo”, 
concluiu o bispo australiano.

A
N

SA

essa proibição, há jovens “que 
perdemos por um tempo”, alguns 
retornam, mas outros perdem 
para sempre. 

Para Ruffi ni, este é “um aspec-
to apresentado antes do Sínodo 
como um problema”, disse. Nas 
duas últimas sessões gerais, que 
refl etem sobre a primeira parte 
do “Instrumentum Laboris”, es-
pécie de texto preparatório para 
o próximo Sínodo dos Bispos, e 
sobre a “escuta” também se falou 
da migração global e dos muitos 
fl uxos que a caracterizam, do 
Oriente ao Ocidente.

Ele discutiu “por que tantos jo-
vens formados não podem viver no 

seu país de origem a sua vocação 
original, não pode ter uma família 
e outras difi culdades, que por um 
lado, empobrecem seus países 
de origem e, por outro, impedem 
uma existência serena e feliz”. 
Ruffi ni ainda disse que “a Igreja 
também deve estar próxima da 
segunda geração de jovens, bem 
como dos recém-chegados” entre 
os migrantes. 

As novas gerações em conjunto 
são vistas como mais orientadas 
para “uma disposição de refu-
giados que recebem, mesmo se 
eles se encontram na frente de 
um problema que é maior do que 
eles” considerado os debates. 

O dia das crianças está 

próximo. Pensando nisso, 

proponho um desafi o aos 

profi ssionais: a criação de 

um dia para assumirem, 

em suas personalidades, 

alguns aspectos que as 

crianças apresentam e 

são importantíssimos no 

mundo corporativo

Em primeiro lugar, seja sim-
ples como uma criança. As 
grandes ideias são simples, 

os grandes profi ssionais são sim-
ples. O simples não é burocrático, 
não complica. Ser simples signifi ca 
ter a capacidade de identifi car o 
óbvio em todas as situações - e 
como é importante enxergá-lo!

Ser criança implica em rela-
cionar-se com o colega. Elas não 
acham difícil conviver, muito pelo 
contrário, querem sempre fazer 
parte do grupo. E o que vemos nas 
empresas são as pessoas da equipe 
complicando os relacionamentos 
e querendo “brincar” sozinhas, 
pois acham que não precisam dos 
colegas.

As crianças quando brigam em 
pouco tempo já estão brincando 
juntas, enquanto nas empresas 
muitos profissionais passam o 
tempo todo “discutindo a relação”. 
Elas são verdadeiras e dizem o que 
pensam, diferentemente do mundo 
corporativo, onde muitos indivídu-
os não dizem o que pensam para 

“reter” as informações e usá-las a 
seu favor no momento oportuno ou 
têm medo de falar, porque aquele 
“chefe das cavernas”  vai dar uma 
cortada na manifestação do subor-
dinado por não admitir que alguém, 
além dele, tenha alguma ideia.

Enquanto as crianças usam 
a criatividade e viajam em seus 
sonhos, nas empresas a maioria 
dos profi ssionais faz um trabalho 
burocrático, restringindo-se a fa-
zer aquilo que é sua função, afi nal 
de contas, “estou ganhando para 
trabalhar e não para ser criativo”.

Mas, a grande lição que pode-
mos aprender com as crianças é 
que devemos ser felizes o tempo 
todo, de verdade e em todos os 
momentos possíveis durante 
nossas atividades profi ssionais 
ou nos momentos de lazer. Mas, 
infelizmente, preferimos nutrir 
aquela falsa felicidade quando 
dizemos “Sou feliz, apesar da 
correria diária, apesar de ter que 
trabalhar, apesar da violência, 
apesar das metas a cumprir...”. 

Será que alguém pode ser feliz 
vendo tudo desta perspectiva ne-
gativista? Pense nisso e descubra 
a criança que há em você. Assim, 
verá que enxergando a vida do 
ponto de vista delas fi ca muito 
mais fácil trabalhar, criar, viver e 
conviver no mundo corporativo.

(*) - É palestrante motivacional, 
especialista em superação, criação 

de valor e em tocar o coração das 
pessoas (www.marcocassel.com.br).

As lições das crianças para 
o mundo corporativo

Marco Cassel (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: AGRILSON SANTOS DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pedreiro, nascido em Araci - BA, aos 13/01/1981, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Santos Sousa e de Arcanja Magalhães de Sousa; A pretendente: 
CAMILA BARCELOS DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços 
gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 23/11/1988, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto de Souza e de Marizete Barcelos de Jesus.

O pretendente: RENATO MARTINS CARVECHE, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
promotor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 20/08/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Renato Carveche e de Hilda Martins Carveche; 
A pretendente: SIMONE NOGA, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo - SP, aos 25/03/1981, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo Noga e de Leoni Noga.

O pretendente: ROBSON WANDERLEY DIAS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, auxiliar adminstrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 08/01/1974, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Virgilio Dias da Silva e de Vera Lucia Dias 
da Silva; A pretendente: VILMA DOS SANTOS CABRAL, nacionalidade brasileira, solteira, 
cozinheira, nascida em Mogi das Cruzes - SP, aos 06/01/1979, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cecilio José Cabral e de Aparecida dos Santos Cabral.

O pretendente: JOSÉ RIBAMAR NUNES, nacionalidade brasileiro, divorciado, tape-
ceiro, nascido em Penalva - MA, aos 22/06/1955, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Domingas Nunes; A pretendente: MARIA ANTONIA COSTA 
NUNES, nacionalidade brasileira, divorciada, gerente de qualidade, nascida em Itapecuru 
Mirim - MA, aos 20/06/1962, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Benedito Antonio da Costa e de Maria Nazaré Santos Costa.

O pretendente: VANDERLER ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
aposentado, nascido em Nanuque - MG, aos 26/07/1961, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eládio Ferrreira dos Santos e de Hilda Alves Moreira; 
A pretendente: MARIA SILVA BEZERRA, nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, 
nascida em Inhapi - AL, aos 08/03/1963, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Cícero Alves Bezerra e de Ines Alves da Silva.

O pretendente: NELSON KANASHIRO FILHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, consultor 
de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 20/01/1975, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Nelson Kanashiro e de Nanami Kamei Kanashiro; A pretendente: 
CAROLINE DE OLIVEIRA LEMES, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 25/09/1992, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Messias Alves Lemes e de Neusa Maria Oliveira Lemes.

O pretendente: RODRIGO MEIRA COÊLHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, almoxarife, 
nascido em São Paulo - SP, aos 25/05/1979, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Erionildes Gomes Coêlho e de Nicélia Santos Meira; A pretendente: 
SILMARA NASCIMENTO DE JESUS, nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, 
nascida em Ipiaú - BA, aos 20/07/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Silvio Silveira de Jesus e de Marineuza Lisboa Nascimento.

O pretendente: ROBERTO PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 12/06/1987, residente e domiciliado neste 
distrio, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Pessôa de Oliveira e de Elizabete Moreira Pessôa de 
Oliveira; A pretendente: ERIKA WENDLER DA COSTA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 10/07/1982, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aparecido Moreira da Costa e de Aurea Maria Wendler da Costa.

O pretendente: JOÃO VICTOR ROCHA DE SOUZA AZEVEDO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 14/08/2002, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Erick Alessandro Soares Azevedo e de Avanda Rocha de Souza 
Azevedo; A pretendente: KÉSSIA LORRANE ANTONIASSI RODRIGUES, nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, nascida em Inhapim - MG, aos 04/08/2000, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Geraldo Rodrigues e de Eliana Antoniassi.

O pretendente: OTAVIO FERREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, empreiteiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 28/08/1972, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Maria Aparecida Ferreira; A pretendente: ANA MARIA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, 
aos 25/11/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arlindo 
Gonzaga da Silva e de Alaide Maria da Conceição.

O pretendente: OSCAR HUGO VIDAL, nacionalidade argentino, solteiro, agente de 
turismo, nascido em Argentina, aos 01/01/1948, residente e domiciliado neste distrito, na 
São Paulo - SP, fi lho de Oscar Manuel Vidal e de Irma Pascua Agara; A pretendente: ANA 
PAULA DA SILVA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, divorciada, agente de turismo, 
nascida em São Paulo - SP, aos 28/01/1971, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Filipe Frade de Sousa e de Maria Rosalina da Silva de Sousa.

O pretendente: THIAGO LUIZ APARECIDO TAVARES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
empresário, nascido em São Paulo - SP, aos 04/07/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valquiria Aparecida da Silva Tavares; A pretendente: 
TARISSA TAE DANTAS MATSUOKA, nacionalidade brasileira, solteira, promotora de 
eventos, nascida em São Paulo - SP, aos 15/09/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Yukio Matsuoka e de Andréa Dantas de Souza.

O pretendente: JEAN FELIPE DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motoboy, 
nascido em São Paulo - SP, aos 20/10/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Batista Felipe da Silva e de Silvia Helena Camargo da Silva; A 
pretendente: VALQUIRIA SALOMON DE BARROS, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Itajubá - MG, aos 07/11/1985, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Jorge Vieira de Barros e de Valeria Cristina Salomon de Barros.

O pretendente: IZENETO ROMÃO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, armador 
de ferragem, nascido em Surubim - PE, aos 23/02/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josefa Maria da Silva; A pretendente: MIRIAM KELLY 
DE LIMA PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em Bom 
Jardim - PE, aos 25/12/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ubiratam de Silva Pereira e de Edilma Terezinha de Lima.

O pretendente: ALEXANDRE FREIRE DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar operacional, nascido em Guarulhos - SP, aos 27/04/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Alves Freire e de Nadir Cirino dos Santos; A 
pretendente: VANUSA PEREIRA DA COSTA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 24/05/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rita Pereira da Costa.

O pretendente: MILTON CARLOS DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
chapeiro, nascido em Teofi lândia - BA, aos 06/10/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria das Graças dos Santos; A pretendente: MARIZETE 
NOGUEIRA SANTIAGO, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, 
nascida em Itapitanga - BA, aos 04/10/1964, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Germano Nogueira Santiago e de Hilda Maria de Jesus.

O pretendente: ELIAQUE BISPO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
técnico de gnv, nascido em Itacaré - BA, aos 03/08/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias Bispo dos Santos e de Anita Souza dos Santos 
Bispo; A pretendente: ADRIELI DE JESUS SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de loja, nascida em Jitaúna - BA, aos 22/08/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adenildo Santos de Souza e de Elenilda Santos de Souza.

O pretendente: BRUNO DE OLIVEIRA LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, desen-
volvedor de software, nascido em São Paulo - SP, aos 04/12/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juraci Claro de Lima e de Rosangela Dias de Oliveira 
Lima; A pretendente: STEPHANIE ANDRADE OLATE, nacionalidade brasileiro, solteira, 
corretora de imóveis, nascida em São Paulo - SP, aos 07/07/1988, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos David Olate Leon e de Célia Maria Andrade Olate.

O pretendente: LUSMAR MAGALHÃES SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em Januaria - MG, aos 21/04/1976, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Gonsaga Francisco Silva e de Rosa Magalhães 
Silva; A pretendente: VERA LUCIA SILVA GONÇALVES, nacionalidade brasileira, sol-
teira, auxiliar de serviços gerais, nascida em Timbaúba - PE, aos 13/12/1977, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnor Alfredo Gonçalves e de Maria 
de Lourdes Silva Gonçalves.

O pretendente: JOSE ROBERTO MARTINS, nacionalidade brasileiro, solteiro, promotor 
de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 03/08/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alberto Martins e de Aparecida da Silva; A pretendente: 
TATIANA PEREIRA DE LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, agente comunitária 
de saúde, nascida em Orós - CE, aos 09/05/1994, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Almir Pereira e de Maria Socorro Correia Lima Pereira.

O pretendente: FABIANO SILVA CAVALHEIRO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 29/11/1977, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Silva Cavalheiro e de Darcy Cavalheiro; A 
pretendente: CLAUDETE APARECIDA GOMES, nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar de atendimento, nascida em São Paulo - SP, aos 22/05/1972, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Santuário Gomes e de Maria das 
Graças Barbosa Gomes.

O pretendente: EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 26/12/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos dos Santos e de Merces Lourenço Ferreira 
dos Santos; A pretendente: LAISSE SANTOS ROBERTO, nacionalidade brasileira, 
solteira, cozinheira, nascida em Recife - PE, aos 19/01/1983, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maelí dos Santos Roberto.

O pretendente: RAFAEL PEREIRA MARQUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, moto-
rista, nascido em Ubaí - MG, aos 08/07/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Romeu Pereira da Silva e de Romilda Marques de Almeida Silva; A 
pretendente: EDINEIDE FERREIRA DE BARROS, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em Poço das Trincheiras - AL, aos 07/03/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Damião Vanderlei Barros e de Edilene Ferreira de Barros.

O pretendente: DIEGO GUEDES ALVES CARNEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
atendente, nascido em São Paulo - SP, aos 14/02/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Tristão Alves Carneiro e de Vilma Guedes; A pretendente: 
ELLEN MARCELA DE AGUILAR, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, 
nascida em São Paulo - SP, aos 24/02/1999, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Vilmar Pereira de Aguilar e de Ana Cristina Marcela da Conceição.

O pretendente: FÁBIO OLIVEIRA PEREIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
garçom, nascido em Pedro II - PI, aos 25/10/1984, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de João Alves Pereira e de Maria de Jesus Oliveira Pereira; 
A pretendente: LARISSA SANTIAGO DE ALCÂNTARA, nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de caixa, nascida em Campo Maior - PI, aos 02/12/1993, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Alfredo de Alcântara Filho e de 
Oneide do Nascimento Santiago.

O pretendente: THAUAN MENDES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
atendente, nascido em Dário Meira - BA, aos 15/05/1996, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Antonia Mendes dos Santos; A pretendente: ANA KELLE RAMOS 
MACÊDO, nacionalidade brasileira, solteira, ajudante geral, nascida em Aracaju - SE, aos 
03/10/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Anatalicio Macêdo 
e de Edvides Ramos dos Santos.

O pretendente: ANDERSON SANTOS SENA, nacionalidade brasileiro, solteiro, mar-
ceneiro, nascido em Iguaí - BA, aos 04/03/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Evilásio Alves de Sena e de Jucineide Jesus dos Santos; A 
pretendente: ELIANA DE AMORIM BEZERRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em Virgem da Lapa - MG, aos 11/04/1989, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Florindo Amorim Bezerra e de Josefi na de Amorim Bezerra.

O pretendente: FREDERICO GOMES CILIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
psicólogo, nascido em São Paulo - SP, aos 29/10/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João de Fatima Cilira e de Antonia Gomes da Silva 
Cilira; A pretendente: TALITA DE PAULO ARAUJO, nacionalidade brasileira, solteira, 
professora, nascida em São Paulo - SP, aos 25/06/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Aparecido Modesto de Araujo e de Maria Achilles 
de Paulo Araujo.

O pretendente: DORGENILDO RAIMUNDO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, di-
vorciado, conferente de compras, nascido em Itabaiana - PB, aos 12/04/1982, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dorgival Raimundo da Silva e de 
Vilma Amaro Batista; A pretendente: GISLAINE DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar adminstrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 16/05/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João de Fatima da Silva e de Anatalia 
do Espirito Santo Moura.

O pretendente: EDVALDO BOTELHO DOS SANTOS FILHO, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, açougueiro, nascido em Itapetinga - BA, aos 22/04/1977, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Botelho dos Santos e de Neuzita 
Dias Duarte Santos; A pretendente: MÁRCIA MARIA SÁ BERRETO SANTANA, na-
cionalidade brasileira, solteira, operadora de telemarketing, nascida em Salvador - BA, 
aos 27/05/1968, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Juraci 
Natividade Santana e de Luísa Helenice Sá Barreto Santana.

O pretendente: WESLEY THIAGO ALVES FERREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 12/03/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adriano Viana Ferreira e de Maria do Carmo Alves; A 
pretendente: RENATA SOARES COSTA, nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, 
nascida em São Paulo - SP, aos 12/12/1991, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Djalma Lourenço da Costa e de Regina Celia Soares.

O pretendente: JEFFERSON VASCONCELOS MARQUES DA SILVA, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 10/04/1995, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Marques 
da Silva e de Benilda Maria Vasconcelos Marques da Silva; A pretendente: MARIANA 
OLIVEIRA MIRANDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, estagiária, nascida 
em Santo André - SP, aos 16/05/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Mauro Roberto da Silva e de Rosania Oliveira Miranda.

O pretendente: JOSÉ TÂNIO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, portei-
ro, nascido em Anadia - AL, aos 18/04/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edileuza do Carmo dos Santos; A pretendente: LILIAN PATRICIA 
FONSECA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em 
São Paulo - SP, aos 29/11/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Francisco Pereira da Silva e de Sulamita Alexandre Fonseca.

O pretendente: MICHAEL CELESTINO LUCAS DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 17/11/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nivaldo Celestino dos Santos e de Rose Marya 
Lucas dos Santos; A pretendente: ALANA COELHO DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, cozinheira, nascida em São Paulo - SP, aos 06/05/1995, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Bartolomeu da Silva e de Aurilene Coelho da Silva.

O pretendente: TONDIMAS RODRIGUES MARQUES TÔRRES, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, vendedor, nascido em Sobradinho - DF, aos 15/01/1998, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmilson Geraldo Tôrres e de Rita de 
Cassia Rodrigues Marques; A pretendente: NATALIA ELIONETE NASCIMENTO DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de telemarketing, nascida em São 
Paulo - SP, aos 08/03/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Diocelio Pereira da Silva e de Marcia Elionete Nascimento da Silva.

O pretendente: GUILHERME ALVES DOS ANJOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Roque - SP, aos 07/08/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias Alves dos Anjos e de Katia Rodrigues dos Anjos; 
A pretendente: BARBARA STHEPHANIE DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, empresária, nascida em São Paulo - SP, aos 18/07/1997, residente e domicilia-
da neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Francisco de Oliveira e de Suely Yemi 
Yasuzawa de Oliveira.

O pretendente: RODRIGO DE FARIAS RODRIGUES VIEIRA, nacionalidade bra-
sileiro, solteiro, gerente, nascido em Jaguaribe - CE, aos 29/05/1990, residente e 
domiciliado, neste distrito São Paulo - SP, fi lho de Cicero Rodrigues Vieira e de Hélia 
Maria Braz de Farias; A pretendente: JORDANA DA MATA ROCHA, nacionalidade 
brasileira, solteira, coordenadora, nascida em Goiânia - GO, aos 07/03/1994, resi-
dente e domiciliada, neste distrito São Paulo - SP, fi lha de José da Mata e Silva e de 
Gercina Maria da Rocha e Silva.

O pretendente: LEANDRO GOMES FELIPE, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 22/09/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Paschoal Felipe e de Zilda Gomes de Matos; A 
pretendente: MADELAINE SANTOS DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, solteira, 
agente comunitária de saúde, nascida em São Paulo - SP, aos 28/01/1990, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Genival Ferreira de Araujo e de Maria 
do Carmo dos Santos Araujo.

O pretendente: VALMIR GOMES BARBOSA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 11/01/1987, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Severino Barbosa e de Ana Gomes 
Barbosa; A pretendente: JOSELINE PEREIRA DO NASCIMENTO, nacionalidade 
brasileira, solteiro, cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, aos 09/03/1994, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jovelino Santos do Nascimento e de 
Celivanda Pereira da Paixão.

O pretendente: JOSÉ MAURO DE ASSIS CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, pedreiro, nascido em São Gonçalo - RJ, aos 21/04/1978, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Laura de Assis Conceição; A pretendente: CICERA 
MARIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Minador do 
Negrão - AL, aos 16/10/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Januario da Silva e de Maria Agda da Conceição.

O pretendente: JOSUÉ RODRIGUES DE ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em Governador Valadares - MG, aos 20/10/1973, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Urbano Alves de Almeida e de Clemência Barbosa 
Rodrigues; A pretendente: ROSELI ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 10/05/1965, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joana Alves dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON JUSTINIANO SOARES, nacionalidade brasileiro, soltei-
ro, auxiliar de serviços gerais, nascido em Vitoria de Santo Antão - PE, aos 13/04/1982, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Felix Soares e de 
Alenilda Marina Justiniano Soares; A pretendente: FERNANDA DE ARAUJO ALVES, 
nacionalidade brasileira, solteira, ajudante de cozinha, nascida em Parnaíba - PI, aos 
14/04/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando 
Serejo Alves e de Maria de Lourdes Rodrigues de Araujo.

O pretendente: RICARDO MOURA MARTINS, nacionalidade brasileiro, solteiro, cuida-
dor, nascido em São Paulo - SP, aos 11/10/1986, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Rosiete Moura Martins; A pretendente: EVELIN CABRAL DOS 
SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascida em Belo Horizonte - MG, 
aos 27/05/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Velí da 
Silva Santos e de Maria das Graças Cabral.

O pretendente: ALEX ALVES FONTOURA, nacionalidade brasileiro, solteiro, taxista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 23/01/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Carlos Candido Fontoura e de Cicera Vicente Alves Fontoura; A 
pretendente: ARIANI COSTA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 30/08/1989, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Matias Ramos dos Santos e de Maria Damiana 
Costa Ferreira Santos.

O pretendente: LUIZ DA SILVA GUERRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
motorista, nascido em Resende - RJ, aos 03/11/1965, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Santina Guerra; A pretendente: LENI ROSÂNGELA 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciado, costureira, nascida em São Paulo 
- SP, aos 22/01/1968, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Arcanja Fagundes da Silva.

O pretendente: GUSTAVO NICOLAU ALBANO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, aos 07/06/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Neponuceno Albano e de Liduina Otaviano Nicolau 
Albano; A pretendente: NATHALIA SILVA DE AZEVEDO, nacionalidade brasileira, 
divorciada, promotora de vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 05/03/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Roberto de Azevedo e de 
Marleide Maria da Silva Azevedo.

O pretendente: ALAN LIMA AVELINO, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 04/03/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco das Chagas Bezerra Avelino e de Maria 
Ivonete de Lima; A pretendente: BRUNA AVELINO FELIX DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteiro, operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 13/10/1997, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Everaldo Felix da Silva e 
de Maria do Livramento Avelino da Silva.

O pretendente: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA PÁDULA, nacionalidade brasi-
leiro, solteiro, administrador, nascido em São Paulo - SP, aos 27/05/1986, residente 
e domiciliado neste distrito São Paulo - SP, fi lho de Roberval Jose Pádula e de Irene 
Bueno de Olveira Pádula; A pretendente: MÔNICA SOARES MOREIRA, nacionalidade 
brasileira, solteira, administradora, nascida em Diadema - SP, aos 03/05/1983, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Rodrigues Moreira e de Maria 
das Graças Soares Moreira.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, operador de sistema eletrônico, nascido em São Paulo - SP, aos 28/11/1987, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdeir José dos Santos 
e de Efi genia dos Santos; A pretendente: SIMONE DA SILVA MELO, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de desenvolvimento infantil, nascida em São Paulo - SP, aos 
05/08/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Irineu 
de Melo e de Josefa Otilia da Silva Melo.

O pretendente: LEONARDO PAZZINI BARCELLOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, aos 16/05/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando dos Santos Barcellos e de Maria de Fatima 
Pazzini Barcellos; A pretendente: ALINE ROSA CORREIA, nacionalidade brasileira, 
solteira, comerciante, nascida em São Paulo - SP, aos 22/08/1987, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonival Mendes Correira e de Dinalva 
Rosa da Rocha Correia.

O pretendente: DIEGO DOS SANTOS SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, portei-
ro, nascido em Parnaíba - PI, aos 25/05/1988, residente e domiciliado neste distrito São 
Paulo - SP, fi lho de Maria Lucilene dos Santos Souza; A pretendente: LARISSA RAMOS 
DE CASTRO, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
09/12/1997, residente e domiciliada neste distrito São Paulo - SP, fi lha de Anildo Pereira 
de Castro e de Josiane Paixão Ramos.

O pretendente: DAVID DA ROCHA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 26/03/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilson Alves Santos e de Andréa 
da Rocha Santos; A pretendente: RENATA BERTOLDO DA ROCHA, nacionalidade 
brasileira, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 18/10/1989, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo José da Rocha 
e de Marlucia Bertoldo da Rocha.

O pretendente: ANTUNES ARAÚJO DO CARMO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
balconista, nascido em Itabuna - BA, aos 16/04/1989, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Américo do Carmo e de Dilma Luzia Araujo Silva; 
A pretendente: JULIETE ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, au-
xiliar de limpeza, nascida em Xique-Xique - BA, aos 05/04/1992, residente e domiciliada 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joelson Ribeiro dos Santos e de 
Antonia Maria Alves Barbosa.

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

2ª VC – Regional Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO Nº 0706546-53.2012.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 
Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Rodrigues 
Gadelho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sandra Maria Cardoso da Silva EPP., CNPJ: 
09.288.854/0001-90, que Construtora Progredior LTDA., CNPJ: 56.838.949/0001-10, ajuizou 
Ação Anulatória c/c Indenização e Pedido de Tutela Antecipada, objetivando o cancelamento do 
protesto realizado perante o 9º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo; a declaração 
de inexigibilidade do título de crédito e indenização por danos morais correspondente a 10 vezes o 
valor corrigido da duplicata protestada indevidamente. Estando a Requerida em lugar ignorado, 
expede-se edital de citação para que no prazo de 15 dias, a fluir os 30 dias supra, conteste o feito, 
sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Requerente. Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 16 de abril de 2018.                

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1123799-
35.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SILVIO 
PORTES JR, CPF. 020.760.028-71, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória 
objetivando o recebimento de R$ 13.297,00 (Nov/2015), oriundos do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o requerido em lugar incerto e 
não sabido, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito,  ou 
embargue a ação, ficando isento de custas e honorários, em caso de pagamento, sob pena de 
conversão de mandado inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na  
forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 02 de outubro de 2018. 

Edital de Citação Prazo 20 dias - Proc. 0001174-54.2012.8.26. 0477.O Drª. Renato Zanela Pandin e 
Cruz Gandini, Juiz de Direito da 2º VC do Foro de Praia Grande/SP. Faz Saber á Daysy Bueno da 
Cruz, RG Nº 25.529.113-9, CPF/MF Nº 150.606.418-30 que União Social Camiliana, lhes ajuizou 
ação Monitória para cob. de R$ 5.303,73 referente ao contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizada a representante legal, 
citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a 
ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandato inicial em título executivo, Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em 
caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Praia Grande, 14 de 
Março de 2018. 
                                                                                                                                        09 e 10/10 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004205-70. 2018.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional XV-Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Felipe Amaral Fernandes, Brasileiro, RG 493016533, CPF 
229.144.678-93, com endereço à Rua Doutor Eduardo Amaro, 157, Paraiso, CEP 04104-080, SP 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social 
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 15.335,55, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorri do o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 24 de agosto de 2018. 
                                                                                                                                            09 e 10/10 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0121673-45.2009 
8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ªVC, do Foro Regional I - 
Santana, Estado de SP, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Girson de Avelar Custodio (CPF 
076.021.738-64) e José Roberto Veiga (CPF 309.642.458-68) que 
Sociedade Beneficente São Camilo lhe ajuizou ação de Cobrança 
para recebimento da quantia de R$ 104.091,61, referente as 
despesas hospitalares. Estando os Réus em lugar ignorado, foi 
deferido sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 
30 dias supra, pague o débito ou conteste a ação. Ficando advertido 
de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de SP, aos 10 de agosto de 2018   
                                                                                                                                                09 e 10/10        

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001868-37. 2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Ariane de Fátima Alves Dias 
Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jaime Gerstler, Brasileiro, RG 37.978.101-3, 
CPF 407.934.818-56. Com endereço à Rua Major Diogo, 138, Bela Vista, CEP 01324-000, São 
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, 
alegando em síntese: Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, o requerido é devedor da 
Requerente por haver inadimplido com 03 (três) mensalidades relativas aos meses de Abril á Junho 
de 2011 no valor nominal de R$ 935,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento 
de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha 
embargos, sob pena de revelia, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, 
convertendo-se o mandado inicial em executivo. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 
de agosto de 2018. 
                                                                                                                                        09 e 10/10 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004988-57. 2011.8.26.0009 O MM. Juiz de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dr. Jair de Souza, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Joel de Paula, RG 13.654.871, CPF 016.433.938-80, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
referente às taxas de conservação do lote 30, da Quadra DJ, do Empreendimento Ninho Verde II. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20/09/2018. 
                                                                                                                                              09 e 10/10      

Citação Prazo 20 dias Proc. 1039498-93.2016.8.26.0562. O Dr. José Wilson Gonçalves, Juiz de 
direito da 5ª VC do Foro de Santos/SP. Faz Saber a Osnir Fabian - ME, CNPJ Nº 14.780.200/ 0001-
19 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A, objetivan do recebimento da quantia de R$ 11.898,53, Referente a fatura de nº 
202506986, com vencimento em 15/09/2015, vencida e não paga. Considerando que o requerente, 
encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e 
atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia 
reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade, aos 13 de Julho de 2018. 
                                                                                                                                        09 e 10/10 

Edital de Intimação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 0032090-28. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 14ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Leticia Antunes Tavares, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Tenda do Barão ( Ghada Abdul Ghani Hayek ), que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Adidas AG e Outros, alegando em 
síntese: Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, foi determinada a sua Intimação por 
Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de 50.541,30, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10/09/2018. 
                                                                                                                                               09 e 10/10 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007216-62.2015  .8.26.0268 Controle de nº 
1319/2015 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de SP, 
Dr(a). Filipe Mascarenhas Tavares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Adriana Ferreira de Souza, 
Brasileiro, RG 34147951, CPF 285.497.208-28, com endereço à Avenida das Nações Unidas, 
21476, Vila Almeida, CEP 04795-000, São Paulo - SP , que lhe foi proposta uma ação de Monitória 
por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: o 
recebimento da quantia de R$ 4.521,96 (quatro mil e quinhentos e vinte e um reais e noventa e seis 
centavos), referente prestação de serviços médicos hospitalares. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 

lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Itapecerica da Serra, aos 30/08/2018. 
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