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BOLSAS
O Ibovespa: +1,63% Pontos: 
85.596,69 Máxima de +1,84% 
: 85.772 pontos Mínima es-
tável: 84.222 pontos Volume: 
R$ 11,83 bilhões Variação em 
2018: 12,03% Variação no mês: 
7,88% Dow Jones: -0,5% Pontos: 
25.317,41 Nasdaq: +0,26% Pon-
tos: 7.468,63 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,6874 Venda: R$ 3,6879 
Variação: -0,73% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,77 Venda: R$ 3,87 
Variação: -0,34% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,6897 Venda: R$ 
3,6903 Variação: -0,47% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6700 
Venda: R$ 3,8330 Variação: 
-0,44% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,43% ao 
ano. - Capital de giro, 9,16% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.224,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,33% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 144,500 
Variação: -2,29%.

bro) Cotação: R$ 3,6900 Variação: 
-0,74% - Euro (17h37) Compra: 
US$ 1,1467  Venda: US$ 1,1467  
Variação: -0,4% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2260 Venda: R$ 
4,2280 Variação: -1,12% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1770 Ven-
da: R$ 4,3900 Variação: -0,75%.

+1,46% Pontos: 86.320 Máxi-
ma (pontos): 86.520 Mínima 
(pontos): 85.495. Global 40 
Cotação: 830,761 centavos de 
dólar Variação: -0,59%.

“Não devemos 
servir de exemplo
a ninguém. 
Mas podemos
servir de lição”.
Mario de Andrade (1893/1945)
Escritor brasileiro

Rosa Weber e presidentes de TREs defendem 
urna e pedem respeito às instituições

Presidentes do TSE e TREs alinham ações para segundo 

turno das eleições.
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A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, 
e presidentes de TREs assinaram ontem 
(22), uma “carta à nação brasileira” em 

que defendem o sistema eletrônico de votação, 
rechaçam qualquer possibilidade de a urna 
completar automaticamente o voto do eleitor 
e conclamam a sociedade brasileira para atuar 
em prol do respeito às instituições.

Rosa se reuniu com presidentes dos TREs 
para discutir, entre outros temas, as fake news 
disseminadas contra as urnas eletrônicas, que 
pretendem atingir a imagem da Justiça Eleito-
ral. Na carta, a Justiça Eleitoral - por meio da 
presidente do TSE e dos presidentes dos TREs 
- vem a público reafi rmar a “total integridade e 
confi abilidade das urnas eletrônicas” e informar 
que a urna brasileira “é totalmente segura”.

O documento ressalta que a urna não está 
conectada à rede mundial de computadores, 
além de contar com oito barreiras físicas e mais 
de 30 barreiras digitais que inviabilizam ataques 
de hackers e invasão cibernética. A “carta à na-

ção brasileira” enfatiza que a Justiça Eleitoral 
realiza testes e auditorias que comprovam a 
“transparência e absoluta confi abilidade do 
sistema eletrônico” e sustenta que “não existe 
a possibilidade da urna eletrônica completar 
automaticamente o voto do eleitor”.

Na “carta à nação brasileira”, a Justiça 
Eleitoral conclama a sociedade para atuar em 
prol da manutenção do Estado Democrático 
de Direito, “com respeito às instituições, 
dentre as quais a Justiça Eleitoral, que é a 
responsável por assegurar a legitimidade do 
processo eleitoral brasileiro”.

“Diante do exposto, conclama-se a nação 
brasileira a apoiar as diretrizes expostas na 
presente Carta, multiplicando esforços para 
garantir a manutenção dos direitos duramente 
conquistados que asseguram a concretização 
do processo eleitoral transparente, seguro, 
justo e democrático em cada eleição perio-
dicamente realizada pela Justiça Eleitoral”, 
fi naliza o documento (AE).

Prisão só em fl agrante
A partir de hoje (23), cinco 

dias antes do segundo turno das 
eleições 2018, nenhum eleitor 
poderá ser preso ou detido. A ex-
ceção ocorre apenas em casos de 
fl agrante delito e ainda se houver 
sentença criminal condenatória 
por crime inafi ançável ou desres-
peito a salvo-conduto. A determi-
nação está prevista no artigo 236 
do Código Eleitoral.

Estados Unidos anunciaram medidas para conter caravanas 

que saem da Guatemala, Honduras e El Salvador

com destino aos EUA e México.

A diferença salarial entre 
homens e mulheres vem dimi-
nuindo aos poucos nos últimos 
anos. Em 2017, o salário médio 
real das mulheres cresceu mais 
do que o dos homens, chegando 
a R$ 2.708,71, uma elevação 
de 2,6% em relação a 2016, 
enquanto o rendimento mas-
culino subiu 1,8%, alcançando 
R$ 3.181,87. O aumento da re-
muneração feminina é maior do 
que o registrado para todos os 
trabalhadores, que teve alta de 
2,1%, como mostram os dados 
da Rais do Ministério do Tra-
balho, divulgada ontem (22).

Embora tenha havido cresci-
mento maior para as mulheres, 
a remuneração média feminina 
em 2017 correspondia a 85,1% 
do salário dos homens. Em 2016, 
o rendimento feminino corres-
pondia a 84,4% do masculino 
e, em 2015, 83,43%. “Apesar 
da melhora registrada em 
2017, ainda há muitos desafi os 

Declaração de 
Eduardo Bolsonaro 
‘foi arroubo’

O ministro da Justiça, Torquato 
Jardim, comentou ontem (22) 
declaração feita pelo deputado 
federal Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP), gravada meses atrás 
e só agora divulgada nas redes 
sociais, de que bastaria um cabo 
e um soldado para fechar o STF. 
Para o ministro, a frase foi um 
arroubo, uma empolgação, de 
campanha.

Torquato disse não considerar 
que o episódio tenha sido pre-
judicial à democracia brasileira. 
“Só conheço o texto. É uma 
manifestação lamentável, que 
só posso crer que tenha sido 
um arroubo de campanha, que 
não tenha nenhuma outra con-
sequência. De qualquer sorte, 
sendo deputado federal, com a 
eleição que teve, é de se esperar 
que agora, já eleito, ele tenha 
um discurso mais cuidadoso”, 
afi rmou o ministro.

Torquato disse ainda, res-
pondendo à pergunta de um 
repórter, que a declaração não é 
prejudicial à democracia do país. 
“Não chega a tanto”, considerou 
o ministro, que participou, no 
Rio, da abertura do 4º Fórum de 
Saúde Suplementar (ABr).

Apesar da melhora registrada em 2017, ainda há muitos desafi os 

que precisam ser enfrentados.

Neymar ‘não voltará’ 
ao Barcelona

O presidente do Barcelona, 
Josep Maria Bartolomeu, des-
mentiu ontem (22) rumores 
sobre o possível retorno do 
atacante brasileiro Neymar ao 
clube catalão. “Neymar não vol-
tará ao Barcelona. Nem voltará 
nem está previsto que volte. Não 
houve nenhuma ligação nem 
nenhuma reunião. Não houve 
nenhum contato. Não gostamos 
quando os jogadores pagam a 
multa rescisória e vão embora”, 
disse Bartolomeu, em entrevista 
ao programa de rádio “El Matí de 
Catalunya”, da Rádio Catalunha.

O presidente ainda afi rmou 
que não há previsão para novas 
contratações no início do ano 
que vem. “Não está previsto que 
contratemos nenhum jogador em 
janeiro, quando abrir a janela de 
transferências. Formamos um 
elenco mais reduzido, já que 
contávamos com jogadores do 
Barcelona B para cobrir possí-
veis baixas na equipe principal”, 
afi rmou o mandatário.

Neymar jogou pelo Barcelo-
na entre 2013 e 2017, quando 
tornou-se o jogador mais caro 
da história ao transferir-se para o 
Paris Saint-Germain, da França, 
por 222 milhões de euros (ANSA).

Esteban Biba/EFE/Abr
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O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, afi rmou 
ontem (22) que começará a 
“cortar ou reduzir substancial-
mente” a enorme ajuda externa 
que Washington fornece de ma-
neira “rotineira” a Guatemala, 
Honduras e El Salvador depois 
que os governos desses países 
não conseguiram “impedir” a 
saída da caravana de imigrantes.

“Guatemala, Honduras e El 
Salvador não foram capazes 
de fazer o trabalho de impedir 
que as pessoas saíssem de seus 
países e viessem de maneira 

ilegal aos EUA. Começaremos 
agora a cortar ou reduzir subs-
tancialmente a enorme ajuda 
estrangeira que lhes propor-
cionamos de forma rotineira”, 
afi rmou Trump na sua conta 
do Twitter. 

A reação do presidente 
norte-americano ocorre no 
momento em que milhares de 
centro-americanos (segundo 
a ONU, cerca de 7 mil pesso-
as), especialmente crianças e 
mulheres, tentam sair de seus 
países rumo ao México e aos 
Estados Unidos (ABr).

O presidente Michel Temer 
disse que o Brasil e o Paraguai 
vão levar adiante a construção 
de duas pontes ligando os dois 
países. Um delas ligará a cidade 
paranaense de Foz do Iguaçu 
a Puerto Presidente Franco; e 
outra a cidade de Porto Murti-
nho, no Mato Grosso do Sul, a 
Carmelo Peralta. A declaração 
foi feita por Temer em sua conta 
no Twitter após uma conversa 
por telefone entre ele e o pre-
sidente paraguaio, Mario Abdo 
Benítez. 

“Falei, há pouco, por telefone 
com o presidente Mario Abdo. 
Tratamos de ponto central da 
agenda entre Brasil e Paraguai: 
a integração física. Vamos 
avançar na construção de duas 
novas pontes. [São] obras im-
portantes para o escoamento 
da produção agropecuária 
brasileira e para os que vivem 
na região de fronteira”.

Benítez também se manifes-
tou pela rede social. “Durante 
a ligação com o presidente do 
Brasil resolvemos ir adiante 
fi nalmente com a construção 
de novas pontes internacionais. 
Isso signifi cará maiores facili-
dades para o acesso de nossos 
produtos ao Brasil, aumento do 
comércio e, portanto, melhores 
dias para nossa gente!”.

Temer fez a declaração em sua 

conta no Twitter.

Brasília - A Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
criticou a proposta do candida-
to à presidência Jair Bolsonaro 
(PSL) de unifi car o Ministério 
da Indústria, Comércio Exte-
rior e Serviços (MDIC) com os 
da Fazenda e do Planejamento. 
A promessa consta do progra-
ma de campanha do candidato. 
Em nota, a confederação de-
fendeu que o MDIC seja “forte 
e independente” e disse que a 
possível extinção do ministério 
preocupa o setor industrial. 

“A indústria não pode estar 
ligada a uma área que tem como 
prioridades o aumento de re-
ceitas e a redução de despesas. 
Os ministérios da Fazenda e do 
Planejamento desempenham 
papéis específi cos. Quem vai de-
fender as políticas industriais?”, 
questiona, na nota, o presidente 
da CNI, Robson Andrade. 

A CNI também criticou uma 
possível redução unilateral de 
tarifas de importação. A redu-
ção de tarifas também é uma 
proposta de Bolsonaro. Em 
nota, a entidade defendeu que a 
abertura comercial é importan-
te para uma integração do Brasil 
ao mercado internacional, mas 
que isso deve ser realizado por 
meio de acordos comerciais. A 
avaliação é que uma redução 
unilateral de tarifas de impor-

Presidente da CNI,

Robson Andrade.
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Diferença salarial entre homens e 
mulheres diminuiu de 2016 para 2017

A participação feminina no 
mercado de trabalho formal 
correspondia em 2017 a 78,6% 
do estoque de empregos ocu-
pados por homens.

Em 2017, as modalidades de 
raça/cor preta e parda regis-
traram expansão no estoque 
de empregos, ao passo que as 
modalidades branca, amarela 
e indígena apresentaram re-
dução em sua quantidade de 
vínculos empregatícios. Mesmo 
assim, os brancos concentram 
a maior quantidade de vínculos 
empregatícios. O universo de 
empregados que autodeclara-
ram sua raça ou cor atingiu 33,6 
milhões (72,5% do estoque). Os 
brancos chegaram a 19 milhões, 
equivalente a 56,5%, seguido 
pelos autodeclarados como 
pardos (12,3 milhões, 36,7%), 
pelos pretos (1,9 milhão, 5,8%), 
amarelos (259,8 mil vínculos, 
0,8%) e indígenas (74,9 mil 
empregos, 0,2%) (ABr).

que precisam ser enfrentados, 
sobretudo no que se refere ao 
acesso das mulheres a postos de 
trabalho mais bem remunerados 
e garantia de recebimento de sa-
lários equivalentes pelo desem-
penho da mesma ocupação”, 
destaca o coordenador-geral 
de Estudos do Ministério do 
Trabalho, Felipe Pateo.

No ano passado, os vínculos 
empregatícios ocupados por 
homens correspondiam a 25,9 
milhões de postos de trabalho, 
equivalente a 56,0% do estoque 
de empregos. Por sua vez, os 
empregos desempenhados 
por mulheres somavam 20,4 
milhões de vínculos, 44% dos 
vínculos empregatícios no ano. 

EUA cortam ajuda a 
países da América Central

CNI critica possível 
fusão de ministérios

tação não garante que o Brasil 
passe a acessar outros mercados 
e aumenta a concorrência den-
tro do mercado brasileiro em um 
momento de baixo crescimento 
e alto desemprego.

“Sem criar condições inter-
nas para a competitividade das 
empresas brasileiras lá fora, ou 
para concorrer com produtos 
importados que venham de eco-
nomias com melhor ambiente de 
negócios, a redução unilateral 
de tarifas pode destruir o que 
existe aqui dentro”, afirma 
Andrade. Na nota, o presidente 
defendeu que, com a negociação 
de acordos comerciais, o Brasil 
consegue também assegurar a 
abertura de seus mercados de 
exportação (AE).

Brasil e Paraguai 
construirão duas pontes

Os dois países vinham con-
versando a respeito dessas 
obras. Em setembro, o ministro 
das Relações Exteriores para-
guaio, Luis Alberto Castiglioni, 
disse esperar que nos próximos 
cinco anos as duas pontes saiam 
do papel. “Passaram-se 53 
anos da construção da última 
ponte que liga Paraguai e Brasil 
[Ponte da Amizade]. Queremos, 
com a vontade política dos go-
vernos, que não se passe cinco 
anos para a construção de duas 
pontes internacionais”, disse 
Castiglioni à época (ABr).
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O futuro da biotecnologia
e o desafi o no controle

de plantas daninhas

O objetivo da 

agricultura moderna 

é produzir mais por 

menos, procurando 

preservar a 

sustentabilidade dos 

sistemas produtivos, 

tanto no aspecto 

ambiental, quanto 

econômico

Para obtenção deste pro-
pósito é essencial que 
as tecnologias estejam 

pautadas em genética avan-
çada, melhoria da efi cácia de 
uso dos recursos do ambiente 
de produção, e manejo inte-
ligente dos fatores redutores 
de produtividade. O princípio 
do manejo inteligente desses 
fatores é talvez um dos maiores 
desafi os, pois mesmo com os 
atuais métodos de controle, 
as perdas de produtividade 
são ainda muito signifi cativas. 

Estima-se que as pragas 
reduzem em média 18% da 
produção agrícola mundial, as 
doenças de plantas em torno 
de 16%, e as plantas daninhas 
provocam 34% de redução de 
produção. A maneira de en-
contrarmos tecnologias, que 
reduzam estes índices de per-
das, é por meio da integração 
de conhecimentos da química 
de controle, com a biologia das 
plantas. E é neste processo, 
que se encaixa a biotecnologia.

Uma das tecnologias atuais 
resultantes da biotecnologia é 
a soja tolerante aos herbicidas 
dicamba e glifosato, presente 
nos Estados Unidos, onde tem 
tido uma adoção expressiva. 
Em 2017, foram 10 milhões de 
hectares com soja e algodão, 
passando para 20 milhões de 
hectares em 2018 e, prova-
velmente, em 2019, serão 24 
milhões de hectares. 

Esta adoção rápida pelos 
produtores deve-se aos múlti-
plos propósitos da tecnologia, 
como variedades mais pro-
dutivas e manejo de plantas 
daninhas, que proporcionam 
aos produtores rurais fl exibi-
lidade de uso, consistência de 
resultados, e principalmente 
o controle efi caz da principal 
planta daninha naquele país, 
que é o Amaranthus palmeri, 
dentre outros aspectos. 

No entanto, novas tecnolo-
gias também trazem desafi os, e 
neste caso o maior desafi o está 
pautado no uso responsável e 
seguro do herbicida dicamba. 
Dentre os aspectos que ne-
cessitam de atenção no uso 
desse herbicida, destacam-se 

os possíveis desvios de alvo 
(deriva e volatilização) para 
culturas vizinhas suscetíveis, 
e a limpeza de tanque do pul-
verizador, após sua utilização. 

Para evitar estes desvios, 
avanços na química de formu-
lações de baixa volatilidade, e 
uso adequado da tecnologia 
de aplicação no campo devem 
ser implementados. Para isso, 
é essencial o treinamento de 
aplicadores e pessoas envolvi-
das na recomendação do her-
bicida. Ainda, procedimentos 
de limpeza de equipamentos 
adequados são fundamentais 
após a aplicação do herbicida. 
Também é imprescindível que 
o produtor conheça os limites 
de efi cácia da tecnologia.

Esta tecnologia está vindo ao 
Brasil, provavelmente, para a 
safra de 2020/2021, e necessita 
de algumas ações para que seja 
utilizada de forma sustentável. 
Temos que ser proativos e evi-
tar os problemas antes que eles 
surjam. A mudança mais im-
portante que entendo que esta 
tecnologia trará para o Brasil 
é a educação e o treinamento 
ao agricultor. E isso considero 
positivo de uma forma geral.

Por outro lado, serão ne-
cessárias pesquisas para as 
condições brasileiras. Antes 
mesmo que a tecnologia seja 
liberada para uso comercial no 
Brasil, teremos que determinar 
os valores dos componentes do 
sistema individualmente para 
nossas condições. Por exem-
plo, para os Estados Unidos, 
o problema do Amaranthus 
Palmeri é um aspecto que a 
tecnologia traz soluções. 

Porém, já no Brasil, além 
de plantas daninhas de folha 
largas, a realidade atual é ou-
tra, sobretudo, por conta da 
presença de folhas estreitas 
de grande importância. Num 
segundo momento, teremos 
que determinar as interações 
de fatores focando todos os 
aspectos de uma plataforma 
múltipla. Ao fi nal, validar a 
plataforma em situação real de 
campo, por meio da chamada 
pesquisa em larga escala.

O que podemos observar 
até o momento é que a tecno-
logia, aliada às boas práticas 
agrícolas, pode e vai ajudar 
o agricultor a ter uma maior 
produtividade, a conseguir 
manejar os desafi os de con-
trolar os fatores redutores de 
produtividade da lavoura, e 
a garantir a longevidade das 
biotecnologias.

(*) - É professor associado da Escola 
Superior de Agricultura Luiz de 

Queiros (Esalq/ USP).

Pedro Jacob Christoffoleti (*)
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O comunicado não men-
ciona partidos políticos 
nem candidatos, mas 

alerta sobre os riscos das 
fake news no cenário político 
nacional.

“[O grupo quer] reiterar 
imperiosa necessidade de 
preservação de um ambiente 
sociopolítico genuinamen-
te ético, democrático, de 
diálogo, com liberdade de 
imprensa, livre de constran-
gimentos e de autoritarismos, 
da corrupção endêmica, do 
fisiologismo político, do apa-
relhamento das instituições 
e da divulgação de falsas 
notícias como veículo de 
manipulação eleitoral, para 
que se garanta o livre debate 
de ideias e de concepções 
políticas divergentes, sem-

A nota acrescenta que é necessário ter “a compreensão de que 

não há desenvolvimento sem justiça e paz social”.

Na noite do próximo dia 8 
de novembro, no Auditório 
do Ibirapuera, em São Paulo, 
será realizada a 60ª edição do 
Prêmio Jabuti - considerado o 
principal reconhecimento e a 
mais tradicional honraria aos 
livros e aos escritores no Bra-
sil. A realização de um evento 
literário por seis décadas no 
país é um marco. 

De acordo com a pesquisa 
Retrato da Leitura, 44% da 
população brasileira não lê e 
30% nunca comprou um livro. 
O Banco Mundial estima, com 
base no Programa Internacional 
de Avaliação de Alunos (Pisa), 
que os estudantes brasileiros 
podem demorar mais de dois 
séculos e meio para ter a 
mesma profi ciência em leitura 
dos alunos dos países ricos. Se-
gundo a Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), 
o mercado editorial encolheu 
21% entre 2006 e 2017.

O primeiro Prêmio Jabuti, 
entregue em 1959, foi con-
cedido para a obra “Gabriela 
Cravo e Canela”, do escritor 
Jorge Amado que, anos antes, 
na ditadura do Estado Novo 
(1937-1945), teve seus livros 
queimados em praça pública. 
A obra do escritor baiano foi o 

Em destaque a importância da leitura e do conhecimento para 

o combate à disseminação de notícias falsas (fake news).

O fi lme brasileiro “Tito e os Pás-
saros”, dirigido por Gustavo Stein-
berg, Gabriel Bitar e André Bato, 
foi destaque do cinema latino no 
Animation is Film Festival, em 
Holywood (Estados Unidos), no 
fi m de semana. O fi lme mostra a 
coragem de um grupo de crianças 
disposto a enfrentar a “epidemia 
do medo”. Indiretamente, o fi lme 
faz críticas políticas.

A animação brasileira mostra 
uma interpretação poética e co-
lorida para narrar as aventuras 
de Tito, de 10 anos, e os amigos 
em um mundo completamente 
dominado pelo medo. Steinberg 
afi rmou que a mensagem do 
fi lme tem relação direta com as 
eleições presidenciais no Brasil, 
polarizadas entre os candidatos 
Jair Bolsonaro (PSL) e Fernan-
do Haddad (PT). “A ideia é ter 
estreia comercial no início do 
ano que vem”, disse o diretor. 

Animação narra as aventuras de Tito e seus amigos.

USP é a 
brasileira 
mais bem 

classifi cada 
no ranking 

do Brics
A consultoria britânica 

especializada em ensino su-
perior Quacquarelli Symon-
ds (QS) divulgou, no último 
dia 17, mais uma edição do 
ranking de universidades 
dos países que compõem o 
Brics – Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul. A USP 
foi a universidade brasileira 
mais bem colocada, fi cando 
na 14ª posição. A Unicamp 
fi cou na 16ª colocação; a 
Unesp, na 29ª posição; e a 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), 
na 32ª. 

As instituições chinesas 
lideram o ranking, com sete 
universidades entre as dez 
primeiras classifi cadas. Em 
relação à edição passada, 
a USP perdeu apenas uma 
posição e teve a pontua-
ção máxima em reputação 
acadêmica e reputação pe-
rante o empregador, índice 
alcançado por apenas seis 
instituições na classifi cação 
deste ano.

A QS elaborou o ranking 
de 2019 com base em oito 
indicadores, aos quais 
atribuiu pesos diferentes 
para a composição da nota 
fi nal de cada universida-
de: reputação acadêmica 
(30%), reputação perante 
o empregador (20%), do-
centes por aluno (20%), 
docentes com doutorado 
(10%), artigos por docente 
(10%), citações por artigo 
(5%), docentes internacio-
nais (2,5%) e alunos inter-
nacionais (2,5%). Quase 
400 instituições de ensino 
superior foram avaliadas.

No ranking mundial da 
QS, divulgado em junho, a 
USP foi classifi cada como 
a 118ª melhor universidade 
do mundo. Essa foi a melhor 
colocação alcançada pela 
Universidade desde que o 
ranking começou a ser pu-
blicado, em 2004 (Ag.USP).

O próximo dia 29 de novem-
bro poderá marcar um novo 
recorde de preço já pago em 
uma garrafa de bebida alcóoli-
ca. Trata-se do leilão da única 
garrafa de The Macallan 1926 
desenhada pelo artista irlandês 
Michael Dillon, que será orga-
nizado pela Christie’s. Outras 
garrafas do mesmo barril foram 
leiloadas em maio e outubro, 
chegando à marca de um milhão 
de dólares. A expectativa agora 
é chegar a um milhão de Libras.

A raridade do líquido por si só 
já é motivo para explicar o preço 
das garrafas. Envelhecido por 
60 anos, foi envasado em 1986. 
Tanto tempo envelhecendo no 
barril causa uma grande perda 
pela evaporação, conhecida 
como “a parte dos anjos” (angel’s 
share). Assim, restava muito 
pouco do whisky colocado no 
barril em 1926 para engarrafar, 
fora o custo de manter em esto-
que um barril por tanto tempo 
sem poder (ou querer) vendê-lo.

O racismo em um voo da Ryanair
Um passageiro se recusou a sentar ao lado 

de uma mulher negra em um voo da companhia 
aérea low cost Ryanair. O episódio ocorreu na 
última sexta-feira (19), em um voo entre Barce-
lona e Londres. A cena foi registrada em vídeo 
por outros passageiros e viralizou nas redes 

sociais devido ao crime de racismo. O homem, 
impaciente, fazia menção de empurrar a mulher, 
de 77 anos, para que mudasse de lugar e a chamou 
de “preta, feia e bastarda”. A tripulação não o 
expulsou do avião nem chamou as autoridades, 
mas decidiu mudar a passageira de lugar, o que 
gerou fortes críticas à companhia aérea. 

No Twitter, a Ryanair escreveu estar ciente do 
vídeo e disse que já reportou o caso às autoridades 
britânicas. A eurodeputada Catherine Bearder 
foi uma das fi guras políticas que se posicionou 
sobre a questão e afi rmou que a “Ryanair pode 
identifi car o homem e deve fazê-lo. É um fato 
criminoso e não deve ser tolerado” (ANSA).
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CNBB e mais seis entidades pedem 
equilíbrio às vésperas das eleições

A violência que desencadeou agressões em distintos níveis nas ruas e nas redes sociais foi repudiada 
por sete entidades civis, entre elas a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que divulgaram 
nota de apelo para que o equilíbrio e o respeito prevaleçam às vésperas das eleições

Nacional dos Auditores Fiscais 
do Trabalho (Sinait) e a Asso-
ciação Brasileira dos Advoga-
dos Trabalhistas (Abrat).

O documento destaca ainda 
que há um “peremptório re-
púdio a toda manifestação de 
ódio, violência, intolerância, 
preconceito e desprezo aos 
direitos humanos, assacadas 
sob qualquer pretexto que seja, 
contra indivíduos ou grupos 
sociais”.

Por fi m, a nota acrescenta que 
é necessário ter “a compreen-
são de que não há desenvolvi-
mento sem justiça e paz social, 
como não há boa governança 
sem coerência constitucional, 
e tampouco pode haver Estado 
Democrático de Direito sem 
Estado Social com liberdades 
públicas” (ABr).

pre lastreado em premissas 
fáticas verdadeiras.”

A nota é assinada pela Con-
ferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), a Federação 
Nacional dos Jornalistas (Fe-

naj), Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Associação na-
cional dos Magistrados do Tra-
balho (Anamatra), Associação 
Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), o Sindicato 

Câmara Brasileira do Livro: falta 
de leitura favorece notícias falsas

primeiro livro lido pelo menino 
Luís Antonio Torelli, hoje editor 
e presidente da Câmara Brasi-
leira do Livro (CBL), entidade 
responsável pelo Prêmio Jabuti.

Em entrevista, Torelli falou 
sobre a premiação, a impor-
tância da leitura para a socie-
dade e sugeriu a ampliação de 
iniciativas que tenham como 
foco as bibliotecas. “Num país 
com poucas livrarias e com 
pouco acesso ao livro, fica 
quase impossível ter um pro-
grama de formação de leitores 
se as pessoas não têm onde 
buscar o livro. As bibliotecas 

cumprem essa lacuna. Não é 
só construir. Precisa de um 
acervo que convide e que seja 
atraente”, afi rmou.

O especialista destacou 
ainda a importância da leitura 
e do conhecimento para o 
combate à disseminação de 
notícias falsas (fake news). 
“As pessoas formam opinião 
sem checar o que recebem, a 
origem dos dados ou quem é 
que está publicando. Quando 
você tem um pouco de con-
teúdo, proporcionado pela 
leitura, vê que aquilo não tem 
nenhum fundamento” (ABr).

Com crítica política, animação 
brasileira é destaque em festival

“Não podemos ser dominados 
pelo medo. Temos que tentar 
enfrentar e encontrar a solu-
ção”, acrescentou. “As pessoas 
estão fi cando loucas por causa 
do medo”, acrescentou.

O objetivo, segundo Stein-
berg, é buscar a aproximação 

com as crianças sobre temas 
de grande signifi cado social 
porque essa é “a única maneira” 
de “conceber um novo mundo”. 
Além da animação brasileira, 
o festival teve produções do 
Japão, da Argentina e Hungria, 
entre outros (ABr/EFE).

Safra exclusiva de
The Macallan

Das 40 garrafas do single-malt 
considerado o santo graal dos 
whiskys, 12 tiveram seus rótu-
los pintados por Sir Peter Blake, 
que assina a capa do disco Sgt 
Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band, e outras 12 pelo italia-
no Valerio Adami. Entre elas 
estavam as que determinaram 
o novo recorde em maio e ou-
tubro consecutivamente, e que 
agora poderá ser quebrado em 
novembro. Arrisca um lance?

Fonte e mais informações:
(www.aurora.com.br).
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Uma rara 

garrafa 

de uísque 

mais caro 

do mundo 

está em 

leilão.
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A - Congresso de Varejo
Com o tema “Engaging and Interactive Shopper Experience”, e a Escola de 
Administração de Empresas da FGV realiza nesta quinta 25) e sexta-feira 
(26), a 11ª edição do Congresso Latino-Americano de Varejo. O evento 
objetiva abordar o papel dos varejistas, proporcionando experiências 
interativas e engajadoras para lidar no dia a dia com os consumidores 
durante toda a jornada de compra e a forma como eles respondem a 
isso. Na abertura, o professor Raj Venkatesan, da University of Virginia, 
apresenta suas pesquisas acadêmicas sobre a gestão de engajamento 
do consumidor. Mais informações: (http://clav2018.fgv.br/programa). 

B - Engenharia Automotiva
O Centro de Engenharia Automotiva (CEA) da Poli-USP está com 
inscrições abertas para o processo seletivo da turma 2019 do curso de 
Especialização em Engenharia Automotiva (pós-graduação “lato sensu”). 
O objetivo é preparar, atualizar e qualifi car profi ssionais sobre produtos, 
serviços e processos industriais, com competência abrangente para solu-
cionar problemas técnicos e de gestão de empresa do setor automotivo. 
Entre as disciplinas, estão Tópicos Especiais em Mobilidade, Chassis e 
Carroceria, Conforto Veicular, Gerenciamento de Custos e Investimen-
tos, etc. A seleção é feita com base no currículo do candidato  Outras 
informações em: (http://www.automotiva-poliusp.org.br).

C - Corrida de Rua
O Santander Track&Field Run Series, maior circuito de corridas de rua da 
América Latina, acontece no dia 4 de novembro (domingo), com a Etapa 
Plaza Sul Shopping – Jardim Botânico. Para essa prova são esperados 
1.000 participantes, divididos nas categorias 4km e 8km. O percurso 
passará pelas ruas do entorno do Jardim Botânico. A programação 
terá início às 4h30, com a abertura do estacionamento. Na sequência, 
às 6h30, haverá o alongamento para os corredores.  A premiação está 
prevista para 08h30. Essa etapa faz parte das aproximadamente 240 
provas que acontecerão em diversas cidades do Brasil ao longo desses 
anos. Cadastro pode ser realizado pelo link: (https://www.tfsports.com.
br/eventos/tfrs_plaza_sul_2018). 

D - Manufatura Inteligente
Acontece no próximo dia 13 de novembro, das 9h às 12h no Centro 

Cultural de Taipei/Hakka Plaza (Rua São Joaquim,460) o seminário 
Manufatura Inteligente promovido pelo Taitra (Taiwan Trade Center do 
Brasil - Consulado Comercial de Taiwan) e Abimei (Associação Brasileira 
dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais), destinado 
às empresas de usinagem, importadores de máquinas e integradores. 
Abordará o panorama atual da indústria de máquinas-ferramenta na ma-
nufatura inteligente que tem como objetivo promover a competitividade 
e intercâmbio de conhecimentos. Mais informações: tel. 11 3283-1811 
(eventos8.taitra@gmail.com).

E - Carreira e Empreendedorismo  
A B2Mamy, aceleradora que conecta mães empreendedoras ao ecossis-
tema de inovação, promove no próximo diua 27 (sábado), a 1ª edição do 
B2Mamy Day – Maternidade, transição de carreira & empreendedorismo, 
no Clube Hebraica, das 13h30 às 18h, em parceria com o Espaço Bebê/
Hebraica, ambiente preparado para convivência entre mães e bebês até 
3 anos, e o Merkaz, braço de inovação com foco na comunidade judaica. 
Ambos são projetos vigentes dentro do clube. O objetivo do encontro é 
orientar mães que buscam o empreendedorismo ou que desejam trabalhar 
em empresas. Inscrições e mais informações: (http://bit.ly/2QpWEFf).

F - Mobilidade Urbana
Entre os próximos dias 29 e 31, no WTC Events Center, acontece o , 
Welcome Tomorrow Mobility Conference, o maior evento de mobilidade 
urbana do mundo, que vai discutir o tema mobilidade com uma seleção 
de palestrantes nacionais e internacionais, além de uma premiações e 
novidades de startups que visam solucionar os confl itos já existentes. 
Tendo como objetivo a desconstrução do conceito mobilidade, a intenção 
é tirar o foco somente dos modais e trazer para a discussão o papel das 
empresas em relação ao tema. Idealizado pelo Instituto PARAR, o evento 
objetiva conectar empresas com especialistas, startups e projetos inova-
dores com impacto social. São mais de 150 iniciativas, entre speakers, 
startups e premiações. Saiba mais em: (www.wtmconference.com.br).

G - Encontro Jurídico
Entre amanhã (24) e sexta-feira (26), no Centro de Convenções Frei 
Caneca, acontece a 15ª Fenalaw, maior plataforma de conteúdo e de 
negócios jurídicos da América Latina. O evento reunirá mais de 4.500 

profi ssionais de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia 
de todo o País, para o debate no campo jurídico de temas alinhados 
às mudanças que devem acontecer no Brasil e as possíveis diretrizes 
do setor para os próximos anos, e oferecer novidades em soluções, 
tecnologia, equipamentos e serviços para o setor. São esperados mais 
1.500 congressistas que participarão de encontros com 270 palestran-
tes, organizados em oito auditórios simultâneos. Outras informações: 
(www.fenalaw.com.br).    

H - Poliuretano e Plástico
Entre os dias 6 e 8 de novembro, no Expo Center Norte, acontece a 
Feiplar Composites & Feipur 2018, feira e congresso internacional de 
composites, poliuretano e plástico de engenharia que ocorre a cada 2 anos 
no mês de novembro. Objetiva auxiliar o crescimento do mercado que 
utiliza esses materiais através de palestras, seminários e treinamentos, 
além de divulgar e premiar empresas e profi ssionais por seu desempe-
nho. Para apresentar novas tecnologias para todos os mais de 15.000 
visitantes esperados, cerca de 300 empresas expositoras participarão 
do evento, vindas de diversos países como China, Estados Unidos, Ale-
manha, Itália, Inglaterra, Turquia, França, Japão, entre outros. Sauba 
mais em (www.feiplar.com.br).

I - Malas Customizadas
Iniciativa da Le Postiche, na comemoração dos seus 40 anos de história, 
em parceria com a ONG Amigos do Bem, que atua na transformação 
de vida de milhares de pessoas no sertão nordestino, contará com um 
leilão de malas - com intervenções assinadas por artistas - em prol 
da ONG. Com o tema “celebrar a vida”, renomados artistas plásticos, 
designers, fotógrafos, arquitetos e infl uenciadores foram convidados a 
customizar malas de viagem e torná-las peças únicas, obras de arte. As 
peças estão expostas no Shopping Eldorado até sexta-feira (26). As 
peças serão leiloadas virtualmente em parceria com o site Leiloar.net 
(https://leiloar.net/). 

J - Desperdício na Saúde
Com o objetivo de encontrar soluções para um sistema de saúde 
ético e transparente; de buscar formatos adequados para o modelo 
de remuneração do setor; de desenhar novas maneiras de pensar a 
atenção à saúde, tanto do ponto de vista de gestão e operação como 
da assistência, será realizada, entre os dias 6 e 9 de novembro, no 
Sheraton WTC São Paulo, a 6ª edição do Congresso Nacional de 
Hospitais Privados. O tema central é “Efi ciência: como o combate ao 
desperdício irá transformar o sistema de saúde”, e os debates, pales-
tras e mesas-redondas contarão com representantes das principais 
instituições de saúde do país, além de especialistas e autoridades 
da área do Brasil e de outros países. Mais informações: (http://www.
conahp.org.br/2018/#inscricoes).

A - Congresso de Varejo
Com o tema “Engaging and Interactive Shopper Experience”, e a Escola de 

Cultural de Taipei/Hakka Plaza (Rua São Joaquim,460) o seminário 
Manufatura Inteligente promovido pelo Taitra (Taiwan Trade Center do 
Brasil ConsuladoComercialdeTaiwan)eAbimei(AssociaçãoBrasileira

Que a comunicação é 

a principal ferramenta 

do líder e tem o poder 

de transformar uma 

organização, não há 

dúvida

Logo, qual é a difi culda-
de para que haja uma 
liderança de transfor-

mação? É como diz o ditado: 
“não basta saber, é preciso 
fazer”. Para conseguir liderar 
uma transformação é preciso 
que o líder seja inspirador. 
“Ah isto é fácil - você pode 
pensar - basta arrumar um 
discurso bonito e todo mundo 
embarca!”. 

Ledo engano! Você pode até 
estudar discursos poderosos 
para criar uma fala encanta-
dora, mas há várias outras 
questões que devem ser leva-
das em consideração. Segun-
do estudo da Bain&Company 
com duas mil pessoas, menos 
da metade dos trabalhadores 
concorda que seus líderes são 
inspiradores ou motivam os 
funcionários. Logo, além de 
ter um belo discurso, você 
pode seguir três dicas bá-
sicas de comunicação para 
não correr o risco de ter sua 
fala “esvaziada” e, portanto, 
improdutiva.

A primeira é fi car conscien-
te do poder da comunicação. 
Não é porque você tem muita 
coisa para fazer e está com 
pressa, que sua fala ou escrita 
podem estar incompletas. 
Assim que você compreende 
e aceita a importância de ser 
claro na comunicação ela se 
torna efi caz na interação com 
os colaboradores.

Já a segunda é prestar aten-
ção a qual tempo as pessoas 
se referem: passado, presente 

ou futuro? Um sinal que há 
resistência é as pessoas come-
çarem a falar conjugando os 
verbos no passado. Por exem-
plo, quando há uma mudança 
a ser feita e o comentário da 
equipe é: “Nós já tentamos 
isso e não deu certo...”.

Nesse momento é que se 
pode colocar em prática a 
terceira e última dica: leve a 
conversa do PASSADO para o 
FUTURO e depois traga para 
o PRESENTE. Por exemplo, 
quando o colaborador fala: “Já 
tentamos isso e não deu cer-
to”. Você (o líder) se posicio-
na dizendo: “Ah, no passado 
as coisas eram diferentes. As 
coisas estão mudando muito 
rápido. Como imaginam que 
isto estará no futuro? Como 
queremos que esse sistema 
funcione daqui a X tempo?”.

E, nesse momento, o di-
álogo se inicia, já que o 
colaborador não se sentirá 
oprimido pela mudança, mais 
sim parceiro do líder para que 
ela de fato aconteça. Permita 
tempo para a equipe imagine 
o futuro ideal, quando sentir 
que estão entusiasmados, 
traga a conversa para o pre-
sente: “O que temos de fazer 
agora para que isso aconteça 
amanhã?”

Resumindo, faça seu dis-
curso bonito, ouça atenta-
mente as respostas e verifi que 
em que tempo elas falam. Só 
não esqueça de um “detalhe”: 
se o seu discurso não for co-
erente com a sua prática; se 
você não acreditar no que diz, 
não há dica de comunicação 
no mundo que faça de você 
um líder inspirador.

(*) - É CEO da ProFitCoach, Master 
Coach Certifi ed pela ICF e Sócia-

fundadora do Grupo Nikaia.

Eliana Dutra (*)

O Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro, que é a soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país, teve um 
crescimento de 1,6% no tri-
mestre encerrado em agosto 
deste ano, na comparação 
com o trimestre finalizado em 
maio. O dado é do Monitor do 
PIB, medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV). Na 
comparação com o trimestre 
que terminou em agosto de 
2017, o crescimento foi de 
1,9%. 

Considerando-se apenas 
agosto, houve altas de 0,2% na 
comparação com julho deste 
ano e de 1,9% em relação a 
agosto do ano passado. A alta 
de 1,6% do trimestre fechado 
em agosto em relação a maio 
foi acompanhada pelos três 

grandes setores produtivos: 
serviços (1,1%), indústria 
(2%) e agropecuária (2,5%).

Entre os segmentos da in-
dústria, foi observada expansão 
na indústria da transformação 
(3,1%) e na construção (1,2%). 

O setor de eletricidade man-
teve-se estável e a indústria 
extrativa mineral recuou 1,2%. 
Entre os serviços, todos os 
segmentos tiveram alta, com 
destaque para os transportes 
(5,4%) e o comércio (2,9%).

Sob a ótica da demanda, fo-
ram registradas altas de 1,2% no 
consumo das famílias, 1,1% na 
formação bruta de capital fi xo 
(investimentos) e de 0,6% no 
consumo do governo. No setor 
externo, as exportações cres-
ceram 1,3% e as importações, 
3,7% (ABr).

Foi observada expansão na indústria da transformação (3,1%) e 

na construção (1,2%).

Na semana passada, a projeção estava em 4,43%. Esse foi 
o sexto aumento consecutivo. Para 2019, a projeção da 
infl ação foi ajustada de 4,21% para 4,22%. Para 2020, a 

estimativa segue em 4% e, para 2021, caiu de 3,92% para 3,78%.
A projeção do mercado fi nanceiro fi cou mais próxima do centro 

da meta deste ano, 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%. Para 2020, a meta é 4% e, para 
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, a 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 permanece em 8,25% ao ano 
e em 8% ao ano no fi m de 2021.

A manutenção da taxa básica de juros, como prevê o mercado 
fi nanceiro este ano, indica que o Copom considera as alterações 
anteriores sufi cientes para chegar à meta de infl ação. As insti-
tuições fi nanceiras mantiveram a estimativa para o crescimento 

Para 2019, a projeção da infl ação foi ajustada

de 4,21% para 4,22%.

Em setembro, o Brasil regis-
trou um total de 61,4 milhões de 
consumidores inadimplentes. 
Segundo o levantamento da 
Serasa Experian, o indicador 
recuou 0,16% frente ao apurado 
em agosto, que totalizou 61,5 
milhões. Esta é o terceiro mês 
consecutivo de queda após o 
recorde da série, observado 
em junho (61,8 milhões). Em 
relação a setembro de 2017 
(60,5 milhões), a alta foi de 
1,49%. Já o montante de dívidas 
somou em setembro deste ano 
R$ 274,1 bilhões, com média 
de 3,8 dívidas por CPF e um 
valor equivalente a R$ 4.462 

por pessoa. 
Na avaliação dos economistas 

da Serasa Experian, os recuos 
da infl ação e do desemprego, 
ainda que modestos, e o sa-
ques das contas do PIS/PASEP 
autorizados pelo governo estão 
ajudando a reduzir o nível de 
inadimplência do consumidor 
ao longo destes últimos meses. 
Bancos e cartões de crédito 
mantiveram a liderança entre as 
dívidas atrasadas em setembro, 
apesar da redução de 1,1 ponto 
percentual em relação à sua 
participação correspondente 
ao nono mês de 2017 (Serasa 
Experian).

Marcos Nagel/JC
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O CRCSP desenvolve a campanha Outubro Rosa, um 
movimento de adesão mundial que visa estimular a luta contra 
o câncer de mama e seu diagnóstico precoce. Como forma de 
promover a conscientização sobre essa doença, considerada a 
forma mais comum entre as mulheres e o segundo tipo com 
maior incidência no mundo, o CRCSP, por meio da Comissão 
CRCSP Mulher em parceria com o Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo 
(Sescon-SP), participará de palestra na sede do Sescon-SP. 

O Outubro Rosa também serve para o desenvolvimento da 
campanha de doação de lenços ao Instituto Oncoguia, “uma 
associação sem fins lucrativos, criada e idealizada com o 
objetivo de ajudar o paciente com câncer a viver melhor por 
meio de projetos e ações de informação de qualidade, 
educação em saúde, apoio e orientação ao paciente, defesa de 
direitos e advocacy.”  

A arrecadação de lenços acontecerá nas atividades 
realizadas pelo CRCSP no mês de outubro em São Paulo, na 
palestra que será realizada na sede do Sescon-SP, e em todo 
o estado, nas atividades realizadas pelo CRCSP. A doação 
pode ser feita mesmo após a realização das atividades, no 
horário de funcionamento da sede e das delegacias do 
CRCSP, até o dia 31 de outubro. 

De acordo com os dados recentes do Instituto Nacional de 
Câncer (Inca), a partir de 2018, estima-se que cerca de 59.700 
novos casos de câncer de mama sejam diagnosticados no 
Brasil por ano. O número indica que a cada 100 mil mulheres, 
cerca de 56 desenvolvem a condição.  

Os dados alarmantes posicionam a neoplasia como a 
segunda que mais acomete mulheres em todo o mundo. Diante 
da realidade, a melhor medida continua sendo a prevenção.  

Procure a sede ou uma delegacia do CRCSP e faça sua 
doação de lenços. 

O CRCSP, POR MEIO DA COMISSÃO CRCSP 
MULHER E EM PARCERIA COM O SESCON-SP, 

PROMOVE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA 

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

Mercado fi nanceiro projeta 
infl ação em 4,44% para este ano
Instituições fi nanceiras, pesquisadas pelo Banco Central (BC), esperam que a infl ação, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), termine este ano em 4,44%

do PIB em 1,34% este ano e ajustaram de 2,50% para 2,49%, a 
estimativa para 2019. Para 2020 e 2021, a estimativa segue em 
2,50% (ABr).

Caiu a inadimplência do 
consumidor em setembro

PIB cresceu 1,6%
no trimestre

encerrado em agosto
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Pontos fora da curva
É bom repetir: o pleito 

deste ano quebrou 

paradigmas, mostrou 

que o eleitor sabe votar, 

castigou quem refugava 

a ideia de comparecer 

ao confessionário

E, sobretudo, elevou ao 
alto o conceito da cida-
dania ativa, que mostra 

o intenso desejo do cidadão de 
participar, de modo autônomo, 
do processo civilizatório. Dito 
assim, até parece que o eleitor 
tornou-se, de uma hora para 
outra, uma pessoa de alto nível 
cultural, capaz de entender os 
mecanismos da política. Nada 
disso.

Os maiores contingentes 
eleitorais do país continuam 
a trilhar as veredas da incul-
tura política, sob a amargura 
de grandes necessidades e o 
sopro de ídolos que teimam 
em surfar nas ondas de um 
populismo enganador. Mas é 
fato que, mesmo sob a ampla 
teia de mistifi cação formada 
pela propaganda eleitoral, 
pessoas cultas e incultas se 
deram as mãos para promover 
o maior espetáculo cívico de 
nossa contemporaneidade. 
Vamos aos “pontos fora da 
curva” construídos pela von-
tade popular.

Primeiro, a quebra de pa-
radigmas do marketing das 
eleições. A propaganda elei-
toral, pela via clássica da TV 
e do rádio, já não elege um 
candidato. Tornou-se um som 
no vácuo. Não criou feed-back. 
Sem receptor, inexiste comu-
nicação, apenas um processo 
unilateral de transmissão de 
mensagens. Os marqueteiros 
terão de reaprender seu ofício. 
Segundo, a força das redes so-
ciais, não no sentido de puxar 
votos de um lado para outro, 
mas na estratégia de animar as 
militâncias e de usar versões 
para os fatos. 

Quem soube usar bem as 
ferramentas digitais ganhou 
pontos. Abriu-se, assim, a era 
da democracia digital, cujo 
impacto na produção de fake 
news certamente haverá de 
exigir controles mais apura-
dos, dada a incapacidade dos 
nossos Tribunais em coibir as 
ilegalidades.

Na lista dos fenômenos inu-
sitados, emerge forte mistura 
de ódio, indignação, revolta, 
revanche e até vingança, 
elementos que costumam 
aparecer em campanhas elei-
torais, mas não com o alto teor 
explosivo como se vê nas ruas 
e nas redes sociais. Nunca se 
viu tanta raiva. 

Que traz em seu bojo a in-
dignação contra a corrupção, 
a rejeição aos velhos costumes 
políticos e intensa vontade de 
punir o petismo. Na verdade, 
o sentimento antipetista foi 
subestimado, a denotar que 

viceja no meio social furor 
contra a semente do apartheid 
plantada no território durante 
todo o percurso do PT.

Outra surpresa foi a perda 
de força do dinheiro como 
alavanca eleitoral. Os caci-
ques e dirigentes das maiores 
siglas, repartindo os recursos 
partidários entre os agraciados 
de sempre, principalmente 
aqueles que se perpetuaram 
nas máquinas, foram sur-
preendidos com derrotas. E 
assim, tradicionais figuras 
nos Estados saíram da galeria 
parlamentar. Um veto dado 
pelo eleitor de quase todos os 
rincões do país. Alguns ainda 
conseguiram sobreviver à po-
roroca, graças à extensão de 
seu mando.

O maior ícone da política, 
Lula, preso em Curitiba, con-
seguiu segurar bolsões do 
interior do Nordeste para seu 
indicado, Fernando Haddad, 
mas amarga a possibilidade de 
ver sua votação em campanhas 
passadas ser inferior à do capi-
tão Bolsonaro. Mesmo assim, 
o PT conseguiu se posicionar 
como a primeira bancada da 
Câmara dos Deputados, de 
onde espera fazer oposição e 
voltar a ter sua estrela rodeada 
pelos entes da extremidade do 
arco ideológico.  

O fato é que a política 
brasileira sobe degraus na 
escada civilizatória, signifi-
cando a autonomia do eleitor, 
o estiolamento das direções 
partidárias, a necessidade de 
os partidos voltarem a vestir 
mantos ideológicos, maior 
racionalidade no processo de 
decisão popular, descoberta 
do voto como instrumento de 
mudança política. Inaugura-se, 
assim, a fase de autogestão 
eleitoral no país, representan-
do um oceano de distância dos 
tempos em que os coronéis 
da Velha República (anos 30) 
entregavam aos eleitores a 
cédula eleitoral já preenchida 
e envelopada.

Os horizontes, como já frisa-
mos mais de uma vez, são som-
brios. Uma era de vacas magras 
nos espera. Não se espere do 
novo governante – mais pro-
vavelmente Jair Bolsonaro – o 
milagre da multiplicação dos 
pães. As demandas sociais não 
serão atendidas plenamente. 
Até porque é incompatível uma 
política de contenção de gastos 
– absolutamente indispensável 
para fazer o país andar – com 
o populismo redistributivista 
do primeiro ciclo Lula.

O pleito de 2018 fi gurará 
nos Anais da nossa história 
como aquele em que o poder 
centrípeto, de fora para dentro, 
mais oxigenou a democracia 
brasileira.

 
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

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

Gaudêncio Torquato (*)

A equação para equili-
brar as despesas e as 
receitas deverá ser 

mais complicada que nunca. 
Um dos grandes desafios 
do próximo presidente será 
impedir que avancem novas 
propostas que reduzam a 
arrecadação ou aumentem 
despesas. Somente na pri-
meira semana após o primeiro 
turno, em apenas duas vota-
ções, deputados e senadores 
autorizaram despesas extras 
de R$ 8,5 bilhões a partir de 
2019.

A maior parte do custo 
adicional – R$ 4,8 bilhões nos 
próximos três anos – virá da 
derrubada do veto ao reajus-
te do piso salarial de 355 mil 
agentes comunitários de saú-
de. Atualmente em R$ 1.004, 
o salário-base dos servidores 
chegará a R$ 1.550 em 2021. 
Nessa conta, a União será 
responsável por 95% do valor 
do piso. O restante caberá às 
prefeituras, que não apoiaram 
o reajuste.

Outro projeto que aumenta 
despesas é o que trata da re-

O prazo para a apresentação de emendas à proposta do Orçamento de 2019 termina

no dia 1° de novembro.

Impostos
pagos somam
R$ 1,9 trilhão hoje 

Tema central em debates e 
planos de governo nas eleições de 
2018, o bolo tributário cresce ano 
após ano, segundo o Impostômetro 
da Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP). Com uma antece-
dência de 27 dias em relação ao 
ano passado, o painel bateu R$ 1,9 
trilhão hoje (23), às 7h30. O valor 
abrange todos os impostos, taxas, 
contribuições e multas pagas pelos 
brasileiros para os governos muni-
cipal, estadual e federal neste ano. 

“A arrecadação tem crescido, 
revelando que o problema não 
está do lado da receita, mas sim 
das despesas, que avançam em 
ritmo ainda mais veloz. Isso indica 
que o próximo governo precisa 
adotar medidas fi scais severas e 
indispensáveis quanto aos gastos 
públicos”, declara Alencar Burti, 
presidente da ACSP. 

Ele explica que o aumento da 
carga tributária na passagem de 
2017 para 2018 resulta da alta da 
infl ação e do maior aumento de 
preços de itens com tributação ele-
vada, como combustíveis e energia 
elétrica, além do reaquecimento da 
atividade econômica. A estimativa 
da ACSP é de que no dia 31/12/2018 
o Impostômetro chegue a R$ 2,388 
trilhões. No ano passado o painel 
fechou o ano com arrecadação de 
R$ 2,172 trilhões (AI/ACSP).

O ministro Edson Fachin, 
do TSE, negou liminar (deci-
são provisória) ao PSOL em 
representação que pedia que 
o uso do WhatsApp fosse res-
tringido nos dias que restam 
até domingo (28), data do 
segundo turno das eleições. 
O PSOL pediu que a Justiça 
determinasse ao WhatsApp o 
uso temporário de mecanismo 
para limitar o compartilha-
mento, encaminhamento e 
transmissão de mensagens 
e o número de membros em 
novos grupos criados na rede.

O partido fez a solicitação 
com a justifi cativa de que a 
disseminação sem controle 
de notícias falsas pelo apli-
cativo estaria prejudicando 
a lisura do pleito. Para o 
ministro Edson Fachin, no 
entanto, o PSOL não apon-
tou “fundamentos jurídicos” 
sufi cientes para a restrição 
do WhatsApp, tampouco 
apontou “conduta ilícita” 
praticada pelo aplicativo. 
Desse modo, o pedido do 
PSOL “não encontra, no 
atual momento processual, 
em que se analisa apenas a 
plausibilidade dos argumen-

Ministro Edson Fachin, do TSE.

Faltando menos de uma 
semana para o segundo turno 
das eleições, o candidato do 
PSL, Jair Bolsonaro, soma 
60% das intenções dos votos 
válidos, contra 40% do petista 
Fernando Haddad, informou 
ontem (22) um levantamento 
feito pelo Instituto FSB e pelo 
banco BTG Pactual.

No cenário que levou em 
conta apenas os votos válidos 
(excluídos os brancos, nulos e 
os eleitores indecisos), Bolso-
naro apareceu na liderança da 
pesquisa com 60%, enquanto 
Haddad atingiu 40%. A mar-
gem de erro do levantamento 
é de dois pontos percentuais 
para cima ou para baixo.

Já na pesquisa estimulada, 
aquela que o eleitor escolhe 
em uma lista de nomes de 
candidatos, Bolsonaro re-
gistrou 52% das intenções, 
enquanto Haddad somou 35%. 
Brancos e nulos, assim como 
os indecisos, somam 4%. Já 
os eleitores que declararam 
que não votaria em nenhum 
deles são 5%.

Pesquisa foi feita pelo Instituto 

FSB a pedido do BTG Pactual.
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A medida provisória que insti-
tui uma nova política industrial 
para o setor automotivo brasi-
leiro pode ser votada hoje (23) 
na comissão mista que analisa 
o texto. Chamado de Progra-
ma Rota 2030 — Mobilidade e 
Logística, o regime automotivo 
substitui o Inovar-Auto, que 
vigorou entre 2013 e 2017. A 
MP recebeu 81 emendas.

A votação da MP vem sendo 
adiada desde agosto. No último 
dia 17, a reunião foi cancelada 
por ausência do relator, depu-
tado Alfredo Kaefer (PP-PR), 
que ainda não apresentou seu 
parecer. Assim como a política 
anterior, o Rota 2030 baseia-se 
em incentivos fi scais — que 
somam em média R$ 1,5 bilhão 
ao ano durante 5 anos, segundo 
o governo. 

Como contrapartida, as em-
presas que aderirem ao pro-
grama terão que cumprir 
requisitos, principalmente com 
investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D). O 
governo afi rma que a indústria 
fará um aporte mínimo de R$ 5 

Eduardo Amorim (E) preside comissão que analisa MP de 

incentivos à indústria automotiva.

Líderes querem 
retomar discussão 
sobre reforma 
tributária

Líderes de vários partidos afi r-
mam que o Congresso poderia 
avançar ainda neste ano na dis-
cussão da reforma tributária para 
que o novo governo já pudesse 
votá-la no início de 2019. A votação 
da matéria em 2018 esbarra na 
impossibilidade legal de aprovar 
emendas constitucionais enquanto 
a área de segurança pública do Rio 
de Janeiro estiver sob intervenção 
federal.

O líder do PRB, deputado Celso 
Russomanno (SP), destaca a ur-
gência da mudança na legislação 
tributária. “Ou a gente baixa a carga 
tributária e faz o País crescer de 
novo e gerar empregos ou vamos 
fi car na mesmice que estamos”, 
comenta. “Estamos trabalhando 
para que aprovemos, no próximo 
governo, a reforma tributária defi -
nitivamente, desonerando o setor 
produtivo.”

Já o deputado Jorge Solla (BA), 
vice-líder do PT, ressalta que a 
pauta dos próximos meses depen-
derá de quem for eleito presidente 
da República. “O Brasil é um dos 
únicos países do mundo em que a 
distribuição de lucros e dividendos 
das empresas não paga imposto”, 
critica. “É um país onde quem tem 
escuna, navio não paga imposto; 
quem tem helicóptero, com ou sem 
cocaína, não paga imposto”.

Quase todos os líderes con-
cordam, porém, que a reforma 
da Previdência deve fi car para o 
ano que vem. “A votação só será 
possível com a força de um novo 
governo, de uma nova bancada de 
deputados que venham a tratar 
dessa pauta”, aponta o líder do PP, 
deputado Arthur Lira (AL) - (Ag.
Câmara).
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Orçamento de 2019 deve ser 
prioridade do Congresso após eleições
O Congresso deve se debruçar, após as eleições, nos debates em torno do Orçamento Geral da União 
para 2019

negociação de dívidas de agri-
cultores familiares das regiões 
Norte e Nordeste. Deputados e 
senadores ampliaram o benefí-
cio para trabalhadores de todo 
o país, além de prorrogar para 
dezembro o prazo de adesão ao 
programa, inicialmente previs-
to para outubro. A alteração no 
Legislativo fez a conta inicial 
do governo aumentar em R$ 
3,7 bilhões.

O prazo para a apresentação 
de emendas à proposta do Or-
çamento de 2019 termina no dia 
1° de novembro. Por enquanto, 
pouco mais de 300 foram apre-
sentadas, mas esse número 
deve crescer, especialmente 
com as emendas individuais. 
No ano passado, por exemplo, 
ao fi m do prazo 8.325 foram 
apresentadas. 

No plenário do Congresso a 

previsão ofi cial é de que a vota-
ção fi nal do Orçamento ocorra 
até 20 de dezembro. O recesso 
dos parlamentares começa dia 
23. Quando o orçamento não é 
aprovado e sancionado até o dia 
31 de dezembro, os repasses de 
recursos no ano seguinte fi cam 
limitados até a publicação da 
Lei Orçamentária no Diário 
Ofi cial. Normalmente, o limite 
é de até um doze avo (ABr).

TSE nega ao PSOL liminar 
para restringir WhatsApp

tos invocados, fundamento 
apto para seu deferimento”. 

Fachin deu 24 horas para que 
o WhatsApp se manifeste na 
representação. Entre as medi-
das que haviam sido solicitadas 
pelo PSOL estão a restrição 
dos encaminhamentos de 20 
para cinco, com o objetivo 
de limitar a disseminação de 
desinformação; a restrição 
do número de transmissão de 
uma mensagem para contatos 
(atualmente é de 256 contatos 
ao mesmo tempo); e a limitação 
do número de grupos.

“Inúmeras são as situações 
diariamente noticiadas de que 
as mensagens que circulam 
nos grupos de WhatsApp, sem 
qualquer acompanhamento e 
cuidado com a legislação, têm 
desequilibrado o pleito elei-
toral, especialmente porque 
chegam a milhões de pessoas, 
e muitas têm como principal 
meio de se informar o grupo 
de mensagens, o que facilita 
o trabalho de quem divulga 
notícias falsas, ofensivas e 
inverídicas”, escreveram os 
advogados do partido (ABr).

MP sobre setor automotivo pode 
ser votada hoje

bilhões por ano em P&D.
Além da criação do Rota 

2030, a MP 843/2018 contempla 
medidas para o desenvolvi-
mento tecnológico da cadeia 
de autopeças e requisitos para 
comercialização de veículos, 
ambos com concessão de bene-
fícios fi scais. Em complemento 
ao novo regime automotivo, 
foi publicado um decreto que 
reduz tributos sobre veículos 

híbridos e elétricos.
No total, os benefícios con-

cedidos pela medida provisória 
somarão R$ 2,1 bilhões em 
2019, valor que terá que ser 
previsto no Orçamento. A nova 
política vinha sendo discutida 
pelo governo com o setor desde 
o ano passado. O presidente do 
colegiado é o senador Eduardo 
Amorim (PSDB-SE) - (Ag.
Senado).

Bolsonaro chega a 
60% dos votos válidos; 

Haddad tem 40%

Na intenção de voto espon-
tânea, na qual o eleitor lembra 
de cabeça em quem vai votar, 
o candidato do PSL fi cou com 
48%, e o petista, com 31%. 
Os eleitores que não sabem 
ou não souberam responder e 
que pretendem votar branco 
ou nulo são 11%. A pesquisa 
entrevistou 2 mil pessoas por 
telefone, com idades a partir 
de 16 anos. A pesquisa já foi 
registrada no TSE (ANSA).



Invariavelmente, em palestras e cursos de oratória, faço 
uma recomendação que – a bem da verdade – nem preci-
saria ser feita:

 – Antes de ligar a boca, ligue o cérebro!

Não é óbvio que devamos pensar antes de falar? 
Lembro-me de que a primeira defi nição que ouvi sobre o 

homem – lá no distante então chamado Grupo Escolar – dizia: 
“O homem (hoje diríamos, seguindo o politicamente correto: 
o ser humano) é um ser que pensa, fala e age”.

Guardei para mim essa sequência, e sempre procurei segui-
-la. Às vezes demoro um pouco para me pronunciar, de modo 
especial frente a situações ou assuntos delicados, porque eu 
me ponho a coordenar os pensamentos, as ideias. Geralmente 
procuro ordenar minha exposição verbal em início, meio e 
fi m (nessa ordem!), para só então falar! Devo confessar que, 
em mais de uma ocasião, acabei nem tendo a chance de di-
zer alguma coisa, porque o assunto fora superado ou porque 
os interlocutores não esperaram que eu cumprisse minha 
“via crucis comunicacional”! Entretanto, não me arrependo: 
praticamente nada perdi, pois cheguei à conclusão de que é 
melhor deixar fazer pronunciamentos acertados do que fazer 
os desacertados!

A indiscutível verdade é que não dá para desdizer aquilo que 
foi dito! Isso porque, depois que as pronunciamos, as palavras 
deixam de ser nossas e passam a pertencer aos interlocutores 
e, por boa ou má sorte, ao universo, “per omnia saecula 

saeculorum”! 

Frases ditas em períodos remotos da história da civilização 
chegaram até nós, e prosseguirão até as gerações vindouras. 
Tomem-se em consideração algumas das mais famosas:
 – Eureka! Foi a palavra proferida por Arquimedes, no 

século III antes de Cristo.

 – Alea jacta est – proclamou Júlio César, no ano 49 a.C., 
prestes a atravessar o Rubicão.

 – Consummatum est – foram as palavras de Cristo, no 
instante de sua crucifi cação.

 – Que grande artista o mundo vai perder – lamentou 
o imperador Nero, no ano 37 d. C.

 – Per ché non parli? – indagou Michelangelo, à sua própria 
obra, Moisés, em 1515.

 – E pur si muove! – exclamou Galileu Galilei, em 1633, no 
período da “santa Inquisição”.

 – Mr. Watson, venha cá, eu preciso do senhor – solicitou 
Graham Bell, na primeira mensagem telefônica do mundo, 
em 1876. 

 – Não vamos colocar meta. Vamos deixar a meta aber-

ta, mas, quando atingirmos a meta, vamos dobrar a 

meta – fi losofou a então presidente Dilma Rousseff, em 
5 de agosto de 2015.

 – Nós teremos uma série de outros produtos que 

foram essenciais para o desenvolvimento de toda 

a civilização humana ao longo dos séculos. Então, 

aqui, hoje, eu estou saudando a mandioca. Acho uma 

das maiores conquistas do Brasil – Dilma Rousseff, 
em duplicata, por pertencer à categoria “hors concours”.

Com exceção dos dois últimos exemplos, tudo isso – e muito 
mais que o curto espaço de tempo e a igualmente curta pa-
ciência dos leitores não recomendam citar – chegou até nós 
sem os recursos mágicos, extraordinários e mefi stofélicos 
da Internet. Hoje, os cuidados têm de ser redobrados, pois 
sempre há alguém gravando tudo o que se passa. Afi nal, no 
Brasil atual, temos mais de 200 milhões de “comunicadores” 
de plantão. Bem ou mal-intencionados...

Foi nesse contexto que bombou a desastrosa frase de Eduar-
do Bolsonaro – detentor de recorde histórico de votação, que 
o reelegeu deputado federal por São Paulo!  Pronunciadas há 
4 meses, em julho passado, em aula num cursinho no Paraná, 
mas maciçamente veiculadas agora, às vésperas da votação em 
segundo turno a que concorre seu pai, suas palavras foram e 
estão sendo usadas como arma de alto potencial destrutivo 
pelo opositor, pela mídia e por centenas de outros meios de 
comunicação!
 – Bastam um soldado e um cabo para fechar o STF – 

não foi, com toda a certeza, fruto do racioncínio, nem da 
intenção do deputado. Mas foi o que alguém gravou e o 
Brasil todo está ouvindo! 

No caso dele, a frase veio 
em resposta a uma pergunta. 
E o que ensino é que, nesse 
caso, antes de responder, 
há que se proceder a uma 
análise da questão: quem a 
formulou: como a formulou; 
com que intenção o fez! 
Pode ser uma astuta ten-
tativa de desestabilizar o 
comunicador. Ou de pôr em 
sua boca aquilo que está na 
mente de quem faz a per-
gunta ou o aparte...

Por isso, antes de ligar a 

boca, liguemos o cérebro!

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

Antes
de ligar a 
boca...
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UTILIZAR CERTIFICADO DIGITAL DA FILIAL
Empresa pode transmitir o eSocial da filial utilizando certificado digital 
próprio? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA JORNADA 12X36 O FUNCIONÁRIO PODE FAZER HORAS EXTRAS?  
Esclarecemos que perante a legislação trabalhista não há impedimento 
na realização de horas extras pelo empregado contratado com jornada 
de trabalho 12x36, salvo previsão em convenção coletiva de trabalho.

CONTRATO EM REGIME INTERMITENTE
Na contratação por regime intermitente, como e quando será feito o 
cálculo da rescisão, quais os direitos? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADICIONAIS QUE DEVEM INTEGRAR A REMUNERAÇÃO
Adicional de cargo de confiança e de responsabilidade técnica, 
integram as médias para 13º salário e férias? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA SCP (SOCIEDADE EM COTA DE PARTICIPAÇÃO) TEM QUE 
SER CADASTRADAS NO E-SOCIAL?

Mencionamos que não há nenhuma legislação que dispense a empresa 
SCP de proceder com o cadastro no eSocial, portanto, elas também 
deverão prestar as informações neste sistema.

EXAMES DE RETORNO
Como a empresa deve proceder nos exames de retorno ao 
trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

INTERVALO PARA REFEIÇÕES
Na jornada de 5 horas é exigível intervalo para refeições? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Companhia Eletroquimica Jaraguá
CNPJ 61.215.364/0001-83

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas Da Companhia Eletroquimica Jaraguá a 
se reunirem na sede da empresa, na Praça Dom José Gaspar, Nº 134 – Conjunto 
162 – Centro, em São Paulo, no dia 29 de outubro de 2018 às 10 h. Em Assembléia 
Geral Extraordinária, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Mudança 
da sede social; 2) Outras questões de interesse da sociedade.
São Paulo, 17 de outubro de 2018 - Mihail da Cunha Rego Pertsew - Diretor Presidente

Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0024637-16.2017.8.26.0100. O Dr. Alexandre Bucci, Juiz de Direito  
da 10º VC do Foro da Capital S/P. Faz Saber a Julia Mayra Rogerio ME, CNPL Nº: 10.927.166/ 
000 1-01, que ADIDAS AG e Outros, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$ 8.413,49, Nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, a 
pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de 
que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, 
ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de 
penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Houve tentativa de 
Bloqueio Via Bacen Jud no Valor de R$ 11.151,13. Para que produza seus regulares efeitos de 
direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de SP, aos 03/10/2018.                                                      23 e 24/10  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0617023-29.2008 8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro    Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de 
Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Wilson Martins Pires, Brasileiro, Solteiro, RG 
43.802.346-8, CPF 309. 919.668-13, com endereço à Rua Barâo de Itapetininga, 40, Republica, 
CEP 01042-000, - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de 
Sociedade Beneficiente São Camilo, objetivando cobrança para recebimento da quantia de R$ 
1.775,11, referentes as despesas 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 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 SP,03/10/2018.                                                    23 e 24/10   

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007629-09. 2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Carolina Berthola zzi, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Léa Aguiar Giuntini, Brasileiro, CPF 087.358.628-07, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 7.297,71 referente às taxas de 
conservação e melhoramentos do lote 15 da Quadra CG; 37 e 38 da Quadra NZ e 03 da Quadra 
OE do loteamento Thermas de Santa Bárbara - Gleba I (atualmente denominado Santa Bárbara 
Resort Residence I), bem como o lote 06 da Quadra EM do loteamento Thermas de Santa Bárbara 
- Gleba II (atualmente denominado Santa Bárbara Resort Residence II). Encontrando-se a ré 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 SP, 21/09/2018.                    23 e 24/10   

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1019712-50.2014.8.26.0007 O(A) Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Michel Chakur 
Farah, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Deniva Gomes de Souza, RG 3786122, CPF 
463.179.375-91, que lhe foi proposta uma de ação Monitória por parte de Instituição Educacional 
Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: que firmou com a Requerida Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, tendo como objeto a prestação de serviços educacionais 
relativos ao curso de Enfermagem, para o ano de 2.009. Encontrando-se a ré em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 2.747,55, devidamente 
atualizada, hipótese em que ficará isento de custas e de honorários advocatícios ou apresente 
embargos ao mandado monitório, no mesmo prazo, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, que será publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, 02 de agosto de 2018                                                                                      23 e 24/10   

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1059162-41.2016 8.26.0100.O(A) MM.Juiz(a) de 
Direito da 31ªVC, do Foro Central  Cível, Estado de SP, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Accentix Tecnologia, Comercio e Negócios Ltda Epp, CNPJ Nº 
09.334.361/0001-49 que lhes foi proposta ação Procedimento Comum requerida por C4 
Assessoria Empresarial Ltda, objetivando o recebimento da quantia de R$ 265.980,91, referente 
contrato de prestação de serviços diversos de informáticas com a requerente. Considerando que o 
requerente, encontram-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado 
para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertidos 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 de SP, aos 
19/09/2018.                                                                                                                         23 e 24/10  

Siquem SPE Empreendimentos Imobiliários S/A.
CNPJ/MF 14.119.406/0001-00 - NIRE 3530042196-5 - Ata de AGOE realizada em 28/06/18.

Aos 28/06/18, às 10 hs, na sede, com a totalidade. Mesa. Presidente: Sr. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira; Secretário: Marco Antonio 
Charro. Deliberações: 1. Em AGE: 1.1 As acionistas Ashfare Participações S/A e Iuni Participações e Serviços S/A transferiram para 
SIQ Participações Ltda., CNPJ/MF nº 28.386.223/0001-58 (“SIQ”), todas as ações que detinham na Companhia, razão pela qual se faz 
necessário alterar o parágrafo 2º do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia para estabelecer que o Diretor da Companhia designado 
“Diretor I”, bem como a suplência do cargo de “Diretor I” caberão às pessoas indicadas pela acionista SIQ. 1.2. Em virtude da deliberação 
tomada acima, os acionistas aprovam a nova redação do § 2º do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com 
a redação abaixo, sendo que todos os demais artigos e disposições do Estatuto Social da Companhia não alterados na presente assem-
bleia geral extraordinária permanecem vigentes e inalterados: “Artigo 15º - A Diretoria da Companhia será composta por 04 membros 
titulares e respectivos suplentes, Acionistas ou não, residentes no país, com mandato de 03 anos, permitida a reeleição. Os Diretores 
serão responsáveis pela condução dos negócios sociais da Companhia, e permanecerão no exercício de suas funções até o final de seus 
respectivos mandatos, ou até a data em que seus substitutos assumam o cargo. § 1º - Os Diretores da Companhia serão designados 
“Diretor I”, “Diretor S”, “Diretor M” e “Diretor L”. § 2º - A titularidade e a suplência do cargo de “Diretor I” caberão a pessoas indicadas 
pela Acionista SIQ. A titularidade a suplência do cargo de “Diretor S” caberão a pessoas indicadas pela Acionista SDI. A titularidade 
a suplência do cargo de “Diretor M” caberão a pessoas indicadas pela Acionista Maragogipe. A titularidade a suplência do cargo de 
“Diretor L” caberão a pessoas indicadas pela Acionista LUPI.” 2. Em AGO: 2.1. Aprovar as contas dos administradores, as demonstrações 
financeiras e os pareceres dos auditores independentes relativos aos exercícios sociais encerrados em 31/12/16 e 31/12/17, nos termos 
em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no DOESP (páginas 32 e 21), e no Empresas & Negócios (páginas 7 e 
4), em edições de 25/05/18 e 09/05/18, respectivamente. 2.2. Não distribuir dividendos, tendo em vista que a Companhia não auferiu lucro 
nos exercícios sociais encerrados em 31/12/16 e 31/12/17. 2.3. Aprovar a eleição dos 4 membros titulares e os 4 suplentes da Diretoria, 
para um mandato de 3 anos, admitida a reeleição, válido até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do 
exercício social a ser encerrado em 31/12/20, como segue: (a) A Acionista SDI nomeia para o cargo de Diretor “S”, titular, o Arthur José 
de Abreu Pereira, CPF/MF n.º 203.898.928-15, e, suplente, o Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF n.º 259.912.388-71; (b) 
A Acionista SIQ nomeia para o cargo de Diretor “I”, titular, Sr. Bruno Sérgio Heilberg, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula 
de identidade RG nº 5.241.723-SSP/SP CPF/MF nº 901.544.798/53 e, suplente, a Rafael Heilberg, CPF/MF nº 393.604.818/58; (c) A 
Acionista MARAGOGIPE nomeia para o cargo de Diretor “M”, titular, o Marco Antônio Charro, CPF/MF nº 105.032.088-33, e suplente, 
o Paulo Agnelo Malzoni Filho, CPF/MF nº 914.572.627-20; e (d) A Acionista LUPI nomeia para o cargo de Diretor “L”, titular, o Rubens 
Marques Ferreira Júnior, CPF/MF  nº 064.914.598-45, e suplente, o Marcos Bragança Ferreira, CPF/MF nº 063.694.688-60. 2.1.1. Os 
Diretores ora eleitos tomaram posse de seus cargos, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Registro 
de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, cujas cópias constam do Anexo I à presente, declarando, nos termos e para os fins do § 
1º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de 
sociedades empresárias; ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia 
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 2.3. Autorizar 
a Diretoria a realizar todos os atos complementares de registro e publicidade dos atos da sociedade por ações, bem como a tomar, com 
os mais amplos poderes, todas as providências que se tornarem necessárias para o cabal cumprimento do que ora ficou resolvido e do 
mais que seja determinado pelas leis que regem a matéria. Nada mais. São Paulo, 28/06/18. Jucesp nº 428.800/18-0 em 11/09/2018. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF nº 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425

 Extrato da Ata da AGE Realizada em 02 de Agosto de 2018
Data, Hora e Local: 02/08/2018, às 11h, na sede em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, 201, 20º andar, alto de Pinheiros. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: 
Presidente: Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista; Secretário: Dr. André Batista Corrêa Bar-
reto. Deliberações aprovadas por unanimidade: 5.1. Deliberar sobre o pagamento de dividendos. 
Tendo em vista a manifestação do Conselho de Administração sobre o assunto na mesma data e 
com base nos resultados da Companhia, deliberam sobre o pagamento de dividendos relativos ao 
exercício de 2017. Os dividendos deverão ser pagos aos acionistas no decorrer de agosto/2018, na 
proporção de suas participações no capital social da Companhia. Encerramento: Formalidade legal 
registrada na JUCESP n° 478.626/18-6 em 09/10/2018, Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Violet YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 18.394.274/0001-78 - NIRE: 35.227.632.329

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 22/10/2018
Data e local: Aos 22/10/2018, às 10h, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, conjunto 41, 
sala 36, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente: Abrão 
Muszkat;  Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações: Por unanimidade, resolvem reduzir o capital social da empresa 
em R$ 5.000.000,00, sendo esta redução proporcional às quotas de cada sócio. Encerramento: Nada mais, a ata foi  lida 
e aprovada e assinada por todos os sócios. São Paulo, 22/10/2018. You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão 
Muszkat, Eduardo Muszkat; Tibério Construções e Incorporações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério; Niss Incorpo-
rações e Participações Ltda. Nissim Asslan Kalili. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

www.sold.com.br (11) 3296-7555INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar - Itaim Bibi -  São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 13/11/2018  - 08:50h  -  2º LEILÃO: 14/11/2018  - 14:00h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn

Presencial e Online 
IMÓVEL: 

DATA DOS LEILÕES 1º Leilão: dia 13/11/2018, às 08:50 horas, e 2º Leilão dia 14/11/2018, às 14:00 horas. LOCAL: Rua Tenente Negrão, 
140 – 3º andar – Itaim Bibi – São Paulo/SP – CEP: 04530-030. DEVEDORES: RONALDO GOULART DUARTE, 

PATRICIA CUCE 
DUARTE

CREDOR FIDUCIÁRIO
Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO

DOS 
VALORES 1º leilão: R$ 1.324.389,14 (Hum milhão, trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos); 2º leilão: 
R$ 766.588,31 (Setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), 

COMISSÃO 
DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE: 

OBSERVAÇÕES: 

Rio Jordão Papéis S/A
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, que se realizará no dia 08 de Novembro de 2018, às 09:00 horas, na sede social, 
Rua Vergueiro, nº 2087 - conjunto 408 - bairro Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo (SP), 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Relatório da Administração e Demonstrações 
Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; b) Eleição dos 
novos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração; c) Consolidação do Estatuto Social; 
d) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 23 de Outubro de 2018.            (23, 24 e 25/10) 

Associação dos Servidores do Departamento de Águas e Energia Elétrica
CNPJ Nº 49.644.594/0001-62

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho Administrativo da ADAEE, no uso das atribuições que lhe confere os Artigos 
24 e 25 do Estatuto Social da ADAEE, convoca todos os associados para se reunirem no dia 07 de 
Novembro de 2018, em Assembleia Geral Ordinária, às 10:00 horas em 1ª convocação com a metade 
mais um dos associados e às 10:30 horas, com qualquer número de associados nos termos do Artigo 
29, na Rua Boa Vista, 175, 1º andar, sala do pregão, nesta Capital do Estado de São Paulo, para 
Apreciação e Deliberação dos Assuntos:  a) Plano de Metas para o exercício de 2019; b) Contas e 
Balanço do exercício de 2017 E em Assembleia Geral Extraordinária, às 11:00 horas em 1ª convocação 
com a metade mais um dos associados e às 11:30 horas, com qualquer número de associados nos 
termos do Artigo 29, para Apreciação e Deliberação dos Assuntos: a) Aquisição da Sede no Edifício São 
Marcos Praça da Sé nº 23 conj 903 São Paulo – SP b) Encerramento das atividades da Av. Brigadeiro 
Luiz Antonio, 277 11º andar São Paulo – SP c) Encerramento da Colônia de Férias de Campos do 
Jordão Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, nº 2000 Campos do Jordão - SP d) outros assuntos.

São Paulo, 22 de Outubro de 2018 - Carlos Roberto Sabiá - Presidente.

1ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002165-80.2017. 
8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LARISSA ASSONI 
FRANCO, RG 45.983.587-7, CPF 379.672.988-61, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: a cobrança de R$ 
15.162,24 (Abril/2017), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as 
partes, relativo às mensalidades de fevereiro de 2013 e de agosto a dezembro de 2013 vencidas e não 
pagas. Encontrando-se a requerida 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 dos 20 (vinte) dias do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 28 de setembro de 2018. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de outubro de 2018. 

1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000642-
25.2015.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VITOR HUGO 
PEDRO, Brasileiro, CPF 384.400.178-63, que AMC Serviços Educacionais LTDA lhe ajuizou uma 
ação Monitória, objetivando o recebimento de R$14.298,25 (Dez/2014) referente as mensalidades 
não pagas no ano de 2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre 
as partes. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL para que no 
prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, (ficando isento de custas processuais em 
caso de pagamento), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (art. 
701 do CPC), ou ofereça embargos, 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, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0025074-67.2011.8.26.0100 (USUC 543) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Alfred Emil Klee, 
Urte Klee, Sebastião Bispo Santo ou Sebastião Bispo dos Santos, Valdice Rodrigues Santos, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Reginaldo José da Cruz e Ana Lúcia Sampaio 
Cruz, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na 
Travessa do Quartzo, nº 06 Vila Continental - 48º Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha - São Paulo SP, 
com área de 128,74 m², contribuinte nº 305.076.0211-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

10ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0070707-57.2018. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BIANCA DE OLIVEIRA 
VITICOV, CPF 384.483.308-03, que a ação Monitória que lhe foi proposta por AMC - Serviços 
Educacionais LTDA, está em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se a executada 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$ 23.220,97, 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 02 de outubro de 2018. 

2ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033906-
36.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). ANA HELENA CARDOSO COUTINHO CRONEMBERGER, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) SÉRGIO GAMBIER AUGUSTO, CPF 167.033.808-80, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Sumário por parte de Instituição Paulista Adventista de Educação e 
Assistência Social, objetivando a cobrança de R$ 16.176,22 (Jul/2015), oriundos do contrato de 
prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as mensalidades de Abril a 
Dezembro de 2014, vencidas e não pagas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 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. 

2ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009950-
88.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ANDERSON ALVES DOS SANTOS, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 6.366,46 (fev/2015), 
oriundos do inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as 
partes. 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, ou embargue a ação, ficando isento 
de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 
257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo. 

30ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1108087-68.2016. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a(o) SERV PREMIUM LTDA. 
ME, CNPJ 11.236.934/0001-43 e BRUNA AMARAL FERREIRA, CPF. 371.328.128-90, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de São Paulo Invest Fomento Mercantil Ltda, também 
contra á Condomínio Edifício Villa de Segóvia, objetivando o recebimento de R$ 14.264,51 (Set/2016), 
oriundos do Contrato Geral de Fomento Mercantil, firmado entre as partes em 09/03/2016, referente à 
duplicata nº 1901, vencida em 08/08/2016 e não paga. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi 
deferida a citação por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o valor 
supra devidamente corrigido, que os tornará isentos das custas e honorários advocatícios ou 
embarguem, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertidos 
que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

ALPHAVILLE URBANISMO S.A.
CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”) para se reunir, no dia 07 de 
novembro de 2018, às 09h30, em primeira convocação, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, em Assembleia Geral Ex-
traordinária, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aceitação da carta de renúncia de Conselheiros da Ad-
ministração; e (ii) eleição de novos membros do Conselho de Administração em substituição àqueles que apresentaram 
a respectiva carta de renúncia.  Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Extraordiná-
ria ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em conformidade com 
as disposições da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.  São Paulo, 22 de outubro de 2018.

Olimpio Matarazzo Neto - Presidente do Conselho de Administração

5ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018890-
39.2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA PAULA AZEVEDO 
SERPA, Brasileiro, CPF 325.330.218-06 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. 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$ 14.700,14, 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 18 de setembro de 2018. 

5ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011554-
35.2016.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SIDNEY ALVES 
DA ROCHA, Brasileiro, RG 23.537.512-3, CPF 088.763.868-66. Com endereço à Rua Odete do 
Amaral, 23, Vila Iolanda - CEP 08451-500,SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte 
de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: O Requerente é credor da parte 
Requerida oriundos de Prestação de Serviços Educacionais em curso de GRADUAÇÃO em 
ENGENHARIA MECÂNICA, relativo a mensalidades não pagas no ano de 2011, serviços esses 
contratados em benefício ao aluno KEVEN JORDAN DA SILVA ROCHA . 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 de agosto de 2018. 

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF Nº 00.417.120/0001-99 - NIRE Nº 35300483138

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 19/09/2018
Data/Hora/Local: 19/09/2018 os Conselheiros de Administração da Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil 
S.A., com sede em São Paulo/SP, que assinam esta Ata elegeram, para compor a Diretoria da Sociedade, com man-
dato de 2 anos contados a partir de 02/10/2018 ou até a investidura de novos membros eleitos, de acordo com o previs-
to no Artigo 17 do Estatuto Social: a) Diretor Presidente: Masazumi Takata, RNE G105696-0, CPF/MF 237.736.628-
74, (b) Diretor Geral: Naoto Mizuguchi, RNE V536712-4, CPF/MF 233.159.058-35, e (c) Vice-Presidente Executivo: 
Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte, RG 6.801.473-9, CPF/MF 046.785.098-44. Os Diretores eleitos declaram que não 
estão incursos em nenhum crime, que os impeça de exercer atividades comerciais. Os termos desta ata foram 
aprovados pelos conselheiros presentes, que a subscrevem. a.a.  Assinaturas: Mesa: Masazumi Takata-Presiden-
te; Roberto Felipe Klos-Secretário; Conselheiros: Masazumi Takata, Marcelo Barcellos de Campos Moreira e Eiji 
Seki. Diretores Eleitos: Masazumi Takata; Ana Maria F.A. Ravaglia Duarte; Naoto Mizuguchi. SP, 19/09/2018. Ro-
berto Felipe Klos-Secretário. JUCESP nº 493.193/18-2 em 19/10/2018. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Serviço: Livro “Mostrando a 
Língua”. Editora JBO. 163 
páginas. Preço de capa: R$ 
40,00. Valor especial de pro-
moção: R$ 30,00. Pedidos 
exclusivamente pelo site www.
jboliveira.com.br
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EsportesAo misturar 

medicamentos, mesmo 

para combater sintomas 

totalmente distintos ou 

específi cos, é possível que 

ocorram reações adversas 

e perigosas a nosso 

organismo

O próprio slogan "Este 
medicamento é con-
traindicado em caso de 

dengue", exibido diariamente 
em canais de televisão, já é um 
sinal de alerta sobre tais riscos. 

Para que um medicamento 
seja lançado ou disponibilizado 
no mercado, são necessários 
muitos estudos, testes e ho-
mologações até a sua definitiva 
aprovação, que pode passar 
de 10 anos envolvendo todo o 
processo, indicando que sua 
eficácia para tratar sintomas 
em potencial é praticamente 
certa. Entretanto, um ponto 
de extrema importância é que 
temos poucas informações 
sobre os efeitos adversos que 
tal medicamento pode causar 
quando combinado a outras 
medicações. 

Tais informações, na verdade, 
são coletadas só depois, ou como 
fiscalização pós-marketing 
(Post Marking Survalliance), 
e são reportadas por clínicas, 
médicos, empresas e usuários, 
à medida que tais adversidades 
passam a ser identificadas e 
associadas ao medicamento. 
Nos Estados Unidos, o órgão 
responsável por manter infor-
mações de adversidades é o 
Food and Drug Administration 
(FDA). No Brasil, esse órgão é 
a Anvisa. Mas esse cenário pode 
mudar com o uso de inovação.

Uma pesquisa apresentada 
no TED Talk releva como é 
possível identificar efeitos cola-
terais oriundos da combinação 
de medicamentos por meio da 
análise de dados e machine lear-
ning. A equipe de cientistas de 
dados analisou as informações 
disponíveis na base do FDA e 
comparou as interações entre 
vários pares de medicamentos. 
Para alguns desses pares, os 
profissionais notaram que hou-
ve um aumento considerável no 
nível de glicose do indivíduo, 
mesmo que, quando tomados 
individualmente, os mesmos 
medicamentos não causassem 
o referido efeito colateral.

Um fato chamou mais atenção 
dos cientistas. Dessa lista de 
pares de medicamentos que 
estavam causando aumento 
de glicose, dois medicamentos 
são muito comuns, sendo um 
deles prescrito para tratamento 
de controle do colesterol e o 
outro para depressão. Diante 
da evidência levantada pela 
análise de dados, a equipe 
resolveu consultar alguns ins-
titutos e procurar identificar se 
pacientes que estavam tomando 
ambos medicamentos tiveram 
aumentos no nível de glicose no 
sangue e/ou estavam desenvol-
vendo diabetes. 

A constatação foi que re-
almente houve um aumento 

considerável no nível de gli-
cose, tanto para pacientes não 
diabéticos como em pacientes 
diabéticos. Na realidade, o au-
mento na taxa de glicose para 
pacientes diabéticos foi ainda 
maior.

Comprovação indireta

A equipe de cientistas não 
parou por aí e passou a desen-
volver um modelo de análise de 
dados através de pesquisas rea-
lizadas por pessoas em sites de 
busca e identificaram um con-
junto de palavras relacionadas 
aos sintomas de diabetes como 
fadiga, urinando muito, falta de 
apetite, entre outros. Depois, 
analisaram as consultas desses 
sintomas somados a nomes dos 
medicamentos.

Para a surpresa da equipe, 
o resultado apresentou um 
número expressivo de procuras 
com palavras relacionadas a 
sintomas de diabetes com os 
dois nomes dos medicamentos 
do estudo. Ou seja, as pessoas 
estão reportando "indireta-
mente" os efeitos adversos de 
medicamentos através de "sites" 
de busca.

Comparar o que as pessoas 
buscam na Internet com infor-
mações de entidades oficiais 
nos mostra como essas consul-
tas apresentam um comporta-
mento semelhante aos dados 
oficiais, mas em tempo real.

A eficácia da comparação 
também levanta possibilidades 
de correspondências entre 
dados de outros setores da 
medicina, como, por exemplo: 
como uma doença se espalha, ou 
ainda, quais regiões apresentam 
maior sintomas de determina-
das doenças.

O estudo mostra que, com o 
uso de análise de dados e de 
técnicas de machine learning, 
é possível identificar compor-
tamentos adversos de medica-
mentos até então desconheci-
dos pelos órgãos responsáveis.

Todavia, a pesquisa está focada 
em análise de dados de pares de 
medicamentos, ou seja, de apenas 
dois medicamentos combinados. 

Na realidade em que vive-
mos hoje, entretanto, é muito 
comum ingerirmos 3, 4, 5 ou 
até mais medicamentos simul-
taneamente, o que gera uma 
grande falta de conhecimento 
e informações a respeito dos 
efeitos colaterais ou adversos 
que tais combinações podem 
causar. O lado positivo de tais 
iniciativas é que existem muitas 
referências por medicamentos 
na web, nos quais é possível 
identificar de antemão a exis-
tência ou não de potenciais 
efeitos colaterais quando um 
determinado medicamento foi 
combinado com outros. 

Este é apenas o início de uma 
extensa área de possibilidades 
de estudos e análises que podem 
nos mostrar o que realmente 
acontece quando misturamos 
medicamentos. 

(*) - É Executivo de Estratégia 
Digitais do Venturus; 

(**) - É Analista de Desenvolvimento 
do Venturus.

João Maia (*) e Rafael Gava de Oliveira (**)

Inovação diminui os 
riscos da combinação de 

medicamentos
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Especial

Elton Alisson, de Bruxelas/
Agência FAPESP

O aumento do nú-
mero de idosos na 
região tem elevado 

as taxas de doenças crôni-
cas relacionadas à idade, 
como a artrite reumatoide, 
asma, doenças pulmonares 
crônicas, neurodegenera-
tivas e cardiovasculares. 
Consequentemente, os 
custos em tratamento de 
saúde têm aumentado, 
mas a qualidade de vida 
da população não tem ne-
cessariamente melhorado.

Um grupo de universi-
dades e instituições de 
pesquisa da região formou 
um consórcio, chamado 
“Health Aging” (envelhe-
cimento saudável), com 
o objetivo de aplicar o 
conhecimento e as tecno-
logias que produzem para 
identificar doenças crôni-
cas relacionadas à idade 
na população em estágio 
inicial. E, dessa forma, re-
tardar o surgimento delas 
e, quiçá, o envelhecimento 
do sistema imune.

O projeto foi apresen-
tado por Niels Hellin-
gs, professor da Hasselt 
University, da Bélgica. “O objetivo do consórcio é 
desenvolver estratégias que possibilitem diagnosticar 
precocemente e prevenir o envelhecimento do sistema 
imune e doenças crônicas relacionadas à idade”, disse 
Hellings. “Dessa forma, seria possível intervir de modo 
personalizado em doenças crônicas para melhorar a 
resposta ao tratamento, desenvolver terapias novas e 
mais eficientes”, avaliou.

De acordo com o pesquisador, o surgimento de doenças 
crônicas relacionadas à idade deve-se ao envelhecimen-
to do sistema imunológico. À medida que os humanos 

Projeto pretende retardar 
o envelhecimento do 

sistema imune humano
O envelhecimento da população da Euroregião de Meuse-Rhine – uma 
região transfronteiriça europeia criada em 1976, com 11 mil quilômetros 
quadrados, e que abrange cerca de 3,9 milhões de habitantes ao redor do 
corredor das cidades de Aachen (Alemanha), Maastricht (Holanda), Hasselt 
e Liège, na Bélgica – tem se tornado um problema crescente

Consórcio de pesquisa belga quer desenvolver estratégias para diagnosticar 
precocemente e prevenir o surgimento de doenças crônicas relacionadas à idade.
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envelhecem o sistema imunológico também torna-se 
senil – um fenômeno chamado imunossenescência, que 
“afeta tanto a imunidade inata quanto a adaptativa. 
Há um declínio da resposta imune adaptativa com a 
idade”, afirmou.

Algumas das consequências do envelhecimento do sis-
tema imune são o aumento da suscetibilidade a infeções, 
desenvolvimento de câncer – em razão da menor imuni-
dade antitumoral – e diminuição da resposta a vacinas. 
Enquanto a vacina contra a gripe apresenta entre 70% 
e 90% de eficácia em adultos jovens, nos idosos esse 
número cai para entre 17% e 53%, comparou Hellings.

Ainda não há, porém, marcadores biológicos (biomar-
cadores) que possam ser usados como medidas para 
retardar o envelhecimento do sistema imune, apontou 
o pesquisador. “Não existe nenhuma ferramenta para 
discriminar o envelhecimento imune normal do patológi-
co, por exemplo, e evidências de que o envelhecimento 
imune possa ser revertido em humanos”, afirmou.

Por meio do projeto, os pesquisadores pretendem 
desenvolver proteínas de fusão de receptores (RFPs, 
na sigla em inglês) – que capturam e inibem citocinas 
inflamatórias, como a IL-6, envolvida no envelhecimento 
inflamatório – para direcionar novos biomarcadores 
e outros já existentes envolvidos no envelhecimento 
imune e em doenças crônicas.
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Digitalização de 
documentos é o

primeiro passo para
a transformação digital

Um funcionário 

hoje perde cerca de 

36 minutos por dia 

na tarefa de buscar 

documentos. Isso 

corresponde a 7,5% do 

tempo de expediente 

do colaborador, 

segundo dados da 

Associação Brasileira 

de Gerenciamento de 

Documentos

Isso poderia ser reduzido 
para apenas alguns segun-
dos por meio de um proces-

so de digitalização bem execu-
tado, e dados mais recentes 
mostram que as empresas na 
América Latina estão cada vez 
mais preocupadas com isso.

Segundo informações divul-
gadas pelo IDC este ano, até 
2020, 40% das 3 mil principais 
empresas da América Latina 
vão ver que a maior parte do 
seu negócio depende de sua 
capacidade de criar produtos, 
serviços e melhores experiên-
cias digitais, algo que diz muito 
sobre a jornada de transforma-
ção digital pela qual passamos.

Hoje boa parte dos avanços 
em digitalização é estimulada 
por tecnologias em ascensão 
como mobilidade, nuvem e 
big data – segundo o IDC, 
inteligência artifi cial vai estar 
presente em 30% das iniciati-
vas de transformação digital 
na América Latina.

A digitalização dos docu-
mentos é um dos primeiros 
passos para dar início à trans-
formação digital. No caso da 
gestão documental, a digita-
lização tem sido apresentada 
como uma solução efi ciente 
para a necessidade cada vez 
maior de compartilhamento 
de informações e na criação 
e atualização de documentos 
que geralmente envolvem 
múltiplos departamentos – 
processo que, quando feito 
em papel, leva mais tempo e 
fi ca mais sujeito à incidência 
de erros humanos.

Com um número cada vez 
maior de informações sendo 
criadas a cada minuto, é difícil 
garantir a segurança e extrair 
valor dos dados, especialmente 
quando estão em papel. Logo, 
um dos primeiros passos para 
aderir, de fato, à transformação 
digital é começar a mudar a 
forma como os documentos são 
criados, geridos e armazenados.

Os problemas criados 

pelo papel

Mesmo diante da ascensão 

de sistemas cada vez mais 
informatizados para envio 
de informações, como o eSo-
cial, por exemplo, que exige 
o envio de dados online, as 
empresas continuam criando 
e armazenando documentos 
em papel internamente. Além 
de difi cultar sua localização, 
isso acaba tornando impossível 
o estabelecimento de proto-
colos de segurança, gerando 
arquivos duplicados ou com-
partilhamentos indevidos de 
informação.

Ao converter arquivos físicos 
em digitais, é possível consoli-
dar as informações, eliminando 
as duplicações e garantindo um 
melhor controle de acesso e 
uso dos dados.

Os documentos ativos, aque-
les aos quais os funcionários 
recorrem com mais frequên-
cia, crescem na proporção de 
25% ao ano. Uma boa maneira 
de começar uma estratégia 
de digitalização é investindo 
no escaneamento desses 
documentos em papel mais 
acessados pelos funcionários, 
tornando seu acesso e com-
partilhamento mais fácil pelos 
funcionários.

O perigo da 

desorganização

Ainda segundo dados da As-
sociação Brasileira de Gestão 
de Documentos, os gestores 
gastam, em média, quatro 
semanas inteiras por ano pro-
curando informações devido a 
armazenamento inadequado e 
desorganização de arquivos

Por isso, não basta investir 
em digitalização – é preciso 
contar com uma estratégia de 
gestão eletrônica de documen-
tos para gerir as informações 
de maneira centralizada du-
rante todo o seu ciclo de vida, 
evitando o caos dos arquivos 
e a falta de visibilidade dos 
dados. Com isso, as empresas 
podem melhorar o monitora-
mento, bem como o acesso às 
informações.

Como não existe uma úni-
ca estratégia que funcione 
para todas as empresas, é 
fundamental que um projeto 
de digitalização de docu-
mentos envolva os múltiplos 
departamentos. Muito mais 
importante do que investir 
em novas ferramentas, sis-
temas e processos é estar 
sempre pronto para avaliar e 
reconhecer as necessidades 
de adaptação e mudança e 
suas estratégias para abraçar 
novas tecnologias e aumentar 
a produtividade.

(*) É vice-presidente da Access
para a América Latina.

Inon Neves (*)

News@TI
Benefi cência Portuguesa recebe prêmio 
100+ Inovadoras no Uso de TI na categoria 
Saúde

@A BP - A Benefi cência Portuguesa de São Paulo conquistou o 
primeiro lugar na categoria Saúde do prêmio 100+ Inovadoras 

no Uso de TI com o case sobre o uso da inteligência artifi cial para 
a identifi cação e classifi cação de informações registradas nos pron-
tuários eletrônicos dos clientes. A instituição fi cou em 14º lugar 
no ranking geral das 100 melhores empresas, que concorreram 
em 20 categorias. O prêmio é organizado pelo Grupo Mídia e a 
cerimônia de premiação ocorreu no Transamerica Expo Center 
na última quarta-feira (17). "A BP está em constante busca de 
iniciativas de inovação que possam agregar novas possibilidades 
ao nosso negócio. Com o uso da inteligência artifi cial, horizontes 
se abrem para a nossa instituição, trazendo novas soluções que 
promovem melhoria no atendimento prestado e ganho real para 
nossos clientes. A tecnologia tem contribuído para um ritmo 
bastante dinâmico na BP", comenta Lílian Quintal Hoffmann, 
superintendente-executiva de Tecnologia da Informação da BP. 

Tecnologia facilita reembolso e ajuda a 
combater fraudes em viagens corporativas 

@Segundo pesquisa realizada pela Global Business Travel Asso-
ciation (GBTA) em 2016, o mercado de viagens corporativas 

movimentou cerca de US$ 1,3 trilhão. Apesar disso, chegar a uma 
política de viagens ideal ainda é um desafi o para muitas empresas que 
investem em programas e soluções utilizando a tecnologia como aliada. 
Uma das maiores preocupações das empresas durante as viagens é o 
controle de gastos do colaborador, além de ter que mantê-lo dentro do 
orçamento, nenhum gestor quer lidar com gastos excessivos ou possí-
veis desvios que podem trazer prejuízos para a sua empresa. Segundo 
dados da consultoria Hands On Solution, empresas perdem cerca de 
8% do seu faturamento em desvios cometidos por funcionários – e 
menos de 1% dessas organizações investem em ações de prevenção. 
Mesmo sendo uma situação delicada que compromete a confi ança 
do profi ssional envolvido, o gestor precisa ter ciência de que esse é 
um risco e que existem formas de evitá-lo (www.vexpenses.com).

Sylvio Mode (*)

A verdade é que o problema 
é muito mais amplo. Segundo a 
Wikipedia, “mobilidade urbana 
é a condição em que se realizam 
os deslocamentos de pessoas e 
cargas no espaço urbano de uma 
cidade. Assim, ela é obtida por 
meio de políticas de transporte 
e circulação que visam a melho-
ria de acessibilidade e mobilida-
de, através da priorização dos 
modos de transporte coletivo 
e não motorizados de maneira 
efetiva, socialmente inclusiva 
e ecologicamente sustentável”.

Posto isso, é possível, em uma 
estrutura tão ampla do territó-
rio brasileiro, pensar em uma 
solução única e abrangente? 
Possivelmente não, o Brasil tem 
26 Estados, com culturas, crescimento, infraestrutura, demografi a 
completamente diferentes. Até mesmo se reduzirmos o escopo 
para as principais capitais não existe um modelo de solução de 
mobilidade que possa se encaixar em boa parte delas. 

Sabemos que a expansão e o crescimento desordenados das 
cidades acabaram por criar espaços urbanos – em sua boa parte 
– voltados para o transporte particular de automóveis, em detri-
mento ao transporte coletivo. A própria cultura brasileira (que 
aos poucos tem mudado com a acessibilidade às bikes) ainda 
associa o carro a características como status, conforto e liberda-
de. O padrão superlotado dos transportes coletivos também não 
contribui para que as pessoas optem por deixar o carro em casa.  

É preciso que o Brasil tenha políticas de mobilidade urbana 
voltadas para a construção de cidades mais inteligentes, susten-
táveis e acessíveis. Além disso, precisamos trazer para discussão 
consequências como o aumento da poluição e das emissões causa-
doras do efeito estufa. Segundo o portal Mobilize Brasil, somente 
no país, a frota de automóveis e motocicletas teve crescimento 
cerca de 400% nos últimos dez anos. 

Muito já se tem feito em diversos países, e a tecnologia tem 
sido uma grande aliada nesse processo. E graças a esses avanços, 

Mobilidade urbana e sustentável – um 
desafi o para as cidades brasileiras

Será mesmo que os carros são os grandes vilões das cidades, principalmente se pensarmos em 
questões de mobilidade?

é possível ampliar as soluções e permitir também novos olhares 
para o planejamento urbano. É importante ressaltar a importân-
cia dos investimentos em sistemas sobre trilhos, como metrôs, 
trens e bondes modernos (VLTs), ônibus com combustível limpo, 
semáforos inteligentes, câmeras e integração entre sistemas e 
calçadas acessíveis para todas as pessoas, além de outras tendên-
cias que vieram para fi car, como as ciclovias e compartilhamento 
de carros e bicicletas.

Um importante projeto de mobilidade, que envolveu software 
da Autodesk em sua concepção está sendo desenvolvido por uma 
startup de Florianópolis, a Mobilis, criada por três engenheiros, 
que têm como missão encontrar soluções inteligentes para os 
problemas de mobilidade urbana. O projeto resultou no lança-
mento do “Li”, primeiro carro 100% brasileiro elétrico, movido por 
baterias de íons de lítio. O carro é desenvolvido com o software 
Autodesk Fusion 360TM, uma ferramenta ágil que contribui para 
a criação e design de produtos inovadores.

O projeto apresenta diversas inovações relacionadas à interface 
de usuário, algumas inéditas no mercado automotivo brasileiro. 
Para se ter uma ideia, o veículo traz partida por login, sistema 
de manutenção preditivo online, pelo qual, conectado com a fá-
brica, pode prever problemas no sistema antes que aconteçam. 
Também um head up display com projeção de dados importantes 
como o velocímetro e carga da bateria, sistema de gestão de frota 
(TrackLi), entre outras, está presente.

Este é um passo importante para nós brasileiros na construção 
de um modelo mais sustentável de mobilidade urbana. Entre os 
benefícios, além da diminuição dos poluentes e da economia 
fi nanceira no abastecimento, esses carros reduzam o nível de 
ruído das cidades. O governo brasileiro está analisando também 
medidas para incentivos fi scais (diminuição de impostos) para 
que a produção seja viável para as montadoras e a aquisição 
possível para os motoristas. 

Esse é só um dos exemplos com foco na transformação digi-
tal. Mas é mais um item de mobilidade urbana a ser adotado no 
Brasil. É a tecnologia movimentando a economia, apostando em 
sustentabilidade e, principalmente, qualidade de vida.

(*) É Presidente da Autodesk no Brasil.

Independentemente do 
setor ou do tamanho do ne-
gócio, uma área que pode 
ser considerada a principal 
preocupação dos empresá-
rios brasileiros é a logística. 
Responsável pela circulação 
de produtos no território 
nacional, este conceito faz 
com que a grande maioria das 
corporações enfrente diaria-
mente uma série de particu-
laridades e desafi os para que 
consiga, de fato, crescer. Para 
isso, a tecnologia é um auxílio 
poderoso nesta busca pela 
automatização e efi ciência. 

Os custos logísticos são componentes bastante signifi cativos 
nas despesas operacionais das empresas brasileiras. Pesquisa 
realizada pela Fundação Dom Cabral indica que os gastos com 
transporte e armazenagem correspondem a 12,37% do fatura-
mento bruto anual das corporações – um crescimento de 7,4% 
nos últimos três anos. Assim, uma boa gestão nessa área é vital 
para a garantia dos resultados das organizações.

Para isso, é preciso vencer duas características bem desa-
fi adoras do Brasil. A primeira delas remete às difi culdades de 
transporte. O Brasil é uma nação com dimensões continentais 
(8,5 milhões de quilômetros quadrados, quase o tamanho de 
todo o continente europeu) e, se não bastasse, ainda possui uma 
grande dependência do modal rodoviário com infraestrutura 
pouco desenvolvida fora dos grandes centros. Além disso, há a 
questão tributária, com uma série de exigências fi scais e legais 
que tornam ainda mais complexos os desafi os nesta área. 

Reverter essas particularidades não é fácil porque não existe 
um cenário único ideal. As soluções dependem de cada seg-

mento de atuação e do porte 
das empresas envolvidas. 
Contudo, algumas dicas são 
importantes. O primeiro passo 
para ter uma logística mais 
efi ciente e menos dispendio-
sa, por exemplo, é garantir 
a visibilidade das opera-
ções e dos processos. Assim, 
os profi ssionais conseguem 
identifi car os pontos fracos e 
executar planos estruturados 
para melhorar essa questão, 
otimizando e aumentando a 
efi ciência.

As empresas e os gestores 
precisam compreender que o 

setor está no momento de uma mudança signifi cativa na forma 
como as operações são geridas. O uso da tecnologia como fer-
ramenta de gestão e a busca constante pela inovação devem 
guiar todos os objetivos. Um bom começo é identifi car parceiros 
especializados no assunto que podem ajudar nesta migração 
e na adoção de novos recursos. A visibilidade necessária para 
melhorar a efi ciência depende diretamente da utilização da 
tecnologia. 

Portanto, o posicionamento de uma organização em nível 
competitivo a médio e longo prazo demanda uma otimização 
constante das operações e processos. O mercado brasileiro já 
percebeu a necessidade de inovação e tecnologia e certamente 
intensifi cará mais essa procura nos próximos anos. Aos poucos, 
as empresas do Brasil conseguem deixar para trás todas as par-
ticularidades e desafi os e começarão a apresentar, fi nalmente, 
uma evolução signifi cativa na maturidade da gestão logística. 

(Fonte: Diogo Louro é sócio-diretor da Nimbi, especialista em tecnologia para a 
cadeia de suprimentos. http://www.nimbi.com.br/).

Logística no Brasil: como ser estratégico 
com as particularidades do país

Footcoin: chega ao mercado criptomoeda de times de futebol
Foi lançada a Footcoin.club, plataforma 

desenvolvida para aproximar torcedores aos 
clubes de futebol do seu coração. O torcedor 
compra a moeda do seu time e pode usá-la 
para adquirir produtos do marketplace do 
clube, ingressos, bem como utilizar serviços 
de parceiros como o Uber, consórcio e clínica.

O projeto foi criado por um grupo de empre-
sários do setor de tecnologia e fanáticos por 

futebol que viram na tecnologia blockchain 
uma aliada para a criação de criptomoedas 
para times de futebol. O objetivo é garantir que 
todo o ecossistema do time esteja integrado e 
rastreado.

O lançamento coincide com a data de come-
moração do centenário do Fortaleza Esporte 
Clube, primeiro time a aderir à plataforma, 
que começa a utilizar a criptomoeda Leãocoin 

(LEC) nos negócios com parceiros e torcedores 
a partir de hoje. 

Segundo o CEO da fi ntech Allgoo e um dos 
participantes do projeto, Luiz Cláudio Macedo, 
a Footcoin.club traz um modelo inovador e 
irá contribuir muito para o desenvolvimento 
e profi ssionalização do esporte no Brasil. “Há 
muito ainda por vir, isso é só o começo," pro-
mete Macedo.
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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 23 de Outubro de 2018. Dia de São João de Capistrano, São 
Vero, Santo Inácio, São João Bondoso, São Severino, e Dia do Anjo Mumiah, 
cuja virtude é a espiritualidade. Dia do Aviador, Dia da Asa e Dia da 

Força Aérea Brasileira. Hoje aniversaria o escritor Michael Cricht que 
faz 77 anos, o ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé que 
nasceu em 1940 faz 78 anos e o jogador Leo Moura nascido em 1978.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste primeiro dia e grau é muito original nas 
suas idéias, empreendedor e sempre bem-disposto. É versátil, rápido e 
tem uma cabeça cheia de boas ideias. Aprende todos os assuntos com 
muita facilidade, mas prefere a prática à teoria. Gosta de viagens, de 
aventuras e de ter diversos tipos de experiências. Lutará bravamente 
pelas suas conquistas e pode vencer na vida pelo tino comercial e o 
poder de comunicação. A confi ança em si mesmo e o uso de métodos 
práticos o levarão ao sucesso.  Autoconfi ante, quando se permite estar 
no controle das situações, atinge todos os seus objetivos.

Dicionário dos sonhos
MÉDICO - Vê-lo quando está com saúde, doença 
próxima. Se estiver doente, fi cará curado. Tratando 
de doente, fi cará curado. Ser médico, acautele-se 
com situações difíceis. Números da sorte: 03, 08, 11, 
28, 48 e 71.

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

Esta terça é o décimo quarto dia da lunação. A Lua transita plena em Áries entrando na sua fase Cheia, ajudando 

a resolvermos com maior rapidez, impasses no trabalho. Procure realizar tudo usando criatividade, mas evite 

atividades e serviços monótonos. Na metade do dia aumenta o mau humor e a tensão emocional. No meio da tar-

de, não suportando restrições podemos ser levados a dar um basta, declarando independência e partindo para a 

realização de coisas novas rompendo com aquelas que já não dão mais satisfação o resultado esperado.
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O Sol em Escorpião faz as suas 
características de impulsividade 
e decisão fi carem bem presentes. 
Durante todo o dia determinação e 
coragem, inclusive para recomeçar. 
À noite ainda ocorrem confusões nas 
relações, tanto sociais, amorosas e 
conjugais. 77/377 – Bege.

Com o Sol em sua casa sete, poderá 
fi rmar importantes alianças, parce-
rias e sociedades. Com a Lua em 
Áries há intensidade emocional que 
pode aumentar as ações. De manhã 
confi ança e otimismo até com novos 
ganhos materiais ou financeiros. 
62/862 – Azul.

Período muito bom para mudar seus 
hábitos, fazendo alterações na sua 
rotina alimentar. O dia é animado, 
com maior confi ança e otimismo, fa-
zendo com que se procure o diálogo 
e soluções. Algo novo pode surgir 
dando oportunidade de se dedicar 
mais a sua carreira profi ssional. 
07/607 – Amarelo.

É momento de ampliação da rapidez 
e disposição com a Lua em Áries. 
Forte desejo de maior intimidade 
podendo iniciar namoro ou fi car 
com alguém atraente. Com o Sol 
na casa cinco pode retomar suas 
atividades profi ssionais com força 
total. 29/129 – Cinza.

O estimulo é muito forte para in-
tensas relações amorosas com o Sol 
transitando em Escorpião e a Lua em 
Áries a comunicação está favorecida 
durante todo o dia. Lute por melhores 
condições, mas não cometa exagero 
no fi nal do dia e evite dívidas anteci-
padas. 34/634 – Amarelo.

Um dia em que conviver com novos 
ambientes e conhecer outras pes-
soas e fazer amigos lhe fará muito 
bem nesta nova fase com o Sol em 
Escorpião. À noite será melhor 
pegar leve. Será uma fase de certa 
indefi nição, as coisas parecem fi car 
nubladas e difíceis 90/490 – Verde.

A vitalidade e a disposição emocional 
ajudam nas suas atividades. Com 
empenho terá os resultados espe-
rados em breve. As transformações 
começam a se defi nir e o que foi 
iniciado se consolidará neste próximo 
mês de novembro, esteja preparado. 
43/443 – Verde.

Seja tolerante com as pessoas que 
não tem a mesma visão, evitando 
atritos, tanto no amor como nas 
amizades. A tendência é para o 
autodomínio em favor de objetivos 
estratégicos que desejamos alcançar 
neste fi nal de outubro. Com jeito 
poderá alcançar a satisfação de um 
dos seus desejos. 55/355 – Cinza.

Terá um envolvimento novo fora do 
seu ambiente. O dia será animado de 
astral elevado, confi ança, otimismo 
e as melhores perspectivas dando 
um bom entendimento.  Atitudes 
fi rmes e decisivas irão diminuir os 
problemas que podem ocorrer e 
levar ao desânimo. 26/326 – Marrom.

Continua tendo chance de prosperar 
e melhorar sua condição de vida 
neste fi nal de ano. O maior prestígio 
pessoal dará chance de aumentar 
seus ganhos através do trabalho. 
Não desista de uma conquista que 
deseja, alcançará estabilidade que 
persegue há muito tempo, em breve. 
65/465 – Vermelho.

Grandes novidades e de renovação 
em atividades que envolvam bele-
za e diversão. O dia é bom para o 
trabalho, os negócios, bom para a 
saúde, mas não para os assuntos 
sentimentais. Está na hora de 
aprender mais, estabelecer novos 
contatos e ter uma nova visão da 
vida. 79/879 – Azul .

Este é o momento melhorar a vida 
material. Não se descuide tanto 
daquilo que conquistou, procure 
conservar o que é seu, dando mais 
atenção a quem o ama. A vida sexual 
ganha novo ímpeto com aumento 
dos desejos através de fantasias 
que serão realizadas. 21/421 – Azul.

Simpatias que funcionam
Acabar com o desânimo: Às 5 horas da tarde, 
acenda três velas vermelhas em um prato, com 
cuidado para não se queimar. Ao lado, coloque um 
copo com água e um vaso com três rosas vermelhas. 
Faça uma prece pensando positivamente em como 
sua vida vai melhorar. Jogue os restos das velas no 
lixo quando terminarem de queimar. Tome a água 
do copo e coloque o vaso em seu quarto próximo à 
cabeceira de sua cama, deixando lá até as primeiras 
pétalas caírem. Depois, termine de tirar as pétalas e 
jogue-as em um jardim ou vaso com fl ores. O copo, o 
prato e o vaso devem ser lavados e usados como de 
costume. Os restos da rosa devem ser jogados no lixo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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de farofas

(?)-feira,
último dia

útil da
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Diz-se da
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intransi-

gente

Caixa para
transporte
de carga

em navios

Nomeia 
os Mensa-

geiros 
da Paz

Satélite do
planeta
Júpiter
(Astr.)

Thomas
Edison,
inventor
dos EUA

Corrente
filosófica
de Kant e
de Hegel

Título de
soberanos
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manos

Dalton
Trevisan,
contista

curitibano

Cantor pop
de "Kiss
from a
Rose"

Consoante
de ligação
de "cafe-

teira"

O estilo
artístico

oposto ao
abstrato

Filme fo-
tográfico,
em inglês

Prefixo de
"antítese":
oposição
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Amazonas

"(?) Back",
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dos
Beatles
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Guia
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(símbolo)
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cálculo de juros
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O Homem-
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dique nor-

destino

Emite
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Dupla

musical

O mais setentrional
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sos, abrange China

e Mongólia

Formato 
da cruz
Gravata,
em inglês

Peça      
circular do
chaveiro
Copiam

Ecossistema como
a Mata Atlântica

Posto em posição
vertical

(?) Gogh,
pintor que

mutilou 
a própria orelha

(?) que passarinho
não bebe: pinga

Christian (?), 
estilista francês

Instituiu uma nova
moeda no Brasil em

1994Ponto de 
convergência (fig.)

2/get. 3/tie. 4/film — seal. 5/aguti. 10/figurativo — intrépidos. 11/patrimonial. 16/linguiça defumada.
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Refl exõesRefl exõesRefl exõesGrandes
mulheres 

A Companhia Casa da Tia Siré 
engata temporada do espetáculo 
Gesta Mullier . As mulheres que 
abriram caminho ao longo dos anos 
de escravidão, abusos e conquistas 
compõem a narrativa polifônica 
do espetáculo. Com idealização 
e atuação de Andressa Ferrarezi, 
o projeto foi gestado pela atriz 
há cerca de seis anos, dentro das 
ofi cinas e ações da Cia Casa da 
Tia Siré. A iniciativa lançou uma 
provocação acerca dos arquétipos 
e estereótipos femininos com sete 
cenas dirigidas por sete diretores 
diferentes: Georgette Fadel, Re-
nata Zhaneta, Nei Gomes, Osvaldo 
Hortencio, Daniela Giampietro, 
Vera Lamy e Dinho Lima Flor.

Serviço: Galpão Folias. R. Ana Cintra, 213, 
Santa Cecília. Sextas e sábados às 20h e aos 
domingos às 19h. Ingresso R$ 20. Até 11/11. 

Com direção de César 
Baptista, Sutura estreia 
no próximo dia 2

Com Anna Cecília Jun-
queira e Ivo Müller no 
elenco, a peça discute, 

de forma ácida e inteligente 
temas como amor, hipocrisia, 
busca por felicidade, micro 
poder nas inter-relações e a pre-
cariedade da natureza humana. 
A notícia de um fato importante 
intensifi ca a dinâmica já esta-
belecida de um casal que tenta 
começar a reorganizar sua vida. 
Na tentativa de reconstruir essa 
história de amor, o terreno se 
revela movediço: encontros, 
desencontros, desejos, sonhos, 
fi cção e realidade atravessam 
a relação desse casal, com 
ternura e brutalidade, abrindo 
um corte que expõe suas pre-
cariedades e os limites de sua 
natureza.

Serviço: Teatro Alfredo Mesquita, Av. 
Santos Dumont, 1770, Santana, tel. 2221-
3657.  Sexta e sábado às 21h, e domingos 
às 19h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (Meia). 
Até 25/11. Sutura, do escocês Anthony Neilson, faz temporada no Teatro Alfredo Mesquita.

Mart’nália

Mart’nália mostra o repertório do CD + Misturado 
- eleito melhor disco de samba na cerimônia do  18º 
Grammy Latino.Vencedora do 18º Grammy Latino 
(2017) com o melhor disco de samba + Misturado, 
Mart’nália apresenta o show que dá nome ao álbum. 
O CD traz oito canções inéditas e sete regravações 
de grandes clássicos da MPB como Estrela (Gilber-
to Gil),Tempo de Estio (Caetano Veloso), Linha do 
Esquador (Djavan/Caetano) e o medley Ela disse-me 
assim/Loucura (Lupicínio Rodrigues). O show é uma 
mostra da personalidade artística plural de Mart’nália 
que sobe ao palco celebrando a vida.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Terça (30) à s 21h, Ingresso: R$ 80.

Estreia

B
ru

no
 F
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er

y

Samba
Marta Azevedo

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn. 

Compreensão Espiritual. 

Novas dimensões na compreensão espiritual e na prática 

espiritual.
Seja qual for o seu objetivo pessoal, necessidade ou desejo, você tem 
ajuda para alcançá-lo. O propósito deste tempo é ajudá-lo a ver como 
você é verdadeiramente poderoso quando procura as respostas, em 
vez de olhar para fora de si mesmo para que os outros preencham 
essa necessidade. Isto é a mestria em ação e é uma parte importante 
do propósito de ser um humano, de experienciar. Lembrar que você 
tem o que precisa sempre disponível para você é fundamental. Duvi-
dar de suas habilidades, possibilidades e destino o isolam da energia 
universal da presença, poder e sabedoria do tudo o que é. Traga sua 
mente, auto-imagem e atitude para a realidade da Mente, da energia 
do Divino, e você poderá realizar qualquer coisa com uma nova con-
fi ança espiritual. Pensamento para hoje: Crie uma atmosfera mental 
de criatividade, potencial e poder para reunir todos os aspectos de 
você. Através desta prática, você verá seus objetivos se manifestarem, 
você sabe que isso acontecerá e você já o tem. 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

Nota
Um dos grandes ícones da música nacional, 

Toquinho comemora seus 50 anos de carreira 
com o lançamento de um CD e DVD grava-
dos ao vivo. O registro foi feito durante um 
show especial no Teatro WTC (São Paulo), 
em março de 2016, produzido pela Circuito 
Musical. Nele estão os maiores sucessos do 
instrumentista, cantor e compositor. “Toqui-
nho - 50 Anos de Carreira (Ao Vivo)” já está 
disponível nas plataformas digitais e chega 
às lojas em CD e DVD pela gravadora Deck. 
Iniciando o show ele canta que “o som não 
tem fronteiras, é made in coração” (“Made 
in Coração”). O registro traz 14 músicas que 
transitam em diferentes fases de sua carreira, 
como “Quem Viver, Verá”, “Que Maravilha”, 
“Samba de Orly” e “Samba pra Vinícius”. O 
sucesso “Aquarela”, que marcou várias gera-
ções, também está no repertório. Encerrando 
o show, Toquinho fala de sua indignação com 
a política do país e manda tudo, assim como 
fez no passado, para “A Tonga da Mironga 
do Kabuletê”. Ouça :  (https://Toquinho.lnk.
to/50AnosDeCarreiraAlbumWE ) 

Concerto
Fundado em 2008, o Quarteto Osesp 

reúne o Spalla da Orquestra, Emmanuele 
Baldini (ciolino), Davi Graton (violino), 
Peter Pas (viola) e Heloisa Meirelles 
(violoncelo). Desde sua fundação, o 
Quarteto Osesp tem sua própria série 
na Sala São Paulo, na qual são apre-
sentadas obras clássicas e propostas 
inovadoras e criativas. Seu repertório é 
vasto, incluindo obras que vão da épo-
ca barroca até os jovens compositores 
contemporâneos. Entre os que já se 
presentaram com o grupo estão artistas 
como Ricardo Castro, Antonio Meneses, 
Arnaldo Cohen, David Aaron Carpenter, 
Nicholas Angelich, Nathalie Stutzmann e 
Jean-Effl am Bavouzet. Para esta edição o 
grupo apresentará, no Átrio da Pina Luz, 
peças de Franz Schubert (Quartettsatz 
em Dó Menor, D 703), Edino Krieger 
(Telas Sonoras) e Ludwig van Beethoven 
(Quarteto, Op.59 nº 2).

Serviço:  Pinacoteca de São Paulo, Praça da Luz, 2, Centro, 
tel. 3324-1000. Quarta (24) às 19h30. Entrada franca.



O futuro é agora 

quando falamos em 

tecnologia fi nanceira. 

E o crescimento de 

inovações nesse sentido 

é ininterrupto

De acordo com levantamento 
do Finnovation, o número de 
startups que atuam no segmen-
to, as chamadas fi ntechs, quase 
dobrou do fi m de 2016 até junho 
deste ano. Hoje já são mais de 
370 empresas que fornecem 
soluções, que vão desde meios 
de pagamentos, gestão fi nancei-
ra pessoal, empréstimos e até 
mesmo gestão de patrimônio. 

Não é possível, porém, que 
haja essa inovação sem o con-
sentimento de consumidores e 
empresas tradicionais. Alguns 
setores sentem essa transfor-
mação com mais intensidade, 
especialmente as instituições 
fi nanceiras e as empresas de 
varejo. Uma série de mudan-
ças regulatórias promovidas 
pelo Banco Central permitiu 
um maior estreitamento entre 
essas companhias inovadoras 
com corporações tradicionais. 

Desde que o Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) liberou as 
fi ntechs para ofertar emprés-
timos com recursos próprios, 
a procura de varejistas por 
parcerias com essas empresas 
de tecnologia fi nanceira se in-
tensifi cou. A ideia dos lojistas 
é substituir os bancos na oferta 
de crédito aos seus clientes e 
ganhar efi ciência. Este seria 
o diferencial das startups. É 
justamente essa mentalidade 
inovadora um dos grandes 
diferenciais que tem trazido 
as fi ntechs para os holofotes 
do mercado fi nanceiro e das 
empresas. 

Aderir a elas para não perder 
sua fatia de mercado é a bola 
da vez nas discussões entre 
executivos. Exemplo disso é 
o caso do Nubank. A empresa 
mostrou a grandes varejistas 
como o Renner e Saraiva que 
seus cartões podem servir 
muito mais que apenas para a 
compra de produtos. Ou seja, os 
diferenciais vão muito além do 
serviço em si. Estamos falando 
de uma experiência completa 
que o usuário pode obter. 

A fusão de tecnologia fi nan-
ceira, experiência do usuário 
e reinvenção do varejo cria um 
ecossistema que deixará de 
ser novidade para ser manda-
tório. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, a rede de cafeterias 
Starbucks criou um cartão que 
já acumula, em saldo, mais 
dinheiro que muitos bancos 

médios americanos. 
Ao atrelar o cartão fi delidade 

ao pagamento de seus produtos, 
a empresa usou a mentalidade 
fi ntech para prover melhores 
serviços, algo que sempre 
colocou como missão. Aqui 
estamos falando de fi delização 
do consumidor.

E fidelizar é também dar 
liberdade e opção para que o 
consumidor possa seguir o cami-
nho que mais lhe é conveniente. 
É o conceito do open banking. 
A iniciativa integra sistemas de 
bancos no meio digital, possi-
bilitando a criação de negócios 
e parcerias. 

Com a digitalização dos ban-
cos, a medida está se tornando 
cada vez mais comum – fi ntechs 
estão se associando com estas 
instituições para oferecer a 
compensação de pagamentos 
mais rápida para seus clientes, 
entre outros benefícios.

Algumas das melhorias estão 
na facilidade em transitar por 
diversas instituições e optar por 
aquela que mais atenda aos obje-
tivos. Com o open banking será 
possível migrar de banco tão fácil 
como trocar de chip de celular. 
E por que não, levar junto para o 
seu novo banco todos os extratos, 
boletos e lista de favorecidos da 
sua velha instituição fi nanceira? 
O Banco Central já enxergava 
essa possibilidade em 2006, 
mas só hoje com esse conceito 
é que temos as ferramentas para 
concretizar essa visão.

A mesma dinâmica acontece 
com os cartões multicontas. 
Com o uso de um aplicativo, 
você decide de qual conta o 
cartão deve debitar naquele mo-
mento. E essa integração ocorre 
de novo com a tríade fi ntechs, 
bancos e varejo por intermédio 
dos chamados private-labels. 
O desafi o agora é implementar 
soluções que englobem os dis-
positivos móveis. Cabe a esses 
players trazerem suas próprias 
plataformas de pagamento para 
se adaptar à jornada do cliente.

O futuro da tecnologia fi-
nanceira passa pela evolução 
dessas novas empresas, e a 
capacidade de companhias 
tradicionais se adequarem ao 
entendimento do consumidor. 
Isso só é possível por meio de 
insights estratégicos, processos 
analíticos e de parceiros ade-
quados que possam fornecer o 
know-how necessário para que 
o velho mundo e o novo possam 
ser um só.

(*) - É Chief Product Offi  cer 
do Verity Group, empresa 

especializada em consultoria 
para transformação digital e 

gestão de ponta a ponta.

Fintechs, bancos digitais, 
open banking: Qual o futuro 

da tecnologia fi nanceira?
Marcelo Oliveira (*)
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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: DANIEL NASCIMENTO FERREIRA, de nacionalidade Brasileira, solteiro, 
psicólogo, natural desta Capital, Ipiranga - SP, no dia (06/11/1967), residente na Vila Ma-
dalena, SP, fi lho de Isaias Ferreira e de Etelvina do Nascimento Ferreira. A pretendente: 
ANDRÉA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade Brasileira, divorciada, pedagoga, 
natural São Paulo - SP, no dia (27/09/1971), residente na Vila Madalena, SP, fi lha de 
José Mendes dos Santos e de Marinita Maria dos Santos.

O pretendente: JOSÉ VINICIUS GARCIA EBOLI, de nacionalidade Brasileira, divorciado, 
advogado, natural São Paulo - SP, no dia (14/08/1981), residente na Vila Madalena, SP, 
fi lho de Amaury Ricardo de Santana Eboli e de Evelyn Cordeiro Garcia Eboli. A pretendente: 
DAINA BALCIUNAITE, de nacionalidade Lituâna, solteira, advogada, natural Lituânia, no dia 
(14/08/1988), residente na Vila Mariana, SP, fi lha de Gintaras Balciunas e de Daiva Balciuniené.

O pretendente: MARTIN ANDRES MARIÑO CONDE, de nacionalidade Brasileira, divor-
ciado, empresário, natural São Paulo - SP, no dia (17/02/1983), residente em Pinheiros, 
SP, fi lho de Wilton Jaime Conde Bello e de Paula Marino Brito Conde. A pretendente: 
LÍVIA SANTORO DEMARCHI, de nacionalidade Brasileira, solteira, funcionária pública, 
natural Rio Claro - SP, no dia (04/01/1986), residente em Pinheiros, SP, fi lha de José Luis 
Demarchi e de Marilena Santoro Demarchi.

          
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: CAUÊ GALVÃO ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão gerente de 
projetos, nascido nesta Capital, Belezinho - SP, no dia 25/06/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Regis Flavio de Araujo e de Maria de Lourdes Galvão Araujo. A 
pretendente: DENISE BENEDITO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 06/04/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Jose Benedito da Silva e de Francineide Marcede de Souza Silva.

O pretendente: DERIVALDO GONÇALVES DE MACÊDO, estado civil divorciado, profi ssão 
taxista, nascido em Ribeira do Amparo - BA, no dia 06/04/1951, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Ferreira de Macêdo e de Virgilina Gonçalves de Andrade. 
A pretendente: FRANCISLENE CRISTINA ARAUJO DE ABREU, estado civil solteira, 
profi ssão diarista, nascida em Piraju - SP, no dia 28/05/1982, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Abreu Filho e de Maria Lucia Teodoro de Araujo.

O pretendente: THIAGO CRUDELI MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 04/02/1989, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Marques Martins e de Arlete Crudeli Martins. 
A pretendente: ANDRESSA ELISABETE DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão 
contadora, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 20/04/1989, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Otiniel de Moraes e de Noemi 
Elisabete Paleari de Moraes.

O pretendente: RODRIGO SILVA CAMPOS FERREIRA, estado civil divorciado, profi s-
são vendedor, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 04/11/1978, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Campos Sodré Ferreira e de 
Flor de Maria Silva. A pretendente: SULIANNY BARBOSA GUIMARÃES, estado civil 
divorciada, profi ssão corretora, nascida em Fortaleza - CE, no dia 29/04/1983, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Suliano Gurgel Guimarães e de 
Cacia Barbosa dos Santos Guimarães.

O pretendente: LUIZ FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia 08/07/1995, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de José Roberto Silveira e de Mary Nubia dos Santos. A pretendente: 
THAINA MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Guarulhos - SP, no dia 09/09/1998, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Flávio Fernando de Oliveira e de Rita de Cássia Martins.

O pretendente: ÉLIO BARBOSA DE SÁ, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de 
teste de componentes, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 10/07/1989, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Barbosa de Sá e 
de Maria Socorro Barbosa de Sá. A pretendente: PALOMA PIMENTA ALVES, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em Mauriti - CE, no dia 02/05/1995, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Valdécio Alves da 
Cunha e de Sebastiana Dioclecia Pimenta da Cunha.

O pretendente: LUCAS DANIEL DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido em Petrolina - PE, no dia 19/02/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de José Francisco Rodrigues Alves e de Francisca Maria da Silva 
Rodrigues. A pretendente: INGRID GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Maceió - AL, no dia 09/06/1992, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Ivo Gomes da Silva e de Maria José da Silva.

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

Empresas & Negócios

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

O pretendente: FLÁVIO CÉSAR DE SIQUEIRA MARQUES, profi ssão: militar, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 07/02/1973, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joselito Marques da Silva 
e de Maria Helena de Siqueira Marques. A pretendente: DENISE FERREIRA GOMES, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nasci-
mento: 04/11/1967, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Warms Gomes e de Rita Ferreira Martins Gomes.  R$ 12,58 

O pretendente: MARCELO RIBEIRO DE LIMA, profi ssão: administrador de empre-
sas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
14/03/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Norival 
Ribeiro de Lima e de Maria Deli Zupirolli de Lima. O pretendente: GUSTAVO MARS-
SON GONÇALVES DA COSTA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/03/1981, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Rosario Gonçalves da Costa e de Cristina Maria 
Marsson Gonçalves Costa. R$ 12,58 

O pretendente: YURI SCARDINO, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/10/1987, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Santos Scardino e de Ana Maria dos Santos 
Scardino. A pretendente: ALINE GUIMARÃES COUTO, profi ssão: psicóloga, estado 
civil: solteira, naturalidade: Salvador - BA, data-nascimento: 21/11/1989, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adelino Helio Couto e de Rosangela 
Maria Guimarães.  R$ 12,58 

O pretendente: JANILSON RAMOS DE LIMA, profi ssão: estudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Pocinhos - PB, data-nascimento: 31/05/1992, residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Francisco de Lima e de Cicera 
Ramos de Lima. A pretendente: LETÍCIA DE PAULA LOPES, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 22/07/1994, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Helvécio Donizeti Lopes 
e de Rosa Maria da Silva Lopes.  R$ 12,58 

O pretendente: GENIVALDO DE SOUZA FERRAZ, profi ssão: supervisor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Flores - PE, data-nascimento: 30/12/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João de Souza Ferraz e de Luiza Maria de 
Jesus. O pretendente: JÚLIO CÉSAR PRIMO DA CRUZ, profi ssão: supervisor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 17/11/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Miranda da Cruz e de Diva 
Primo da Cruz.  R$ 12,58 

O pretendente: VALUCY CARDOSO VIEIRA, profi ssão: analista de back offi  ce, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Palmas de Monte Alto - BA, data-nascimento: 04/07/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alcebíades Vieira de 
Almeida e de Marilú Dias Cardoso. A pretendente: EMANUELLA SANTOS ROCHA, 
profi ssão: analista de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: Candiba - BA, 
data-nascimento: 23/10/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Osvaldino Messias Rocha e de Leonor Lima Santos Rocha.  R$ 12,58 

O pretendente: THIAGO SILVA ALECRIM, profi ssão: analista de segurança da in-
for, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/04/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Chagas 
Alecrim e de Maria de Fatima Silva Alecrim. A pretendente: TAÍS DE LIMA SANTOS, 
profi ssão: assistente fi nanceira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 02/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Marcos Elisei dos Santos e de Carmem Rogéria Gomes de Lima Santos.  R$ 12,58 

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: FABIO LUCIANO SIQUEIRA, profi ssão: motofretista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Campinas - SP, data-nascimento: 03/10/1977, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio da Silva Siqueira e de Lucia Maria 
de Oliveira Siqueira. A convivente: MARIA ANGELICA PACUBI SOUZA, profi ssão: 
analista de suporte, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 22/01/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio 
Pereira de Souza e de Maria do Carmo Pacubi. Obs.: Faço saber que pretendem con-
verter sua União estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Código Civil Brasileiro.  R$ 12,58

O pretendente: IGOR DINIZ DA SILVA, nascido nesta Capital, Bom Retiro - SP, no 
dia 13/05/1994, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Ribeiro da Silva e de Lucilene Ferreira 
Diniz. A pretendente: ANA CAROLINE LOPES DA SILVA, nascida nesta Capital, Bom 
Retiro - SP, no dia 25/10/1997, estado civil solteira, profi ssão do lar, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcondes Luiz da Silva e de Viviane Lopes

O pretendente: AILTON MARTINS FARIAS LIMA, nascido em Fortaleza - CE, no dia 
02/06/1990, estado civil divorciado, profi ssão gerente, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Moiseis Jacinto Martins e de Maria de Fátima Farias Lima. 
A pretendente: ÁBIA TEIXEIRA OLIVEIRA, nascida em Vitória da Conquista - BA, no 
dia 06/11/1995, estado civil solteira, profi ssão fi scal de loja, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcio Brito Oliveira e de Maria José Oliveira Teixeira

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Afi nal, a transformação 
digital tem revoluciona-
do a forma como con-

sumimos conteúdo e o futuro 
está logo ali. Em alguns anos, 
a publicidade não vai parecer 
publicidade. 

Para comprovar esse movi-
mento, a Adobe compilou 15 
estatísticas que mostram onde 
estamos e para onde vamos:
 1) O total de gastos com 

anúncios de mídia em 
todo o mundo aumentará 
7,4%, chegando a US$ 
628,63 bilhões em 2018. 
A mídia digital será res-
ponsável por 43,5% dos 
investimentos. Até 2020, 
a participação digital no 
total da publicidade será 
de cerca de 50% (Fonte: 
eMarketer);

 2) O mobile será a maior 
parte desse gasto, com 
67,3% da publicidade 
digital e 29,2% do total 
de anúncios de mídia este 
ano (eMarketer);

 3) Nos EUA, especifica-
mente, a publicidade 
digital alcançará US$ 
107,3 bilhões em 2018, 
um aumento de 18,7% 
em relação aos US$ 90,39 
bilhões de 2017 (eMarke-
ter);

 4)  Os anunciantes devem 
gastar US$ 66 bilhões glo-
balmente em patrocínio 
neste ano, um aumento 
de 4,9% em relação ao 
ano anterior. Quando 
comparado com a mídia 
paga, o patrocínio é o 
segundo canal de publi-
cidade que mais cresce 
atrás dos formatos da 

Publicidade do futuro será 
personalizada, automatizada, 

imersiva, experimental e mensurável
A publicidade do futuro não terá nenhuma semelhança com o modelo atual. Esqueça as propagandas 
que você está acostumado a assistir porque elas estão com os dias contados

bolo de publicidade di-
gital este ano, com uma 
estimativa de 21,9% do 
total de gastos com anún-
cios digitais. Os setores 
automotivo (10,4% do 
gasto total), fi nanceiro 
(10,3%), produtos far-
macêuticos/medicamen-
tos (9,8%) e viagens e 
turismo (9,3%) comple-
tarão os cinco principais 
consumidores de publi-
cidade digital (Marketing 
Charts);

 12) Em média, os anuncian-
tes gastarão mais de US$ 
10 milhões anualmente 
com publicidade de suas 
marcas em vídeos digitais 
e móveis, um aumento 
de 53% em relação a 
dois anos atrás, em 2016 
(IAB);

 13) 84% dos anunciantes 
disseram que iriam re-
alizar cada vez mais 
funções de publicidade 
internamente este ano, 
anunciando diretamente 
ao consumidor (IAB);

 14) 2018 tem sido o ano do 
marketing experimental, 
com nove em cada dez 
profi ssionais de marke-
ting reconhecendo sua 
importância na condução 
do engajamento da marca 
(Freeman);

 15) Espera-se que a receita 
de publicidade em mídia 
social atinja US$ 51,3 
bilhões em 2018. São 
US$ 17,24 por usuário. 
Essa receita deve crescer 
10,5% ao ano (Hootsuite).

Fonte e mais informações: 
(www.adobe.com/br/).

Internet (WARC);
 5) A publicidade está cer-

tamente se tornando 
mais automatizada. Na 
verdade, os gastos com 
automação de marketing/
publicidade devem che-
gar a US$ 25,1 bilhões por 
ano até 2023 (MarTech 
Today);

 6) Quando se trata de pu-
blicidade na TV, a maior 
parte ainda é comprada 
manualmente. Menos de 
um terço (28%) das mar-
cas integraram dados de 
audiência digital em suas 
compras de anúncios de 
TV, embora 68% plane-
jem fazê-lo nos próximos 
12 meses (Adobe);

 7) O marketing indireto em 
vários meios de comu-
nicação e a publicidade 
em vídeo over-the-top 
(OTT) devem chegar a 
ganhos de dois dígitos 
devido ao aumento dos 
cancelamentos de ser-
viços de TV a cabo e a 
tendência dos vídeos 

OTT (Fonte: PQ Media);
 8) Dois terços de todo o 

crescimento dos gastos 
com publicidade global 
entre 2017 e 2020 virão 
de paid search e mídia 
social (Fonte: Zenith);

 9) Metade da geração Z 
(50%) e 42% dos mil-
lenials disseram que os 
anúncios nas redes so-
ciais são mais relevantes 
para eles, enquanto a 
geração X e os baby boo-
mers disseram que ainda 
preferem publicidade na 
TV (Adobe Digital Insi-
ghts);

 10) Mais de 70% dos anun-
ciantes acreditam que 
seus anúncios são re-
levantes para o público
-alvo que eles estão seg-
mentando. No entanto, 
apenas 8% das pessoas 
acham que os anún-
cios que veem on-line 
são sempre relevantes 
(Adobe Digital Insights);

 11) Espera-se que o varejo 
seja a maior fatia do 
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13ª VC- Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026733-
87.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) FRANCISCO MÁRCIO MACEDO, Brasileiro, CPF 270.864.698-23 que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum por parte de INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO objetivando a 
cobrança de R$ 111.284,75 (Maio/2017), oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais, 
firmado entre as partes referente as mensalidades de Janeiro a Dezembro de 2016, vencidas e não 
pagas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, 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. 

6ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL – DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA PROCESSO Nº 
1000563-82.2016.8.26.0012 O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Homero Maion, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ausente 
NELSON BAPTISTA, que lhe foi proposta uma ação de Declaração de Ausência por parte de sua 
genitora Maria Cristina Baptista, alegando em síntese: "Que o referido sofria de distúrbio mental, 
iniciou um tratamento psiquiátrico, mas desapareceu da residência de seus pais em 24/10/1991, e 
nunca mais apareceu, presumindo que o mesmo esteja morto.". Não tendo bens a serem 
arrecadados, mas tão somente parte ideal do inventário de sua genitora ocorrido em 13/01/2016, mas  
sem notícia de abertura do referido inventário, foi nomeada curadora a autora Maria Cristina Baptista, 
na forma estabelecida em lei, e determinada a publicação deste EDITAL, anunciando a arrecadação e 
chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. Será o presente edital publicado durante 1 (um) 
ano, reproduzida de 2 (dois) em 2 (dois) meses, conforme artigo 745 do CPC e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de dezembro de 2017 
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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: THIAGO DA SILVA CORRÊA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
ferramenteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 14/06/1986, residente e 
domiciliado, em São Bernardo do Campo - SP, fi lho de Jair Corrêa e de Rosemari da Silva 
Corrêa; A pretendente: CAROLINA NICOLAU TOBIAS DAMASCENO, nacionalidade 
brasileira, solteira, analista fi scal, nascida em São Paulo - SP, aos 26/12/1989, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Antonio Tobias Damasceno e 
de Elisabete das Dores Nicolau Damasceno.

O pretendente: RAIMUNDO HONORIO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
pedreiro, nascido em Capitão de Campos - PI, aos 24/04/1972, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Honóro Filho e de Maria das Dores Honorio; 
A pretendente: MARIA MAGNA DA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de serviços gerais, nascida em Capitão de Campos - PI, aos 23/07/1969, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos Doca do Rêgo e 
de Maria Neusa Nucena.

O pretendente: LAMARTINE ABADIA LEITE GONÇALVES DE SOUZA DIAS, 
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente logístico, nascido em São Paulo - SP, aos 
27/02/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lamartine 
Abadia de Souza Dias e de Fatima Rosana Leite Gonçalves; A pretendente: AMANDA 
DANTAS MENDES, nacionalidade brasileira, solteira, esteticista, nascida em São Pau-
lo - SP, aos 07/10/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Getulio Pereira Mendes e de Rosicleide de Oliveira Dantas.

O pretendente: DANIEL CARDOSO, nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, nascido 
em São Paulo - SP, aos 03/10/1980, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Dalva Cardoso Gomes; A pretendente: KATIA REGINA SANTOS DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, 
aos 24/09/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo 
Claudino da Silva e de Angela Santos da Silva.

O pretendente: RAPHAEL AMIRALHE NETO, nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
de redes, nascido em São Paulo - SP, aos 14/09/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Eduardo Gyorfi  Amiralhe e de Maria de Lourdes 
Silva  Amiralhe; A pretendente: NATALIA SILVA BRANCO, nacionalidade brasileira, 
solteira, enfermeira, nascida em São Paulo - SP, aos 29/09/1989, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manuel Lopes de Medeiros Branco e de Maria do 
Carmo Silva Branco.

A pretendente: ANA CAROLINA NOGUEIRA ROMANO, nacionalidade brasileira, 
solteira, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 07/03/1986, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Giovanni Romano e de Isabel Nogueira de Souza; 
A pretendente: MARIANA LUZ, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em 
São Paulo - SP, aos 12/09/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Maria Carla da Luz.

O pretendente: MARCELO SIQUEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteiro, administrador, nascido em São Paulo - SP, aos 09/02/1989, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Isaias Assis dos Santos; A 
pretendente: TAILINE RODRIGUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascida em Itapecerica da Serra - SP, aos 18/06/1995, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Luis da Silva e de Maria 
de Fatima Mendes Rodrigues.

O pretendente: JOSÉ RENATO DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciado, pro-
motor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 08/07/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Geraldo da Silva e de Vilma Lucia da Silva; 
A pretendente: ANDREZA BATISTA DE MANACES, nacionalidade brasileira, soltei-
ra, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 04/05/1993, residente e domiciliada e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvalino Marcelino de Manaces e de 
Lucinéia Batista Manaces.

O pretendente: MATHEUS FERREIRA LINO, nacionalidade brasileira, solteiro, 
supervisor de operações, nascido em São Paulo - SP, aos 21/09/1999, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio de Souza Lino e de Sonia 
Maria Ferreira; A pretendente: ISA CARVALHO DIAS, nacionalidade brasileira, 
solteira, supervisora de operações, nascida em São Roque - SP, aos 24/04/1998, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Bispo Dias 
e de Maura Lucia de Carvalho Dias.

O pretendente: ANDRÉ DE ALMEIDA RODRIGUES, nacionalidade brasileira, solteiro, 
assistente administrativo II, nascido em São Paulo - SP, aos 28/07/1981, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias de Almeida Rodrigues e de Maria 
Luiza Rodrigues; A pretendente: RENATA GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, especialista de marketing, nascida em São Paulo - SP, aos 06/08/1981, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alcebiades Machado da Silva e de 
Izabel Gomes da Silva.

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE NAZARÉ, nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 22/12/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rodrigues do Nazaré e de Marlene Pereira 
Damasceno Nazaré; A pretendente: DANIELA FRANCISCA DE MORAES, nacio-
nalidade brasileira, solteira, tecnica de exames, nascida em Itapecerica da Serra - SP, 
aos 30/06/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria de 
Fatima Francisca Moraes.

O pretendente: MANOEL COSTA, nacionalidade brasileira, viúvo, técnico de hidraúlica, 
nascido em Ibirapoã - BA, aos 16/12/1953, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio José da Costa e de Ana Selvina de Jesus; A pretendente: 
ALAIDE FERREIRA DA SILVA MOREIRA, nacionalidade brasileira, viúva, do lar, nascida 
em Ibicarai - BA, aos 27/10/1965, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Edivaldo Vieira da Silva e de Odete Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: RODRIGO MARTINS DA SILVA, nacionalidade brasileira, sol-
teiro, operador de loja, nascido em São Paulo - SP, aos 10/04/1989, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Martins da Silva e de Alice 
Maria da Silva; A pretendente: INGRID MONIQUE SANTOS JOSÉ, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, aos 19/08/1995, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Valdeci José e de 
Maria Aparecida dos Santos.

O pretendente: DANILO LOIOLA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, personal 
trainer, nascido em Teresina - PI, aos 26/03/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Batista dos Santos e de Maria de Lurdes de Loiola Santos; 
A pretendente: IRIS MARIA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, professora, 
nascida em Santo Andre - SP, aos 29/08/1996, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Regio Manoel dos Santos e de Rosangela Maria Fontes dos Santos.

O pretendente: WILTON DANTAS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, 
lavrador, nascido em Cícero Dantas - BA, aos 22/03/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Dantas dos Santos e de Liodete Pereira Dantas; A 
pretendente: DIONE CASSIANO DANTAS, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços 
domésticos, nascida em Cícero Dantas - BA, aos 19/08/1980, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Juracy Cassiano de Oliveira e de Maria Cassiano Dantas.

O pretendente: AUGUSTO FILIPE GOMES SARAIVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 17/09/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adilson Pereira Santos e de Ana Gomes Saraiva; A preten-
dente: NICOLE FRANCES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, professora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 11/12/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Francisco José dos Santos e de Tereza de Fatima Silva dos Santos.

O pretendente: MILSON GONÇALVES XAVIER, nacionalidade brasileira, solteiro, dede-
tizador, nascido em Januária - MG, aos 15/04/1981, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Milton Francisco Xavier e de Veraluz José Gonçalves Xavier; A 
pretendente: DIVA BENEDITA COSTA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar admi-
nistrativo, nascida em Piraju - SP, aos 13/03/1980, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aparecido Benedito Costa e de Eva Divina Raimundo Costa.

O pretendente: EDÍSIO FERREIRA DEODATO JÚNIOR, nacionalidade brasileira, 
solteiro, mestre de obras, nascido em Itaquara - BA, aos 08/07/1990, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edísio Ferreira Deodato e de Zulmira Alves 
Costa; A pretendente: CLEIDE DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de cabeleireira, nascida em Macéio - AL, aos 23/10/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Simone de Araujo Santos.

O pretendente: JOSELINO DA SILVA CARMO, nacionalidade brasileira, solteiro, açou-
gueiro, nascido em Vera Cruz - BA, aos 25/06/1993, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jorgina da Silva Carmo; A pretendente: ANTONIA ARAÚJO 
DE CASTRO, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Pedro II - PI, aos 
15/03/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Juvenal Pereira 
de Castro e de Antonia Pinheiro de Araújo.

O pretendente: LUCAS NASCIMENTO ALVES, nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 20/02/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Marques Alves e de Maria Julia Pires 
do Nascimento; A pretendente: MARILIA ANDRÉ LOPES, nacionalidade brasileira, 
solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 22/05/1993, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Roberto Lopes e de Maria do 
Perpetuo Socorro André.

O pretendente: NICOLAS ALVES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 09/11/2000, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Adailson Jose de Oliveira e de Jacqueline 
Alves de Souza; A pretendente: GRACIELE CONCEIÇÃO NUNES, nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 23/11/1999, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Pereira Nunes e de Edna 
Maria da Conceição.

O pretendente: DOUGLAS MIRANDA DA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, 
solteiro, zelador, nascido em São Paulo - SP, aos 08/08/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Evandro Carlos Braga da Conceição e de Andreia 
Miranda; A pretendente: CINTIA SIRLEY PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade bra-
sileira, solteira, operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 24/09/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pereira dos Santos 
e de Roseli Natalina Delfi no.

O pretendente: CLOVIS BORIM DE SOUSA, nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
tributário, nascido em São Paulo - SP, aos 11/09/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Guilherme Matias de Sousa e de Lindaura Borim de 
Sousa; A pretendente: MARCIA DE LIMA, nacionalidade brasileira, divorciada, analista 
de importação, nascida em São Paulo - SP, aos 07/08/1979, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ignacia de Lima.

O pretendente: ELIZEU SOARES DE LACERDA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
comerciante, nascido em Sobrália - MG, aos 02/10/1967, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Onofre Martins de Lacerda e de Alda Soares 
de Lacerda; A pretendente: JUCIARA DE ASSIS LIMA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 16/09/1983, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Edivaldo Batista Lima e de 
Josefa de Fatima Souza de Assis Lima.

O pretendente: ALEX VICTOR MACEDO, nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, 
nascido em São Paulo - SP, aos 15/09/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Afonso Macedo e de Edna Dias Neto Macedo; A pretendente: 
SARA MOREIRA CHAGAS, nacionalidade brasileira, solteira, contadora, nascida em 
São Paulo - SP, aos 03/03/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Eli José das Chagas e de Regina Moreira da Silva Chagas.

O pretendente: FERNANDO LUIS PINHAL, nacionalidade brasileira, solteiro, manobrista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 31/08/1968, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Vital Pinhal e de Luzia Orion Pinhal; A pretendente: MARILENE 
FERREIRA BATISTA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Aporá - BA, 
aos 07/08/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elói Ferreira 
Batista e de Maria José Leal Batista.

O pretendente: JHONATHAN BATISTA FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
montador de móveis, nascido em Teresina - PI, aos 05/04/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Arimatéia Gomes Ferreira e de Rosimeire 
Batista Ferreira; A pretendente: JESSICA DO NASCIMENTO DE LUNA, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 19/05/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto de Luna e 
de Cristiane Renata do Nascimento de Luna.

O pretendente: LUCAS DA SILVA FERNANDES, nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 11/07/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juraci Primo Fernandes e de Francinete Maria da Silva 
Fernandes; A pretendente:KARINE PATRÍCIA PEREIRA DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, solteira, funcionária pública, nascida em São Paulo - SP, aos 03/12/1992, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jurandir Pereira de Souza 
e de Elza Maria Soares de Souza.

O pretendente: EMERSON GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante 
geral, nascido em São Paulo - SP, aos 03/10/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Jose Gomes da Silva e de Elenice Rosa da Silva; A 
pretendente: KELLY NEVES SOUZA, nacionalidade brasileira, divorciada, de serviços 
domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 27/02/1978, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Patricio Queiroz Souza e de Nilza Neves Souza.

O pretendente: RICARDO DANTAS DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, divor-
ciado, vigilante, nascido em Aporá - BA, aos 17/01/1976, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Andrade de Carvalho e de Maria Jose Dantas de 
Carvalho; A pretendente: ANTONIA ELISANGE MARTINS ARAÚJO, nacionalidade 
brasileira, divorciada, de serviços domésticos, nascida em Independencia - CE, aos 
27/08/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo 
Martins de Sousa e de Raimunda Chagas de Sousa.

O pretendente: MARCONE FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
eletricista, nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, aos 31/07/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel da Silva e de Leide Ferreira da Silva; A 
pretendente: EVA BATISTA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, controladora 
de acesso, nascida em Sátiro Dias - BA, aos 18/02/1985, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Souza Silva e de Luzia Batista Silva.

O pretendente: GARRYL JEAN THOMAS, nacionalidade haitiano, solteiro, garçom, 
nascido em República do Haiti, aos 11/02/1994, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jean Thomas Jean Darius e de Nika Philippe; A pretendente: 
MARIE GENESE DEMOSTHENE, nacionalidade haitiana, solteira, cozinheira, nascida 
em República do Haiti, aos 29/09/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Fritz Demosthene e de Jesula Joseph.

O pretendente: ANDERSON DE SOUZA FARIA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 10/01/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlando Caetano de Faria e de Veronica de Souza Faria; 
A pretendente: DANIELA APARECIDA LISBOA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 31/01/1983, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gerson Lisboa da Silva e de Marly Aparecida França.

O pretendente: JAQUIÉLIO SANTOS RODRIGUES, nacionalidade brasileira, solteiro, 
ascensorista, nascido em Matina - BA, aos 23/11/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Oscarino José Rodrigues e de Zenaide de Souza Santos 
Rodrigues; A pretendente: ASENATE DA CONCEIÇÃO SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Diadema - SP, aos 30/04/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marinalva Maria da Silva.

O pretendente: NATANAEL LIMA DE BRITO JUNIOR, nacionalidade brasileira, solteiro, 
cobrador de ônibus, nascido em São Paulo - SP, aos 23/05/1979, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Natanael Lima de Brito e de Edineide Maria da 
Silva; A pretendente: GLAUCIA DE ALVARENGA CRISTO, nacionalidade brasileira, 
solteira, educadora, nascida em São Paulo - SP, aos 21/09/1977, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aldemir Cristo e de Cleusa de Alvarenga Cristo.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ ESTEVÃO, nacionalidade brasileira, solteiro, manobrista, 
nascido em Peruíbe - SP, aos 08/09/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Maciel Peres da Silva Estevão e de Railda Maria de Jesus Estevão; 
A pretendente: BRUNA ALVES GONÇALVES AMADOR, nacionalidade brasileira, 
divorciada, auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 14/02/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Gonçalves 
Amador e de Carmen Terezinha Alves Gonçalves Amador.

O pretendente: WILTON SOUSA DIAS, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 08/04/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Anastacio Barbosa Dias e de Domitila Jesus de Sousa; A 
pretendente: MONIQUE OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de serviços gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 30/10/1992, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Dulce Oliveira da Silva.

O pretendente: EDILSON DA SILVA PAIM, nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Nanuque - MG, aos 04/10/1975, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Brito Paim e de Braulina da Silva Paim; 
A pretendente: CÁTIA DE JESUS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Camacan - BA, aos 26/11/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Hilda Maria de Jesus.

O pretendente: YGOR HENRIQUE ARAUJO BARBOSA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
açougueiro, nascido em São Paulo - SP, aos 18/05/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Thales Silva Barbosa e de Maria Cristina de Araujo; A pretendente: 
MYRELLA IOHANNA FAGUNDES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, recep-
cionista, nascida em São Paulo - SP, aos 03/06/1996, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marcos Antonio de Oliveira e de Ivone Fagundes Barreto de Oliveira.

O pretendente: MARCONÉLIO GOMES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteiro, comerciante, nascido em Berizal - MG, aos 20/11/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Afonso Gonçalves dos Santos e de Djalda Gomes 
dos Santos; A pretendente: JANAINA DE SOUSA ALMEIDA, nacionalidade brasileira, 
solteira, cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, aos 19/02/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Alves de Almeida e de Vilanir Reinaldo 
de Sousa Almeida.

A pretendente: DANIELA GOMES SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de loja, nascida em Ruy Barbosa - BA, aos 01/12/1982, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valtércio Almeida Souza e de Maria Helena de Jesus; 
A pretendente: MARIA EDEILZA DA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de telemarketing, nascida em Valença - BA, aos 15/10/1992, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Ovidia da Conceição.

O pretendente: DIEGO SILVA ROCHA, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
laboratório, nascido em São Paulo - SP, aos 03/12/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Faustino da Rocha e de Iracema Pereira da Silva 
Rocha; A pretendente: SÁTILA OLIVEIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em Ipiaú - BA, aos 01/12/1992, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Nilton Jesus de Souza e de Iraci Santos de Oliveira.

O pretendente: DIEGO RODRIGO DE SOUZA QUINTAO, nacionalidade brasileira, 
solteiro, funcionário público, nascido em São Paulo - SP, aos 21/01/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto de Souza Quintao e de Fran-
cisca Isaria da Sulidade Quintao; A pretendente: ALESSANDRA RODRIGUES RAMOS 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, 
aos 10/12/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Januario da Silva e de Wagna Rodrigues Ramos da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RODRIGO SIMÕES GALVÃO, estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (04/07/1981), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Heleno Garcia Galvão e de Maria Dulce Simões Galvão. A pre-
tendente: EDILANE ALVES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão engenheira, 
nascida em Recife, PE, no dia (15/04/1978), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ednaldo Alves de Almeida e de Maria de Fatima Fidelis de Almeida.

O pretendente: GERSON CASTRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encanador, 
nascido em Castro Alves, BA,, no dia (24/08/1984), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Salvador Gaspar da Silva e de Zulmira Castro da Silva. A preten-
dente: VANESSA ARAÚJO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Castro Alves, BA, no dia (08/07/1986), residente e domiciliada em Rafael 
Jambeiro, BA, fi lha de Edvaldo Dias de Oliveira e de Estevita Cerqueira de Oliveira.

O pretendente: FRANCISCO VINÍCIUS RODRIGUES ANDRADE, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascido em Crato, CE, no dia (15/04/1996), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antôno Andrade de Souza 
e de Francisca Roseane Rodrigues Andrade. A pretendente: ELLEN DOS SANTOS 
CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Perus, SP, 
no dia (28/06/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Nascimento Carvalho e de Alessandra Ferreira dos Santos.

O pretendente: VICTOR AFONSO SANTOS VENÂNCIO, estado civil solteiro, profi ssão 
varegista, nascido nesta Capital, Butantã, SP, no dia (16/06/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Sérgio Venâncio e de Aparecida Cassia 
Assis dos Santos Venâncio. A pretendente: LAIS REGINA GALVES PEREIRA JANE, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (22/07/1998), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Pereira Jane e 
de Vera Lucia Galves.

O pretendente: JOÃO BATISTA DE CASTRO, estado civil viúvo, profi ssão soldador, 
nascido em Santo Antonio da Platina, PR, no dia (09/08/1955), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Dias de Castro e de Maria Rosa de Jesus. A 
pretendente: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PINHEIRO, estado civil viúva, profi s-
são do lar, nascida em Indaiabira, MG, no dia (28/09/1966), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ambrosio José Vieira e de Josefa Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: ELIAS ALVES DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão ajudante de 
bitagem, nascido em Cupira, PE, no dia (20/03/1954), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Felix Alves da Silva e de Maria Alves da Silva. A pretendente: MARIA 
CORNELIA, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em Bom Jesus do 
Galho, MG, no dia (15/10/1948), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Cupertino e de Maria Izabel de Castro.

O pretendente: UILSON ROGERIO CARDOSO DE SÁ, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de máquinas, nascido nesta Capital, SP, no dia (31/10/1969), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Cardoso de Sá e de Janice 
Souza Sá. A pretendente: SILVANA MARIA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (02/02/1971), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista do Nascimento e de Maria José da Silva.

O pretendente: HERMÍNIO RODRIGUES LOPES, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
predial, nascido nesta Capital, Pari, SP, no dia (23/06/1979), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Silva Lopes e de Neusa Rodrigues Lopes. 
A pretendente: APARECIDA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
compradora, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (27/02/1987), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Francisco da Silva 
e de Carmoza Ferreira de Souza.

O pretendente: GUILHERME PEREIRA GUERRERO GOMES, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de consórcio, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (04/04/1990), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ataniel Aparecido Guerrero 
Gomes e de Regina Aparecida Pereira Gomes. A pretendente: BRUNA GOMES DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão consultora de vendas, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (20/02/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Gomes de Oliveira e de Aldenora Maria.

O pretendente: SANDYVANON SOUSA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro 
civil, nascido em Itapecuru Mirim, MA, no dia (05/05/1992), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jeçuir Viana Silva e de Erly Sousa Silva. A pretendente: 
LETÍCIA JADE MARTINS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
loja, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/11/1997), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luís Carlos Cantanhede de Souza e de Francinete de 
Castro Martins.

O pretendente: DIOGENES VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encar-
regado de loja, nascido em Diadema, SP, no dia (18/06/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliane Vieira da Silva. A pretendente: NICOLE 
CRISTINE FERNANDES ALVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta 
Capital, Lapa, SP, no dia (22/05/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nilton Alves e de Joelma Maria Fernandes Lima.

O pretendente: JONATAS ROSA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Governador Valadares, MG, no dia (17/03/1972), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlito Rosa da Silva e de Eva 
Ramos da Silva Rosa. A pretendente: JOANITA MARIA DE ANDRADE, estado 
civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Inhapim, MG, no dia (07/04/1977), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abelardo Nascimento 
de Andrade e de Alaide Sanches de Andrade.

O pretendente: GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi s-
são auxiliar de escritório, nascido em Caieiras, SP, no dia (11/04/1992), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio de Souza Filho e 
de Sueli de Souza Costa Souza. A pretendente: ALINE MONDEVAIM, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (12/03/1992), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco Aurelio Mondevaim e de 
Vanusa Queiroz de Aguiar Mondevaim.

O pretendente: CELSO LUIS DA SILVA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de manutenção, nascido em Caieiras, SP, no dia (24/09/1980), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Roberto Alves Santana e de Marlene 
Pereira da Silva. A pretendente: NEUSA ANTONIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão governanta, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (27/04/1973), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Alves de Oliveira e de 
Inacia Pinheiro de Oliveira.

O pretendente: SERGIO ARAUJO CAVALCANTI, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido em Recife, PE, no dia (22/07/1966), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marly Araujo Cavalcanti. A pretendente: JAQUELINI 
PORTO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Vila 
Nova Cachoeirinha, SP, no dia (07/04/1982), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Porto da Silva e de Maria de Lourdes Jesus do Nascimento.

O pretendente: JOSÉ IVALDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Tupanatinga, PE, no dia (30/01/1971), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Cícero Ciríaco dos Santos e de Angelina Maria dos Santos. A 
pretendente: ADRIANA TEIXEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Santana, São Paulo, SP, no dia (16/01/1988), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zilda Teixeira de Jesus.

O pretendente: VALTER JOSE MAGNANI, estado civil solteiro, profi ssão micro-
empresário, nascido nesta Capital, São Paulo, SP, no dia (31/01/1979), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Maria Magnani e de Maria da 
Gloria Magnani. A pretendente: JOSELMA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão microempresária, nascida em Água Preta, PE, no dia (23/05/1977), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Raimundo da Silva e 
de Ozete Zeferina da Silva.

O pretendente: PAULO ROBERTO JORGE JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Roque, SP, no dia (14/06/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto Jorge e de Maria Eliane de Oliveira Jorge. 
A pretendente: SARA VARGAS VICENTE, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Caieiras, SP, no dia (06/10/1991), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Roberto Ramos Vicente e de Maria Helena Vargas Vicente.

O pretendente: IVONEI DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Ubatã, BA, no dia (11/04/1979), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Melquiades Batista dos Santos e de Dinalva Elpídia de Jesus. A preten-
dente: DALVANI CARVALHO CIRQUEIRA, estado civil divorciada, profi ssão ajudante 
de produção, nascida em Itambé, BA, no dia (11/11/1983), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Santos Cirqueira e de Ana Carvalho Cirqueira.

O pretendente: RAFAEL DO NASCIMENTO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido nesta Capital, Perdizes, SP, no dia (03/10/1985), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Darci Pereira da Costa e de Adeni do Nascimento 
Costa. A pretendente: GILCIANY MARIA SILVA VIANA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Campo Maior, PI, no dia (25/04/1984), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nonato Viana e de Luiza Maria Lima da Silva.

O pretendente: DEIVID BATISTA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Francisco Morato, SP, no dia (16/02/1992), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Toni Batista da Silva e de Maria Marta Sousa Silva. A 
pretendente: ERICA PATRICIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Palmares, PE, no dia (29/07/1993), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Edson da Silva e de Josefa Zita da Silva.

O pretendente: ALBERTO OSCAR BREMEL NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido em Cáceres, MT, no dia (04/08/1967), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria dos Anjos Bremel. A pretendente: LUCIANA 
PEDROSA, estado civil solteira, profi ssão operador de loja, nascida nesta Capital, São 
Paulo, SP, no dia (15/06/1989), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Maria Lucy Oliveira Pedrosa.

O pretendente: OZÉAS ALMEIDA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de manutenção, nascido em Mairi, BA, no dia (18/11/1996), residente e domiciliado neste 
Distito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Almeida Barbosa e de Cristiniana dos Santos 
Almeida Barbosa. A pretendente: JUDITH EMANUELLE DA SILVA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão agente de arrecadação, nascida em Coruripe, AL, no dia (17/03/1995), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Bomfi m Santos 
Filho e de Maria Pastoura da Silva Santos.
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

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0216408-93.2011 .8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 27ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Juliana Nishina de Azevedo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Kellen Cristina Hoffmann, brasileira, solteira, RG nº 4.512.785-0, 
CPF/MF nº 829.954.869-15, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação 
de Cobrança no valor de R$31.590,77(nov/2011), refere te às taxas de conservação dos lotes 9, 
10 da Quadra AZ, e lote 12 da Quadra DO, do Empreendimento Terras de Sta Cristina – Gleba - 
IV. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 24 de agosto de 2018                                                                               23 e 24/10   

Citação Prazo 20 dias Proc.1039875-95.2016.8.26.0002. O Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de 
Miranda, Juiz de direito da 2ªVC do Foro Regional de Santo Amaro/SP. Faz Saber a, Marceleane 
Guimarães da Silva, RG Nº 28.668.833-5, CPF/MF Nº 186.205.768-01 que lhes foi proposta ação 
de Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale Cascino, objetivando o receb. da quantia 
de R$ 15.084,82, referente contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as 
partes.Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do 
presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta ficando Advertida 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.                                  23 e 24/10   
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