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BOLSAS
O Ibovespa: -2,62% Pontos: 
83.063,56 Máxima de +0,57% 
: 85.786 pontos Mínima de 
-2,66% : 83.035 pontos Volume: 
R$ 13,74 bilhões Variação em 
2018: 8,72% Variação no mês: 
4,69% Dow Jones: -2,41% Pon-
tos: 24.583,42 Nasdaq: -4,43% 
Pontos: 7.108,40 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7377 Venda: R$ 3,7382 
Variação: +1% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,82 Venda: R$ 3,92 
Variação: +1,12% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7054 Venda: R$ 
3,7060 Variação: -0,05% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6970 
Venda: R$ 3,8830 Variação: 
+1,04% - 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$ 1.231,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,46% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 147,500 
Variação: +0,55%.

bro) Cotação: R$ 3,7395 Variação: 
+1,2% - Euro (17h44) Compra: 
US$ 1,1392  Venda: US$ 1,1392  
Variação: -0,7% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2590 Venda: R$ 
4,2610 Variação: +0,35% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1870 Ven-
da: R$ 4,4270 Variação: +0,39%.

Futuro: -3,14% Pontos: 83.590 
Máxima (pontos): 86.475 Míni-
ma (pontos): 83.495. Global 40 
Cotação: 838,917 centavos de 
dólar Variação: +0,25%.

“O tempo passa 
depressa porque nos 
distraímos de sua 
passagem, temerosos 
de perceber que somos 
nós que passamos”. 
Hélio Pellegrino (1924/1988)
Escritor brasileiro

da economia brasileira assim 
que as condições políticas 
e econômicas o permitirem 
(Serasa Experian).

O nível mediano de en-
dividamento das em-
presas brasileiras, após 

três anos seguidos de redução 
(2014, 2015 e 2016), voltou a 
subir em 2017 e atingiu 46,5% 
dos ativos totais. Dentre os se-
tores pesquisados, a indústria 
encerrou o ano de 2017 com o 
maior nível de endividamento: 
54,6% dos ativos totais. O setor 
comercial terminou o ano de 
2017 com endividamento de 
53,2% dos ativos totais e o 
setor se serviços com 41,5% 
dos ativos totais. 

Por sua vez, o setor pri-
mário revelou-se o menos 
endividado, encerrando o ano 

 Endividamento das 
empresas brasileiras 
voltou a crescer em 2017

de 2017 com 39,1% dos ativos 
totais. Vale notar que o pico 
do endividamento empresarial 
ocorreu no ano de 2013 (55,4% 
dos ativos totais) culminando 
um processo de elevação em 
meio a um contexto econômico 
que favoreceu não apenas a 
ampliação excessiva do endi-
vidamento empresarial como 
também do endividamento dos 
consumidores.

Esses são os resultados apon-
tados pelo estudo inédito da 
Serasa Experian, que avaliou 
cerca de 80 mil balanços patri-
moniais por ano ao longo destes 
últimos 10 anos, perfazendo um 
total de aproximadamente 800 

mil demonstrativos fi nanceiros 
das empresas dos setores pri-
mário, industrial, comercial e de 
serviços da economia brasileira. 

De acordo com os economis-
tas da Serasa Experian, com a 
economia brasileira entrando 
em crise a partir de 2014, houve 
um claro esforço da redução 
dos níveis de endividamentos 
empresariais abarcando, pra-
ticamente, todos os setores. O 
auge deste processo de redução 
de endividamento foi o ano de 
2016, com o indicador atingindo 
45,5% dos ativos totais. 

Neste sentido, a pequena ele-
vação verifi cada em 2017 para 
46,5% dos ativos totais não pode 

O auge deste processo de redução de endividamento foi o ano de 2016,

com o indicador atingindo 45,5% dos ativos totais.

ser encarada como preocupan-
te, pelo contrário. Com o nível 
de endividamento bem próximo 
do menor patamar destes últi-

mos 10 anos, as médias e gran-
des empresas brasileiras estão 
relativamente bem posicionadas 
para um novo ciclo de expansão 

A massa preferida 
O macarrão à carbonara é o prato 

de massa preferido dos italianos, 
revelou uma pesquisa patrocinada 
pelo aplicativo de delivery Just 
Eat. O levantamento foi feito em 
comemoração pelo “Dia Mundial 
da Massa”, celebrado no mundo 
hoje (25). O macarrão à carbonara 
é a massa mais pedida na Itália, 
superando o tagliatelle ao ragù, 
em segundo lugar, e a lasanha, que 
havia liderado em 2017, em terceiro.

A três dias do segundo turno 
das eleições no país, a Confe-
rência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), defendeu que 
a democracia seja respeitada 
e valores, como justiça e paz 
social sejam preservados. 
Citando o clima de violência, 
o órgão fez um apelo ao bom 
senso. Segundo o comunica-
do: “não podemos nos calar 
quando a vida é ameaçada, 
os direitos desrespeitados, a 
justiça corrompida e a violência 
instaurada”.

“Exortamos a que se de-
ponham armas de ódio e de 
vingança que têm gerado um 
clima de violência, estimulado 
por notícias falsas, discursos e 
posturas radicais, que colocam 
em risco as bases democráticas 
da sociedade brasileira”, diz 
comunicado divulgado pela 
CNBB, para a qual é fundamen-
tal que cada um se policie para 
evitar o acirramento de ânimos. 

“Toda atitude que incita à 
divisão, à discriminação, à in-
tolerância e à violência, deve 
ser superada”. Os bispos se 
reuniram em Brasília, na sede 
da CNBB. No encontro, reite-
raram a disposição do diálogo 
e de colaboração: “A CNBB 
reafirma seu compromisso, 
sobretudo através do diálogo, 
de colaborar na busca do bem 
comum com as instituições so-

Dom Leonardo Steiner, 

secretário-geral da CNBB.

A Petrobras iniciou na noite 
de terça-feira (23) a produção 
de petróleo e gás natural a par-
tir do navio-plataforma P-69, 
a oitava unidade instalada no 
Campo de Lula, no pré-sal da 
Bacia de Santos. Unidade do 
tipo FPSO (unidade fl utuante 
de produção, armazenamento 
e transferência de petróleo e 
gás), a P-69 tem capacidade 
para produzir até 150 mil barris 
por dia de óleo e comprimir até 
6 milhões de metros cúbicos 
diários de gás natural.

Localizada a aproximada-
mente 290 km da costa do 
estado do Rio de Janeiro, em 
profundidade de 2.150 metros, 

a P-69 produzirá a partir de 
oito poços produtores, tendo 
também sete poços injetores. 
A construção do casco da P-69 
foi fi nalizada no estaleiro Cosco, 
na cidade chinesa de Zhoushan. 
A integração dos módulos e o 
comissionamento fi nal da uni-
dade foram feitos no estaleiro 
Brasfels, em Angra dos Reis, no 
Rio de Janeiro.

A unidade faz parte do 
Consórcio BM-S-11 que tem 
a Petrobras como operadora, 
com 65% de participação; a 
BG E&P Brasil, subsidiária da 
empresa Royal Dutch Shell Plc, 
com 25% e a Petrogal Brasil, 
com 10% (ABr).

A plataforma tem capacidade para processar diariamente

150 mil barris de petróleo.

Por unanimidade, o STF 
decidiu ontem (24) validar 
a cobrança de mensalidade 
nos 13 colégios militares do 
país. A constitucionalidade da 
cobrança foi confi rmada no 
julgamento no qual a Corte 
julgou improcedente ação da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR). Em 2013, o então 
procurador, Rodrigo Janot, 
defendeu o fi m da cobrança 
por entender que os colégios 
militares fazem parte do siste-
ma de ensino público, devendo 
ser ofertado de forma gratuita.

Prevaleceu o voto do relator, 
ministro Edson Fachin, de que 
as escolas do sistema educacio-
nal do Exército fazem parte de 
uma modalidade diferente do 
ensino público. Dessa forma, 
as contribuições podem ser co-
bradas dos alunos. “Fundamen-
ta-se esse juízo com base na 

A medida é uma forma de manutenção fi nanceira

do sistema de ensino do Exército.

São Paulo - Após tomar co-
nhecimento de que a conclusão 
do inquérito sobre cortes em 
forma de suástica no corpo de 
uma jovem que havia afi rmado 
ter sido atacada na rua, há duas 
semanas, em Porto Alegre, 
têm indícios de “autolesão”, 
Jair Bolsonaro, partiu para o 
ataque contra o PT em suas 
redes sociais ontem (24). O 
presidenciável acusou o PT de 
“mentir”, além de usar palavras 
como “canalhas” e “vagabun-
dos” em suas mensagens.

Bolsonaro usou o Twitter 
e, em uma primeira mensa-
gem, publicou “Quem espalha 
notícias falsas? Sem mentir 
o PT não existe!”. Anexa à 
mensagem, uma publicação 
de Fernando Haddad em que 
o candidato petista lamenta 
o suposto ataque sofrido pela 
vítima no Rio Grande do Sul 
logo após que as primeiras 
notícias sobre o caso foram 
publicadas. No tuíte de 10 de 
outubro Haddad diz que “há 
uma escalada da violência” e 
que “uma jovem de 19 anos foi 
praticamente sequestrada por 
três apoiadores de Bolsonaro e 
teve uma suástica entalhada no 
seu corpo com um canivete”.

Mais tarde Bolsonaro pu-
blicou outra mensagem. “Vão 
cobrar resposta sobre mais essa 
atitude suja ou fi ngir que nada 

“Sem mentir o PT não existe!”, 

diz Bolsonaro.
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São Paulo - Uma das vozes 
mais críticas ao PT dentro do 
PSDB, o ex-presidente da sigla 
Alberto Goldman anunciou on-
tem (24), em um vídeo postado 
em seu perfi l no Facebook, que 
votará em Fernando Haddad 
no segundo turno das elei-
ções presidenciais deste ano. 
Segundo o tucano, a decisão 
se dá porque Jair Bolsonaro 
“passou dos limites aceitáveis 
no ultimo domingo, com um 
discurso que nos traz de volta 
os momentos mais dramáticos 
da nossa história”.

“Acho que ninguém duvida da 
minha história política. Minhas 
posições foram muito forte-
mente antipetistas”, disse o ex-
-governador de São Paulo, para 
quem as conquistas do governo 
Fernando Henrique Cardoso 
(1995-2002) foram conseguidas 
apesar da constante sabotagem 
da sigla do ex-presidente Lula. 
“Nunca pensei que um dia 
poderia votar neles. Agora, me 
sinto diante dessa difi culdade, 

Suno Research

Supremo autoriza cobrança de 
mensalidade em colégios militares

constatação da peculiaridade 
dessas organizações militares, 
que se voltam à formação de 
quadros ao Exército brasileiro”. 

Seguiram o relator na vota-
ção, os ministros Alexandre de 

que defendeu a cobrança no 
Supremo, as mensalidades 
custam cerca de R$ 226 para 
alunos que cursam o ensino 
fundamental e R$ 251 para o 
ensino médio. A ministra da 
AGU, Gracie Mendonça, defen-
deu a cobrança por entender 
que a medida é uma forma 
de manutenção fi nanceira do 
sistema de ensino do Exército.

Gracie lembrou que a lei di-
ferenciou as escolas militares, 
com objetivo de ofertar ensino 
de qualidade aos fi lhos dos 
militares, que estão constan-
temente mudando de cidade 
em razão de transferências. 
“A gratuidade plena geraria a 
precarização de todo o sistema, 
mas também colocaria em ris-
co a própria permanência das 
instituições, que são, como nós 
sabemos, instituições secula-
res”, disse a ministra (ABr).

Moraes, Rosa Weber, Luiz Fux, 
Ricardo Lewandowski, Gilmar 
Mendes, Marco Aurélio, Celso 
de Mello e o presidente, Dias 
Toffoli. De acordo com a Advo-
cacia-Geral da União (AGU), 

Plataforma no pré-
sal da Bacia de Santos 

inicia produção

Bolsonaro: apoiadores foram 
chamados de nazistas

aconteceu? Chamaram nossos 
apoiadores, homens, mulheres, 
idosos, pessoas de família, de 
nazistas a semana inteira e vai 
fi car por isso mesmo?”

A Polícia Civil do Rio Grande 
do Sul concluiu que os cortes 
em forma de suástica feitos 
em uma jovem que disse ter 
sido atacada na rua, há duas 
semanas, em Porto Alegre, é 
um caso de “autolesão”. 

Segundo o delegado Paulo 
Sérgio Jardim, há indícios 
de automutilação ou de que 
tenham sido feitos de forma 
consentida. A jovem será in-
diciada por falsa comunicação 
de crime (AE).

CNBB condena radicais e 
pede respeito à democracia

ciais e aqueles que, respaldados 
pelo voto popular, forem eleitos 
para governar o país”.

Os bispos destacam ainda 
que cabe ao eleitor decidir 
em quem votar e aos líderes 
religiosos seguir o que prega 
o Evangelho. “Cabe à popu-
lação julgar, na liberdade de 
sua consciência, o projeto que 
melhor responda aos princípios 
do bem comum, da dignidade 
da pessoa humana, do combate 
à sonegação e à corrupção, do 
respeito às instituições do Esta-
do democrático de direito e da 
observância da Constituição”, 
diz a nota (ABr).

Ex-presidente do PSDB, 
Goldman votará em Haddad

porque do outro lado está esta 
direita raivosa”.

Goldman fez referência às de-
clarações dadas por Bolsonaro 
no último domingo, nas quais 
ele promete fazer uma “faxina” 
e banir os “vermelhos” do Bra-
sil e obrigar aqueles que não 
concordam com ele a deixar o 
Brasil ou ir “para a cadeia”. As 
declarações foram feitas via 
transmissão de vídeo e exibida 
a apoiadores do candidato con-
centrados na Avenida Paulista.

Após o primeiro turno, o 
diretório municipal do partido, 
presidido pelo vereador João 
Jorge, decidiu expulsar Gol-
dman por supostamente ter 
feito campanha a favor de Skaf 
e contra Doria, seu desafeto, 
no primeiro turno da eleição 
para o governo do Estado. A 
executiva nacional, no entanto, 
divulgou nota declarando que 
a decisão era inócua porque o 
ex-governador ocupa o cargo de 
secretário de Relações Interna-
cionais do PSDB nacional (AE).
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Existe consumo consciente 
ou só compramos de 
forma inconsciente?

Este tema é bem 

interessante, pois a 

todo momento estamos 

nos policiando para 

poder comprar mais. 

Os cartões de crédito 

vão estourando, a conta 

fi cando negativa e o 

desespero chegando em 

seguida

Atualmente, existem até 
coaches para você con-
seguir sair das dívidas 

e dos problemas fi nanceiros. 
Para algumas pessoas, este 
problema acaba sendo pato-
lógico ou psicológico mesmo, 
aí precisam de ajuda de espe-
cialistas e, algumas vezes, de 
medicação e terapia.

Mas o que estamos falando 
aqui são daqueles consu-
midores que consomem de 
uma maneira mais ética, com 
parcimônia financeira, com 
alguns cuidados ambientais 
na escolha e inclusão social 
nas decisões. 

Sim, sei que não é fácil pela 
quantidade de informações e 
propaganda que recebemos a 
todo momento, mas é possí-
vel. Uma das megatendências 
apontadas pela Ipsos em 2017, 
em seu documento “Global 
Trends Fragmentation Cohe-
sion & Uncertaint”, mostra 
a sustentabilidade como um 
fator muito evidente com as 
mudanças e a pressão da so-
ciedade, ou seja, é necessário 
que as empresas e os consu-
midores pensem juntos neste 
grande tema. 

Outra pesquisa da Nielsen 
de 2015, com 30 mil pessoas 
em 60 países, mostra que 66% 
pagariam mais por produtos e 
serviços mais sustentáveis, e 
ainda, se for feito um recorte 
por gerações e idades, a gera-
ção Z eleva esta porcentagem 
para 72%. Sendo quase que um 
modelo básico de pensamento 
para estas futuras gerações.

Muitos dos meus alunos 
e alunas ou as pessoas que 
assistem às minhas palestras 
perguntam se isso é uma 
realidade ou são números 
inventados. Existe até um 
movimento que comenta que 
esta tal da sustentabilidade é 
só uma nova “roupagem” para 
as empresas venderem mais 
produtos e serviços. E outros 
ainda dizem que é somente 
para obter mais lucro.

Sim, o objetivo do sistema 
vigente é lucrar e, para isso, 
que as empresas nasceram e 
tentam sobreviver. Se uma em-
presa destas começa a perder 
lucro durante muito tempo e 
tem prejuízos constantes, ela 
morre, chega ao seu fi m. Ou 
seja, não existe mais.

Mas o problema é como estas 
empresas adquirem este lucro!

E o pensamento ou a cons-
ciência está em ganhar este 
lucro NÃO a qualquer custo 
e de qualquer jeito. É neces-
sário um pensamento não só 
fi nanceiro, mas também ana-
lisando as questões sociais e 
ambientais.

Mas, e o consumidor no 
Brasil está preparando para 
isso? Segundo a pesquisa do 
Instituto Akatu de 2018, com 
1090 entrevistados no Brasil 
inteiro, temos 24% destes mais 
conscientes. No estudo, o Aka-
tu avalia 13 comportamentos 
dos entrevistados, como fechar 
a torneira enquanto escova 
os dentes, separar o lixo em 
casa para reciclagem, passar 
ao maior número possível de 
pessoas as informações que 
aprende sobre determinada 
empresa e produtos, planejar 
compras de alimentos, roupas, 
orgânicos, entre muitas outras 
ações.

Muito bacana, pois tem 
tudo a ver com o livro que 
escrevi “101 Dias com Ações 
Mais Sustentáveis para Mu-
dar o Mundo”. Porém, a ideia 
aqui não é fazer propaganda 
do meu livro e sim mostrar 
que os indiferentes acabam 
cumprindo somente de 0 a 4 
destes comportamentos. E no 
outro extremo, os conscientes, 
que fazem de 11 a 13 destes 
comportamentos. No meio 
destes dois existem ainda os 
iniciantes e os engajados. 

Com a mesma metodologia 
que usou em anos anteriores 
2006, 2010, 2012 e recente-
mente em 2018, o Akatu notou 
que o número dos iniciantes 
aumentou em 2012, de 32% 
para 38%, em 2018, o que 
mostra que as pessoas estão 
prestando mais atenção ao 
tema.  

Infelizmente, em relação aos 
mais conscientes, os números 
diminuíram de 27% (2012) 
para 24% (2018), o que mostra 
que precisamos trabalhar mais 
com este tema e colocar outros 
correlatos à sustentabilidade 
nas nossas ações do dia a dia. 

E uma das conclusões da 
pesquisa do Akatu é que a 
expectativa da população em 
relação às empresas é que elas 
façam mais do que a lei exige, 
cuidando das pessoas e da 
sociedade, o que tem tudo a 
ver com o que colocamos no 
começo do artigo. Pensar no 
lucro somado às pessoas e ao 
cuidado com o meio ambiente 
é algo básico a respeito do 
desenvolvimento sustentável 
e necessário à sobrevivência 
das empresas.

(*) - Professor da ESPM; coordenador 
do Centro de Desenvolvimento 

Socioambienta; fundador e consultor 
da iSetor; idealizador e diretor

da Abraps; e palestrante
sobre sustentabilidade,

empreendedorismo e estilo de vida
(www.marcusnakagawa.com).

Marcus Nakagawa (*)
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Até o último dia 22, 2.425 
casos de sarampo foram con-
fi rmados no Brasil, sendo 2 mil 
no Amazonas e 332 em Rorai-
ma. Os dois estados registram 
ainda um total de 7.674 casos 
em investigação. De acordo 
com o Ministério da Saúde, 
casos isolados da doença foram 
confi rmados em São Paulo (3), 
no Rio de Janeiro (19), no Rio 
Grande do Sul (43), em Rondô-
nia (2), em Pernambuco (4), no 
Pará (17), no Distrito Federal 
(1) e em Sergipe (4).

O levantamento mostra que, 
até o momento, 12 mortes por 
sarampo foram confi rmadas 
no país, incluindo quatro em 
Roraima (três estrangeiros 
e um brasileiro), seis no 
Amazonas (todos brasileiros, 
sendo três de Manaus, dois do 
município de Autazes e um do 
município de Manacapuru) e 
duas no Pará (indígenas ve-
nezuelanos).

Em nota, o ministério infor-

Ministério da Saúde vai intensifi car a campanha de vacinação 

para prevenção de novos casos da doença.

De acordo com a Dra. 
Aline Thomaz, geriatra 
da Rede de Hospitais 

São Camilo de São Paulo, é 
possível expandir capacidades 
mentais com a ajuda de jogos 
interativos, como retardar o 
processo de perda de memória 
e evitar a demência. 

“Os jogos de videogame estão 
sendo usados em tratamentos 
de pacientes com Acidente 
Vascular Encefálico (AVE) e 
Parkinson e têm alcançado 
excelentes resultados na 
reabilitação. Mesmo com ha-
bilidades prejudicadas pela 
doença, os pacientes tiveram 
seu desempenho e suas de-
mandas cognitivas e motoras 
melhoradas por meio do treino 
e com o auxílio da realidade 
virtual”, explica.

Isso acontece porque os 
jogos de videogame funcio-
nam como instrumentos de 
modulação cognitiva por meio 
de alterações bioquímicas e na 
estrutura do cérebro. Entre 
as áreas estimuladas, está a 
temporal, que está relacionada 

Os jogos de videogame estão sendo usados em tratamentos de pacientes com Acidente Vascular 

Encefálico (AVE) e Parkinson.

Rostos e corpos femininos, 
animais, figuras abstratas, 
fragmentos e objetos, em 
uma contínua desconstrução 
que traduz um pensamento 
revolucionário. Apresentando 
um Pablo Picasso pouco co-
nhecido, a Galleria Borghese, 
em Roma, recebe desde ontem 
(24) mais de 50 trabalhos re-
alizados pelo gênio espanhol 
entre 1905 e 1964.

Com o nome “Picasso. A 
escultura”, a mostra vai até 
3 de fevereiro e é a primeira 
na Itália dedicada a esse as-
pecto da produção do artista, 
ressaltando seu espírito ino-
vador, com o uso de materiais 
diversos, como madeira, 
cerâmica e bronze. Inspirado 
pelas mulheres que amou, 
Picasso supera a linguagem 
tradicional da escultura. 

Suas refl exões, transtornos 
e evoluções são claramente 
visíveis em “Cabeza Femeni-
na” (1909), a primeira escul-
tura cubista e concebida para 
ser observada de diferentes 

Inspirado pelas mulheres que amou, Picasso supera a 

linguagem tradicional da escultura.

O ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi, disse ontem 
(24), em São Paulo, após 
participar de encontro pro-
movido pela World Cocoa 
Foundation, que a pasta vem 
fazendo “grande esforço” 
para que o Brasil volte a 
liderar a produção mundial 
de cacau. “Ninguém vai 
produzir cacau porque acha 
bonito. Tem que produzir 
para ganhar dinheiro. Todo 
mundo lá no campo tem que 
ser remunerado e quem é 
do topo dessa cadeia e não 
percebe isso, vai matar seu 
maior parceiro, que é o 
produtor rural, e não vai ter 
futuro”, afi rmou.

A produção brasileira de 
cacau alcança, atualmente, 
180 mil toneladas ao ano, 
menos da metade da pro-
dução no fi nal da década de 
1980, quando o país ocupava 
a primeira colocação no 
ranking mundial, com 400 
mil toneladas. O ministro 
estimou aumento de 50% 
na produção brasileira do 
produto nos próximos cinco 
anos, passando a 300 mil 
toneladas anuais. Para os 
próximos 10 anos, o ministro 
prevê um crescimento de 
100%.

De acordo com o ministro, 
é preciso realinhar políticas 
públicas e de gestão como a 
oferta de assistência técnica 
pelos governos estaduais. 
“Houve um desmantelamen-
to dessa cadeia como um 
todo e perdeu-se também 
a questão da assistência 
técnica. Mas, agora, consta-
tado o problema, refazendo 
as questões, esperamos que 
as mudanças de governo não 
venham atrapalhar progra-
mas muito importante que 
temos”, disse, em relação a 
sua expectativa quanto ao 
sucessor no cargo (ABr).
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Jogar videogame estimula a saúde 
mental e física na terceira idade

Estudos recentes desenvolvidos no Canadá e nos Estados Unidos comprovaram que os videogames são 
capazes de melhorar a saúde mental e física nos idosos

à memória e à aprendizagem, e 
que também aumenta o fl uxo 
sanguíneo dos lobos frontal e 
pré-frontal ligado à tomada de 
decisões, ao controle motor e 
à atenção. 

“Ao exercitar-se por meio 
dos movimentos típicos de 
cada esporte simulado, o vi-
deogame interativo propicia 
à pessoa idosa a oportunidade 
de melhorar o seu condiciona-

mento físico, força e equilíbrio, 
além de elevar a sua autoestima 
e o reconhecimento social”, 
aponta a médica. Já para os 
idosos saudáveis, a especialista 
explica que o videogame pode 
propiciar excelentes resul-
tados no controle da marcha 
– considerando velocidade e 
habilidade para andar - e no 
declínio cognitivo.

“Não há dúvida de que esses 

jogos podem ser extremamen-
te úteis na busca de um enve-
lhecimento ativo e saudável”, 
reforça a Dra. Aline Thomaz. 
Os jogos de videogame que 
comprovaram os benefícios 
são: Genius, Pong, memória, 
moeda, Nintendo Wii, Brain 
Age, Mindfi t e Brain Fitness 
Program. 

Fonte: Rede de Hospitais São Camilo.

Mostra em Roma apresenta 
um Picasso pouco conhecido

pontos de vista, superando a 
convencional visão frontal. O 
espanhol se abriu à abstração 
mesmo através da escultura, 
além de ter estabelecido forte 
relação com o passado, desde 
a arte clássica até a africana. 

Grande parte do fascínio da 
mostra se concentra no contras-
te entre a revolução de Picasso 
e as obras da Galleria Borghese, 

que vão desde a antiguidade 
até a Idade Moderna. “Picasso 
criou um diálogo físico direto 
com a arte antiga, a devorou e 
reconstruiu, a transformando 
em outra coisa. Agregou então 
a ironia, o que rompe com a 
retórica da escultura clássica”, 
explicou Anna Coliva, curado-
ra da exposição e diretora do 
museu romano (ANSA).

A valorização 
dos 

agricultores 
na produção 

de cacau

Brasil tem 2.425 casos 
confi rmados de sarampo

mou que, de janeiro a outu-
bro, encaminhou o quantita-
tivo de 13,2 milhões de doses 
da vacina tríplice viral – que 
protege contra o sarampo, a 
caxumba e a rubéola – para os 
seguintes estados: Rondônia, 
Amazonas, Roraima, Pará, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Rio 

Grande do Sul, Pernambuco, 
Sergipe e o Distrito Federal. 
O objetivo, segundo o minis-
tério, é atender à demanda 
dos serviços de rotina e a rea-
lização de ações de bloqueio, 
intensificação e campanha de 
vacinação para prevenção de 
novos casos da doença (ABr).

Após cair por cinco meses 
consecutivos, o Índice de 
Estoques (IE) do comércio 
varejista paulistano registrou 
alta, ao passar de 104,2 pontos 
em setembro para 109 pontos 
em outubro, alta de 4,6%. Em 
relação ao mesmo período do 
ano passado, o IE se manteve 
praticamente estável, com leve 
alta de 0,5%.

Os dados são levantados 
pela FecomercioSP e captam 
a percepção dos varejistas so-
bre o volume de mercadorias 
estocadas nas lojas, variando 
de zero (inadequação total) a 
200 pontos (adequação total). 

A marca dos cem pontos é o 
limite entre inadequação e 
adequação.

De acordo com a assessoria 
econômica da Entidade, essa 
volatilidade é comum, uma vez 
que outubro foi um mês atípico 
marcado por uma parada técni-
ca pelo empresariado. 

A proporção de empresários 
com estoques baixos caiu, e a 
com estoques elevados subiu, 
o que signifi ca que eles ainda 
estão pouco confiantes na 
possibilidade de que as vendas 
cresçam a ponto de terem que 
aumentar as encomendas (AI/
FecomercioSP).

Índice de Estoques tem 
alta de 4,6% em outubro
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A - Feijoada com Artistas
No dia 3 de novembro, a partir das 12h, acontece a segunda edição da 
Feijoada dos Artistas, ação benefi cente idealizada e organizada pelo 
paisagista Roberto Rabello em prol de uma festa de Natal para mais 
de 4 mil crianças em atendimento no Hospital Infantil Darcy Vargas. O 
evento acontece na Escola de Samba Águia de Ouro e o banquete será 
especialmente preparado pela Chef Neguinha. Além de fazer o bem 
apreciando a gastronomia, os participantes poderão fotografar com os 
famosos, assistir aos shows, curtir o bazar e se divertir com o bingo. 
Ingressos pelos tels. 11 3723-2841 / 3723-3848. E-mail (decaronacomra-
bello@gmail.com). 

B - Pontos de Entrega
Receber um produto comprado pela internet em um ponto de retirada 
em pleno shopping center já é possível no Brasil. A startup de logística 
Pegaki, que conecta e-commerces ao varejo físico para entrega de mer-
cadorias, acaba de fechar parceria com o Itajaí Shopping, no Litoral cata-
rinense. O empreendimento vai transformar um espaço em sua Central 
de Administração em um ponto de retirada da rede. Em todo o Brasil 
são cerca de 400 pontos de retirada da Pegaki, que já atingiu a marca 
de 20 mil entregas realizadas por meio de sua solução, o equivalente 
a 2 milhões em produtos. O objetivo é fechar 2018 com mil pontos de 
entrega. Saiba mais em: (http://www.pegaki.com.br/).

C - À Prova D´água 
A paulistana Maligan desenvolveu a primeira mala à prova d´água da 
América do Sul. Depois de três anos de estudos, a empresa submeteu o 
modelo à qualifi cação técnica do IPT para atender às exigências do grau 
de proteção IP67, que atesta se determinado produto é à prova d´água 
e poeira. Ideal para profi ssionais que atuam em plataformas offshore, 
militares, mergulhadores, médicos e equipes de TV, entre outros, a mala 
à prova d´água da Maligan é feita de poliéster reforçado com fi bras de 
vidro, um tipo de plástico especial que combina leveza e resistência. 
Para mais informações, acesse (www.maligan.com.br).

D - Programa de Estágio 
A Kimberly-Clark, multinacional norte-americana de produtos para 
cuidados pessoais e bem-estar, está com inscrições abertas para o seu 

Programa de Estágio 2019. Oferece vagas em diversas áreas, entre elas, 
Marketing, Vendas, Finanças, RH, Operações e Trade Marketing para 
as cidades de São Paulo, Mogi das Cruzes, Suzano, Rio de Janeiro, Ca-
maçari, Fortaleza, Porto Alegre e Correia Pinto (SC). Para participar é 
preciso estar matriculado em curso de nível superior, conforme área de 
atuação, com conclusão entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020, 
e se candidatar pelo site (http://www.kimberly-clark.com.br/programa-
-de-estagio-2019), onde estão disponíveis informações completas sobre 
o programa.

E - Transformando o Brasil
Jovens talentos recém-formados que querem trabalhar com desafi os 
sociais podem se inscrever para o processo seletivo da Fundação Lemann 
e da Associação Nova Escola. As organizações associadas unem forças 
para encontrar talentos que acreditam em um Brasil mais justo, avan-
çado e inclusivo e que querem colaborar para transformar esse sonho 
em realidade. As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 30, em 
(https://vemtransformar.gupy.io/jobs/17078). Após o preenchimento 
do cadastro, os candidatos têm até 2 de novembro para fi nalizarem as 
primeiras etapas do processo, como testes online e a submissão de um 
vídeo de apresentação.

F - Trabalhar no Exterior
Estudar e trabalhar em um outro país é o sonho de muitas pessoas. 
Uma decisão que costuma ser carregada de dúvidas e receios. A fi m de 
desmistifi car o tema, no próximo dia 30, acontece o Workshop Study 
& Work Abroad, no auditório WeWork do Morumbi. O evento, que é 
gratuito, contará com uma série de palestras, entre as quais: 
Como trabalhar no exterior; Estudo e trabalho na Alemanha; e  Estágio 
+ Estudo no Canadá, entre outros, destacando as melhores carreiras, 
apresentando detalhes sobre o salário e funções em locais como Cana-
dá, Irlanda, Alemanha, Austrália e Nova Zelândia. Mais informações e 
inscrições: (http://www.2bestudy.com.br/workshop). 

G - Viagens Seguras
Planejar uma viagem requer tempo e dedicação nas pesquisas, seja para 
escolher um hotel, comprar passagens ou até mesmo checar informações 
básicas, como documentos necessários. Para facilitar o planejamento 

da próxima viagem, a Allianz Travel, empresa líder na oferta de seguro 
viagem, apresenta a ‘Cartilha do Viajante’. O material digital reúne várias 
dicas para garantir tranquilidade e auxiliar os turistas durante toda a 
viagem. Responde dúvidas e apresenta importantes informações que 
podem facilitar o dia a dia no destino, de maneira simples e fácil. Esta 
cartilha contribui para garantir a melhor experiência em uma viagem. 
Acesse o material completo em: (https://www.mondialtravel.com.br/
duvidas-e-dicas/dicas-de-viagem/cartilha-do-viajante).

H - Construção e Mineração
Entre os dias 26 e 29, no São Paulo Expo, acontece a M&T Expo 2018 – 
10ª Feira Internacional de Equipamentos para Construção e Mineração, 
o principal ponto de encontro do setor na América Latina. A feira terá 
ainda a Arena de Demonstração, com a maneira funcional de máquinas 
empregadas na construção que estão sendo expostas na feira, e a Arena 
Smart Construction, cujo intuito é apresentar de forma simplifi cada, fácil 
e gratuita o que há de mais novo em tecnologia mundial em diferentes 
setores da indústria. Outra atração será a realização do Summit, tradicional 
evento de conteúdo técnico e especializado. Para visitar a M&T Expo 
2018, basta realizar o credenciamento em (http://www.mtexpo.com.br).

I - Emprego dos Sonhos
Serasa Consumidor reabriu o processo seletivo para o Emprego dos 
Sonhos, que leva o ganhador a viajar por todas as regiões do Brasil du-
rante um ano, atrás de histórias inspiradoras sobre educação fi nanceira, 
e ganhar R$ 100 mil de salário anual. Qual será o principal trabalho? 
Coletar histórias em escolas primárias sobre o que está sendo feito para 
melhorar a educação fi nanceira das crianças. Para auxiliar nessa missão, 
além de viajar o país, o funcionário terá como atribuições do cargo o 
agendamento de entrevistas e encontro com professores, produção de 
conteúdo, visitas às escolas e também a realização de pesquisas. As 
inscrições estão abertas no site (www.oempregodossonhos.com.br). 

J - Inteligência Emocional 
Empresários do Vale do Silício têm incorporado o mindfulness ao longo 
da rotina de trabalho com o intuito de aperfeiçoarem suas habilidades 
de inteligência emocional. Com o objetivo de oferecer uma nova alter-
nativa para desenvolver essa qualidade e aumentar a produtividade, o 
Search Inside Yourself Leadership Institute, oferece pela primeira vez 
em São Paulo o renomado programa “Search Inside Yourself”, criado no 
Google, que conta com instrutores brasileiros certifi cados. O programa, 
que acontece nos dias 7 e 8 de dezembro,  inclui exercícios para co-
municação, autogestão, empatia, gestão inspiradora, foco, e ações que 
benefi ciam habilidades interpessoais e de liderança. Saiba mais em: 
(www.eventbrite.com.br).

A - Feijoada com Artistas
No dia 3 de novembro, a partir das 12h, acontece a segunda edição da 

Programa de Estágio 2019. Oferece vagas em diversas áreas, entre elas, 
Marketing, Vendas, Finanças, RH, Operações e Trade Marketing para 
as cidades de São Paulo Mogi das Cruzes Suzano Rio de Janeiro Ca

O fi m de ano traz 

diversas situações 

atípicas às empresas, 

sobretudo as que lidam 

com o comércio, seja ele 

através de lojas de rua, 

shoppings, ou mesmo o 

e-commerce

Isso porque é uma época de 
grande injeção monetária 
vinda do 13º salário de 

milhares de brasileiros, que 
buscam por promoções para 
comprar seus presentes de na-
tal. É claro que picos de vendas 
são extremamente positivos. 
Porém, eles podem ser também 
caóticos. Uma empresa pouco 
preparada para lidar com essa 
situação pode deixar de ganhar 
dinheiro. 

Se, por exemplo, há um au-
mento no número de clientes, 
mas a oferta de produtos e 
serviços, bem como a mão de 
obra para atender à demanda 
não acompanhar o ritmo de 
expansão, a empresa certa-
mente terá problemas. Por 
esse motivo, o fi eld marketing 
tem um papel de importância 
extrema na prevenção de 
perdas e ampliação de vendas. 

Prevenir perdas não é so-
mente evitar roubos, mas se 
trata de conhecer seu estoque, 
saber quais produtos estão 
para vencer ou podem ser 
direcionados para uma pro-
moção. Evitar o desperdício 
e maximizar as vendas é um 
trabalho de prevenção tão 
efi ciente quanto promoções e 
outras ações ativas de marke-
ting. É preciso que o gerente 
da loja conheça sua empresa 
como a palma de sua mão, 
pois assim ele pode começar 
a implementar as ações ativas 
de forma estratégica. 

O fi eld marketing é justa-
mente isso, conhecer, planejar 
e aplicar ações no ponto de 
venda que fazem a diferença, 
sobretudo porque são estra-
tégicas, criadas para atender 
àquela loja, naquele momento, 
com aquele tipo de consumi-
dor, e considerando o que se 
tem de produtos disponíveis.

A ideia central é ter um 

contato direto com o consu-
midor, se utilizando muitas 
vezes de promotores de venda. 
Contudo, isso não quer dizer 
apenas ter alguém oferecendo 
amostras dentro de uma loja. A 
ideia é que haja inteligência no 
processo. O ambiente online, 
por exemplo, deve ser utilizado 
de forma estratégica para que 
a interação com a marca traga 
a ela visibilidade enquanto 
divulga e atrai clientes.

Já dentro do varejo em si, 
um produto mal posicionado 
pode ficar encalhado. Um 
outro que vendeu bem, mas 
não teve acompanhamento 
em tempo real pode não ser 
reposto no momento de maior 
venda, criando a impressão de 
que o estoque fi cou “encalha-
do”, quando na verdade foi o 
varejista que não soube lidar 
com sua demanda. Para se 
ter essa noção, é preciso uma 
equipe bem treinada e efetivas 
métricas de análise.

O fi eld marketing visa traba-
lhar o varejo com inteligência. 
Vender não é tão simples, 
sobretudo quando há marcas 
buscando crescimento e co-
locação em um mercado. As 
gigantes do comércio só estão 
onde estão, porque considera-
ram esse tipo de ação há muito 
tempo, e vêm incrementando 
suas ações com a inteligência 
de mercado adquirida ao longo 
de anos de trabalho. 

Não é à toa que há Coca-
-Cola ou mesmo aves que não 
costumamos comer aqui no 
Brasil, presentes nessas festas 
de natal. São estratégias refor-
çadas há décadas. Vender é 
muito mais complicado do que 
parece, sobretudo em épocas 
agitadas como a que estamos 
iniciando. Vale a pena conside-
rar uma equipe especializada 
para ajudar o negócio a tomar 
as rédeas e maximizar o cres-
cimento do lucro na empresa. 

Para aproveitar bem a me-
lhor temporada do ano para o 
varejo é preciso muita sabedo-
ria e planejamento. 

(*) - É diretor da Red Lemon 
Agency, agência especializada em 

comunicação, fi eld marketing
e ações promocionais

(http://redlemon.agency).

André Romero (*)

O Índice de Confi ança do 
Consumidor, medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), cresceu 4 pontos de 
setembro para outubro. Com 
a alta, o indicador chegou a 
86,1 pontos, em uma escala 
de zero a 200, um patamar 
ainda baixo em termos 
históricos .

A alta foi provocada pelo au-
mento da confi ança em relação 
ao futuro, medida pelo Índice 
de Expectativas, que avançou 
6,1 pontos e chegou a 99 (o 
patamar mais alto desde abril 
deste ano). Já a confi ança no 
momento presente teve que-
da. O Índice da Situação Atual 
recuou 0,4 ponto e chegou a 
71,9 pontos.

Segundo a coordenadora da 
Sondagem do Consumidor da 
FGV, Viviane Seda, o resultado 
mostra que o consumidor está 
esperançoso e otimista em 
relação aos próximos meses, 

O consumidor está esperançoso e otimista em relação aos 

próximos meses.

O Canadá comprometeu-se a acelerar as 
negociações para a assinatura de um acordo de 
livre-comércio com o Mercosul durante uma 
reunião em Ottawa que contou com a presença 
do ministro das Relações Exteriores do Brasil, 
Aloysio Nunes. “Nos comprometemos a acelerar 
as negociações para um acordo de livre-comércio 
ambicioso e global entre o Canadá e os países do 
Mercosul”, disse a chanceler canadense, Chrystia 
Freeland, em comunicado após o encontro com 

Aloysio Nunes.
Na nota, Freeland afi rmou que os dois deba-

teram “temas bilaterais, regionais e globais”, 
entre eles “a necessidade de reforçar e revigo-
rar a ordem internacional baseada em normas 
para fortalecer as instituições multilaterais”. 
Freeland e Aloysio discutiram também “a crise 
na Venezuela, em particular o impacto regional 
da recente migração em massa”, ainda segundo 
o comunicado (Agência EFE).

Arrecadação 
da Receita 
Federal chega 
a R$ 110,6 
bilhões

A arrecadação das receitas 
federais somou R$ 110,664 
bilhões em setembro, de acor-
do com dados divulgados hoje 
(24), em Brasília, pela Receita 
Federal. Na comparação com 
setembro de 2017, descontada a 
infl ação pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), houve crescimento de 
0,26%.

Nos nove meses deste ano, a 
arrecadação federal acumula 
R$ 1,064 trilhão, 6,21% (varia-
ção considerado o desconto da 
infl ação pelo IPCA) a mais que a 
do mesmo período de 2017. Se 
forem considerados apenas os 
valores administrados pela Re-
ceita Federal (como impostos 
e contribuições), a arrecadação 
fi cou em R$ 108,173 bilhões, 
com redução de 0,39% em 
setembro. 

No acumulado do ano até o 
mês passado, a soma dos valo-
res administrados pela Receita 
atingiu R$ 1,023 trilhão, com 
crescimento real de 5,02%. No 
caso das receitas administradas 
por outros órgãos (principal-
mente royalties do petróleo), 
houve crescimento de 39,79% 
em setembro (R$ 2,490 bilhões) 
e de 48,6% no acumulado do ano 
até o mês passado (R$ 40,897 
bilhões) (ABr).

A afi rmação foi feita pelo 
presidente do Banco 
Central (BC), Ilan Gol-

dfajn, na abertura do 1º Semi-
nário Sistema BacenJud 2.0: 
Desafi os e Perspectivas, ontem 
(24), em Brasília.

A versão 2.0 do sistema ras-
treia e resgata dinheiro para 
quitar dívidas sentenciadas. 
A penhora online inclui ativos 
como ações e títulos de renda 
fi xa. Em 2017, o sistema recu-
perou R$ 18,3 bilhões e outros 
R$ 4 bi de janeiro a março deste 
ano. Apenas 5% a 6% de todas 
as ordens judiciais, porém, 
resultam em resgate efetivo, 
segundo o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). Por isso, o 
objetivo do seminário é debater 
como recuperar mais valores.

Goldfajn disse o BC vem pro-
movendo mudanças no sistema 
que “visam sua modernização, 

Goldfajn disse que o BC atua em coordenação e alinhamento com 

o Poder Judiciário.
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BC: 10 milhões de ordens judiciais 
tramitam pelo sistema de bloqueio
Cerca de 10 milhões de ordens judiciais devem tramitar, este ano, pelo BancenJud, sistema que 
permite o bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas e empresas alvos de ordem judicial

res Mobiliários e as Sociedades 
de Crédito, Financiamento e 
Investimento. Com isso, foi am-
pliado o alcance do BacenJud, 
que consulta o CCS de forma 
integrada para envio das ordens 
judiciais”, disse o presidente do 
Banco Central.

Goldfajn disse ainda que o 
BC atua em “coordenação e 
alinhamento” com o Poder Ju-
diciário. “Assinamos o acordo 
de cooperação para mediação 
de confl itos junto ao CNJ em 
dezembro de 2017. Essa inicia-
tiva permitirá promover a apro-
ximação digital dos envolvidos 
nas situações de confl ito do 
direito do consumidor dentro 
do sistema fi nanceiro. Além 
disso, estamos trabalhando 
para muito em breve lançarmos 
a nova plataforma de mediação 
digital, com suas novas funcio-
nalidades”, fi nalizou (ABr).

padronização e melhor controle 
dos procedimentos atuais”. Ele 
acrescentou que neste ano hou-
ve ampliação do alcance do Ba-
cenJud para mais instituições.

“No presente ano, concluímos 

a ampliação dos produtos e do 
alcance do Cadastro de Clientes 
do Sistema (CCS) Financeiro 
Nacional, incluindo Coopera-
tivas de Crédito, Corretoras e 
Distribuidoras de Títulos e Valo-

Cresceu a confi ança do consumidor 
de setembro para outubro

mesmo sem ainda ter um resul-
tado das urnas. “O fi m do perío-
do eleitoral diminui a incerteza 
política e gera expectativa de 

mudanças na condução da 
política econômica para o 
início do novo governo”, disse 
a pesquisadora (ABr).

Canadá quer acelerar negociações 
comerciais com Mercosul
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Saneamento para 
um país melhor

A eleição do próximo 

presidente da república 

renova as esperanças 

dos brasileiros por dias 

melhores

Entre os muitos desafi os 
do futuro mandatário 
do executivo, o sane-

amento básico precisa ser 
considerado prioritário para a 
nova gestão. Ainda hoje, 55% 
dos esgotos gerados são des-
cartados de forma inadequada, 
respondendo pelos alarmantes 
indicadores de doenças de vei-
culação hídrica e de poluição 
dos mananciais. 

Uma pesquisa do IBGE, com 
dados de 2016 e 2017, revelou 
que 34,7% das cidades do país 
contabilizaram algum tipo de 
doença associada à falta de 
saneamento básico. A Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) 
mostra que, no mundo, para 
cada US$ 1 investido em água 
e saneamento promovemos 
uma economia de US$ 4,3 em 
gastos com saúde.

Para começar a mudar esse 
panorama é preciso criar 
uma Secretaria Especial de 
Saneamento Ambiental, sem 
qualquer cargo extra, apenas 
com a migração da atual secre-
taria já vinculada ao Ministério 
das Cidades, reforçando seu 
status de papel prioritário. O 
Plansab (Plano Nacional de 
Saneamento Básico) precisa 
ser revisto com metas e pro-
gramas que devem refl etir à 
luz da nova realidade do país e 
em diagnóstico mais realista do 
setor como forma de perseguir 
a meta de universalização.

O futuro presidente precisar 
dar atenção especial aos mu-
nicípios, criando um programa 
de assistência técnica em sa-
neamento. Apenas com essa 
contribuição é que a maioria 
das cidades brasileiras terá 
condições técnica, institucio-
nal e de gerenciamento para 
que possa fazer frente às ne-
cessidades de universalização 
do saneamento. 

Hoje, a maioria dessas loca-
lidades sequer conta com um 
engenheiro que ofereça orien-
tação mínima para a elaboração 
de planos de saneamento e 
projetos de engenharia. O 
pacote pode ter ainda 5% do 
orçamento anual destinado ao 
saneamento para o fi nancia-
mento da elaboração dos pla-
nos municipais e de estudos, 
projetos de engenharia e desta 
assistência técnica.

O setor precisa ainda de 
mais recursos para atender às 
demandas urgentes da popu-
lação. A criação de um fundo, 
principalmente para atender 
as regiões onde os custos de 
obras e serviços estão além 
da capacidade de pagamento 
da população, apresenta-se 
como uma solução efi caz. Na 
outra ponta, é preciso cuida 
da efi ciência das companhias 
do setor. 

Ela pode ser atingida com a 
recuperação das companhias 
estaduais defi citárias, buscan-
do alternativas como subcon-
cessão a operadores públicos 
ou privados, reestruturação 
administrativa e operacional 
dessas corporações, além da 
participação de parceiros pú-
blicos ou privados no controle 
acionário. A composição regio-
nal para operações integradas 
é outra solução indicada.

A mudança de paradigmas 
permite ainda vislumbrar um 
setor a partir de uma modela-
gem regional. Esse passo é im-
portante para avançar com os 
empreendimentos e serviços 
de saneamento para realidades 
distintas entre operadores 
efi cientes e inefi cientes. Ela 
pode ser efetivada por meio 
de parcerias entre empresas 
públicas ou privadas ou outro 
sistema capaz de atender às de-
mandas de vários municípios. 

Ela permite ganhar efi ciên-
cia diante da escala alcançada 
com um maior número de lo-
calidades atendidas, trazendo 
soluções no âmbito regional, 
por bacias hidrográfi cas ou 
por unidades regionais. A 
efetivação do REISB (Regi-
me Especial de Incentivo ao 
Saneamento Básico) é outro 
importante passo para estimu-
lar as empresas prestadoras 
de serviços de saneamento e 
aumentar os investimentos. 
O regime prevê a concessão 
de créditos de pagamento de 
tributos federais, como Cofi ns 
e o PIS/PASEP, para à aplicação 
de recursos em investimentos 
no setor de saneamento.

A regulação regional é uma 
importante proposta capaz de 
garantir aos operadores regio-
nais a interação com menos 
agências reguladoras. Vale 
lembrar ainda a importância 
de uma política de subsídios 
no setor de saneamento e de 
promoção de tarifas realistas, 
tendo em vista que municípios 
de pequeno porte são, em sua 
maioria, defi citários quando 
operados individualmente. 
Além disso, uma parcela da 
população em vulnerabilidade 
precisa ser benefi ciada por 
uma tarifa social.

O setor de saneamento é 
regido por uma grande comple-
xidade e, por isso, precisamos 
de soluções integradas e de 
profundas análises diante das 
diversas realidades que en-
contramos nas várias regiões e 
municípios do país. Alcançar os 
objetivos do Plansab vai permi-
tir colocar o país em um novo 
patamar de desenvolvimento, 
melhorando a qualidade de 
vida de milhões de brasileiros 
e atraindo investimentos para 
diversas localidades.

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

de Consultoria e Serviços em 
Saneamento e Meio Ambiente)
e vice-presidente da ABES-SP 

(Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental).

Luiz Pladevall (*)

O programa contempla 
20 ações distribuídas 
em todas as regiões 

do país. O orçamento total é 
de cerca de R$ 1 bilhão. Os 
recursos para o programa 
foram remanejados de outras 
obras e ações. 

O ministro da Secretaria de 
Governo, Carlos Marun, expli-
cou que o programa é um de-
safi o, pois não depende apenas 
do governo federal. 

“Já criamos a fonte de recur-
sos e já enviamos a solicitação 
de remanejamento de recursos. 
Temos a convicção de que não 
teremos difi culdade de apro-
var em função dos benefícios 
que essas obras trarão para a 
população”, disse. 

O s  e m p r e e n d i m e n t o s 
abrangem iniciativas em to-
das as áreas de atuação do 
governo federal. A abrangên-
cia e a relevância das obras 
para a população também 
foram critérios para escolher 
aquelas que fazem parte do 
programa.

Ministro Carlos Marum apresenta obras do programa

‘Desafi o Chave de Ouro’.

A Polícia Federal (PF) ins-
taurou inquérito para investigar 
um vídeo no YouTube no qual o 
coronel da reserva do Exército, 
Carlos Alves, refere-se à pre-
sidente do TSE, ministra Rosa 
Weber, como “salafrária e cor-
rupta”, além de criticar e fazer 
ameaças a outros ministros do 
STF. A abertura do inquérito 
foi confi rmada pelo ministro da 
Segurança Pública, Raul Jung-
mann. Além da investigação 
sobre o coronel, foram abertos 
mais três inquéritos para apurar 
ameaças a Rosa Weber.

Os ministros da Segunda 
Turma do STF aprovaram um 
ofício para que o coronel fosse 
investigado, a ser encaminhado 
à Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR), que se adiantou e 
solicitou a abertura do inquérito 
pela PF. O ministro Celso de 
Mello, o mais antigo do STF, 

Em todo o mundo, 35 países 
já utilizam sistemas eletrônicos 
para captação e apuração de 
votos. O levantamento é do 
Instituto Internacional para 
a Democracia e a Assistência 
Eleitoral (Idea Internacional), 
sediado em Estocolmo. A lista 
inclui democracias consolidadas 
como a da Suíça, do Canadá, da 
Austrália e dos Estados Unidos, 
país que adota sistemas eletrô-
nicos em alguns estados. Na 
América Latina, México e Peru 
também fazem uso do sistema. 

Na Ásia, além de Japão e 
Coreia do Sul, há o exemplo 
da Índia. Maior democracia do 
mundo em número de eleito-
res - mais de 800 milhões -, o 
país utiliza urnas eletrônicas 
semelhantes à brasileira, mas 
adaptadas à realidade eleitoral 
local. Com um dos mais avan-
çados sistemas de votação uti-
lizados no planeta, que envolve 
a captação, o armazenamento 
e a apuração de votos por meio 
da urna eletrônica, o Brasil é 
um dos poucos países que con-
seguiram expandir a votação 
eletrônica à quase totalidade 
dos eleitores.

Brasil é referência no assunto e transfere tecnologia.
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A comissão mista que anali-
sa a MP que institui o Progra-
ma Rota 2030, aprovou ontem 
(24) o texto que garante 
incentivos fi scais para o setor 
automotivo. Após negociação 
entre parlamentares e a equi-
pe econômica do governo, foi 
incluída na MP a prorrogação 
do regime especial automotivo 
do Nordeste, que acabaria 
em 2020. O texto  segue para 
análise dos Plenários da Câ-
mara e do Senado e precisa 
ser aprovado até o dia 16 de 
novembro.

O ‘Programa Rota 2030 - Mo-
bilidade e Logística’ substitui o 
Inovar-Auto, que vigorou en-
tre 2013 e 2017. Assim como 
a política anterior, o Rota 
2030 baseia-se em incentivos 
fi scais. A principal medida do 
novo regime é a concessão de 
até R$ 1,5 bilhão por ano de 
crédito tributário à indústria, 
como um todo, caso as mon-
tadoras participantes do Rota 
2030 invistam ao menos R$ 5 
bilhões ao ano em pesquisa e 
desenvolvimento.

Pela manhã, a reunião da 
comissão mista chegou a ser 
suspensa para que líderes 
chegassem a um acordo com 
relação à prorrogação dos 
benefícios para estados como 

Eduardo Amorim (presidente da comissão) e Armando 

Monteiro comemoram a construção coletiva do texto.

Projeto estende 
regra do salário 
mínimo até 2023

Um projeto do Senado estende 
até 2023 as regras usadas atual-
mente para o cálculo do salário 
mínimo. De acordo com a proposta, 
a remuneração dos trabalhadores 
deve ser corrigida pela infl ação do 
ano anterior mais a variação do PIB 
verifi cada dois anos antes. O texto, 
do senador Lindbergh Farias (PT-
-RJ), aguarda a apresentação de 
emendas na Comissão de Assuntos 
Sociais.

O atual modelo de correção do 
salário mínimo vale desde 2006. 
As regras foram confi rmadas em 
2011 e 2015, mas a legislação em 
vigor só prevê a manutenção des-
ses critérios até 1º de janeiro de 
2019. A partir desta data, o Poder 
Executivo fi ca livre para defi nir se 
haverá e de quanto será o reajuste. 
O projeto traz duas novidades em 
relação à política em vigor. O texto 
assegura um aumento de real de 1% 
ao ano, mesmo que o PIB apresente 
variação menor ou negativa. Além 
disso, estende as regras de reajuste 
a todos os benefícios

“A discrepância entre as cor-
reções concedidas aos benefícios 
equivalentes ao salário mínimo 
e as concedidas aos benefícios 
cujos valores superam esse pata-
mar conduziu a um achatamento 
inaceitável das rendas dos aposen-
tados e pensionistas. Isso tem que 
acabar. Todos merecem a mesma 
valorização de suas rendas”, argu-
menta Lindbergh na justifi cativa do 
projeto (Ag.Senado).

Proposta facilita 
acesso a métodos 
de esterilização

Está em análise na Comissão de As-
suntos Sociais do Senado um projeto 
que desburocratiza e facilita o acesso 
a métodos de esterilização cirúrgica, 
como a laqueadura e a vasectomia. De 
autoria da senadora Ione Guimarães 
(PTB-GO), objetiva desburocratizar o 
acesso à esterilização voluntária, faci-
litando a realização do procedimento 
no SUS. O texto também proíbe usar 
cirurgia de retirada de útero como 
método contraceptivo.

Para a autora do projeto, o pla-
nejamento familiar no Brasil “ainda 
é uma utopia para a camada mais 
carente da população”, pois há 
grande difi culdade dessa parcela em 
ter acesso a métodos contraceptivos 
pelo SUS. Na sua análise, a legislação 
impõe obstáculos ao procedimento de 
laqueadura. Ela cita como exemplo a 
proibição de a mulher fazer a laque-
adura após um parto.

“Isso obriga a paciente a passar 
por duas internações, uma para o 
parto e outra para a esterilização, 
o que aumenta sua exposição ao 
ambiente hospitalar e às infecções 
hospitalares, força a lactante a 
abandonar o acompanhamento do 
bebê e acarreta maiores custos para 
os serviços de saúde”, acrescenta 
Ione Guimarães. A proposta também 
acaba com a exigência de a pessoa 
ter pelo menos 25 anos ou dois fi lhos 
para que possa fazer cirurgia de este-
rilização. A proposta será votada em 
caráter terminativo na Comissão de 
Constituição e Justiça (Ag.Senado).
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Entregar 20 obras e ações 
até o fi m do ano é desafi o 

para o governo Temer
A pouco mais de 60 dias para o fi m do ano, o governo federal apresentou ontem (24) o programa 
‘Desafi o Chave de Ouro’, com o objetivo de acelerar a execução de obras e ações, a fi m de que sejam 
entregues à população ou empreendidas ainda em neste ano

Obras do Desafi o Chave 

de Ouro: 

1 – Inauguração do Aeroporto 
de Macapá; 2 – Inauguração do 
Complexo Praça do Pantheon 
e Deodoro e primeira etapa 
da Rua Grande, em São Luís; 
3 – Inauguração de trecho da 
transposição do Rio São Fran-
cisco para chegada da água 
a Fortaleza; 4 – Inauguração 

da Adutora Pajeú, segunda 
etapa da transposição do Rio 
São Francisco em Sertânia; 
5 – Modernização do Porto de 
Vitória; 6 – Início da Produção 
Comercial P74 em Búzios; 

7 – Lançamento do subma-
rino convencional Riachuelo, 
em Itaguaí; 8 – Inauguração 
do Laboratório Acelerador de 
Elétrons Sirius, em Campinas; 

9 – Inauguração do Pavilhão de 
Convenções de Balneário Cam-
boriú; 10 – Inauguração da ponte 
sobre o Rio Guaíba, em Porto 
Alegre; 11 – Ordem de Serviço 
para a construção da segunda 
ponte entre Brasil e Paraguai, em 
Foz do Iguaçu; 12 – Inauguração 
do anel viário de Campo Grande; 
13 – Celebração do acordo para 
construção da terceira ponte 
entre Brasil e Paraguai, em 
Porto Murtinho; 14 – Inaugu-
ração do Hospital de Aparecida 
de Goiânia; 15 – Inauguração 
do Hospital Pronto Socorro de 
Cuiabá; 16 – Inauguração das 
obras de duplicação e restau-
ração da BR-163, entre Jaciara 
e Cuiabá; 17 – Inauguração do 
Centro de Educação Integral de 
Bombinhas; 18 – Inauguração da 
Travessia Urbana de Porto Velho; 
19 – Entrega de 600 unidades ha-
bitacionais do Programa Minha 
Casa Minha Vida em Vespasiano; 
e 20 - Entrega de 1 mil unida-
des habitacionais do Programa 
Minha Casa Minha Vida em São 
Félix do Xingu (ABr).

MP sobre setor automotivo segue 
para o Plenário da Câmara

Bahia, Pernambuco e Ceará. O 
acordo foi costurado a partir de 
uma emenda do senador Arman-
do Monteiro (PTB-PE). Pelo 
texto, as empresas instaladas 
nas Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste farão jus a crédito 
presumido do IPI em relação às 
vendas ocorridas entre 1º de ja-
neiro de 2021 e 31 de dezembro 
de 2025, desde que apresentem 
projetos que contemplem novos 
investimentos e pesquisa para 
o desenvolvimento de novos 
produtos.

O presidente da comissão, 
senador Eduardo Amorim 
(PSDB-SE), e Armando Mon-
teiro saudaram a construção do 

coletiva do texto. “Essa cons-
trução demonstra a maturida-
de e a convergência de que 
o desenvolvimento do Brasil 
tem que ser desconcentrado”, 
assinalou Armando. Durante 
a discussão da MP, o líder do 
governo no Senado, Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE), 
disse que a redação do texto 
manterá incentivos, mas com 
uma carga de renúncia tribu-
tária menor.

Ele acrescentou que a Fiat 
Chrysler espera a aprovação 
do texto para anunciar inves-
timentos da ordem de R$ 8 
bilhões em novos projetos em 
Pernambuco (Ag.Senado).

Sistema eletrônico de votação já 
é utilizado em 35 nações

Em funcionamento desde 
1996, o sistema tornou-se 
referência internacional nessa 
área. Já ocorreram emprésti-
mos de urnas desenvolvidas 
pelo TSE para vários países, 
entre eles, a República Domi-
nicana, Costa Rica, o Equador, 
a Argentina, Guiné-Bissau, 
o Haiti e México. Segundo 
o secretário de TI do TSE, 
Giuseppe Janino, a Justiça 
Eleitoral tem estabelecido 
acordos de intercâmbio de 
conhecimento. 

“Somos referência mundial 
nesse assunto, e os acordos de 
cooperação fi rmados são uma 

oportunidade para o Brasil 
transferir conhecimento. O 
acordo não é para ceder equi-
pamento ou transferir softwa-
res, mas, sim, para transferir 
conhecimento, pois cada país 
tem sua realidade”, destaca. 
Segundo o chefe da assessoria 
de Assuntos Internacionais do 
TSE, Ciro Leal, desde 1996 o 
tribunal assinou mais de 40 
acordos de cooperação e enviou 
mais de 30 missões técnicas ao 
exterior. “Também recebemos 
mais de 70 visitas. Tudo isso 
tendo o sistema eletrônico no 
foco do interesse dos parceiros 
internacionais” (ABr).

PF abre inquérito sobre 
vídeo com ataques a 

ministros
prestou solidariedade a Rosa 
Weber e aos ministros Ricardo 
Lewandowski, Dias Toffoli e 
Luiz Fux, que também foram 
citados. Na abertura da sessão 
da Segunda Turma, ele afi rmou 
que seus pares foram alvo de 
“ataques imundos e sórdidos”.

“Todo esse quadro imundo que 
resulta do vídeo, que, longe de 
traduzir expressão legítima da 
liberdade de palavras, constitui 
verdadeiro corpo de delito com-
probatório da infâmia perpetrada 
pelo autor”, afi rmou Celso de 
Mello. Em nota, o Exército infor-
mou ter aberto uma investigação 
para apurar a conduta do coronel 
da reserva. “O referido militar 
afronta diversas autoridades e 
deve assumir as responsabili-
dades por suas declarações, as 
quais não representam o pen-
samento do Exército Brasileiro”, 
afi rma o texto (ABr).



A ascensão das redes 

sociais e o surgimento 

de plataformas como 

o Reclame Aqui, 

que potencializou 

a voz de milhões de 

consumidores, forçam 

cada vez mais as 

empresas a entenderem 

que o respeito ao público 

não é opcional

E o setor de contact cen-
ter é um dos que mais 
precisam se adequar a 

essa nova realidade. Em São 
Paulo, por exemplo, em oito 
anos, quase 1,5 milhão de 
telefones foram cadastrados 
no Procon para não receber 
ofertas de telemarketing. Ain-
da de acordo com a entidade, 
em 2017 foram recebidas mil 
reclamações do tipo por mês, 
com a notifi cação de 35 empre-
sas em todo o Estado.

Já há legislações estaduais 
para coibir esse tipo de prática 
por parte das empresas. E o 
Congresso Federal já trabalha 
para criar uma lei nacional. 
Uma proposta aprovada pela 
Comissão de Defesa do Con-
sumidor da Câmara prevê que 
o consumidor poderá manifes-
tar a vontade de não receber 
ligações telefônicas ou men-
sagens de texto com ofertas 
de produtos. O projeto proíbe 
ainda mais de três chamadas 
telefônicas ou contatos por 
meio eletrônico para o mesmo 
consumidor no mesmo dia. 

A iniciativa é mais um im-
portante passo na preservação 
dos direitos dos consumidores, 
sobretudo na proteção contra a 
publicidade abusiva e respeito 
à privacidade. As investidas 
dos fornecedores por meio 
telefônico ou eletrônico se 
tornaram uma prática extre-
mamente incômoda, é o que 
argumenta o próprio relator 
da proposta, deputado Deley 
(PTB-RJ). 

Levando em conta que 
existem casos registrados 
de empresas que chegam a 
acionar um único consumidor 
centenas de vezes em um só 
dia, com ofertas de produtos ou 
cobrança de dívidas insistentes 
mesmo após negativas, estas 
poderiam ser classifi cadas até 
como assédio ou coerção. E 
isso de fato acontece. Por isso 
a importância desta legislação, 
que pouparia o consumidor de 
tudo isso ou facilitaria muito 
a sua defesa e compensação. 

Com esse cenário em evidên-
cia, as empresas de contact 
center precisam se reinventar. 
Muitas dessas, assim como as 
empresas que contratam os 
seus serviços, ainda operam 
por meio da força bruta. Ou 
seja, disparam o maior núme-
ro possível de tentativas de 
contato para o maior número 
possível de pessoas e pelo 
maior número possível de ca-
nais. Investem na quantidade 
e não na qualidade. 

A principal mudança deve 
se dar nessa postura, com 
investimentos voltados às 
tecnologias de análise e qua-
lifi cação de dados e foco em 
estratégia. De nada adianta 
um mar de cadastros e uma 
tropa de disparadores se não 
há precisão. Cada tiro fora do 
alvo pode custar muito caro.

Não é necessária uma lei 
federal para que os contact 
centers se adequem. É preciso 
proatividade para se antecipar. 
Mesmo sem o vigor da legis-
lação, já vimos que empresas 
têm sido acionadas na justiça 
por conta de tais abusos e 
sendo condenadas. E existem 
também leis regionais, que 
já tratam alguns dos pontos 
previstos na nova proposta. 

Então não é má ideia se 
antecipar. Isso pode ser feito 
por meio de investimentos. 
Inevitavelmente as empresas 
terão que recorrer a tecnolo-
gias de análise de dados, não 
somente para se adequar a uma 
legislação, mas também para 
otimizar as operações. 

Os pontos que as empresas 
de telemarketing e os contact 
centers devem se ater envol-
vem a necessidade do controle 
e da análise em tempo real 
de um volume monumental 
de informações, com ações e 
interações. Estamos falando de 
soluções no campo do big data 
e da inteligência artifi cial, que 
até pouco tempo atrás sequer 
estavam disponíveis para o se-
tor - e mesmo que estivessem, 
teriam um custo proibitivo. 
Talvez por isso muitos ainda 
insistam na ideia de volume 
em detrimento de qualidade.   

Assim como evoluiu a capa-
cidade do consumidor em ser 
ouvido sobre os seus direi-
tos, paralelamente o mesmo 
ocorreu com a tecnologia 
para entendê-lo, se tornando 
mais disponível. Hoje, temos 
no Brasil soluções pioneiras 
e extremamente acessíveis 
neste sentido, já adotadas, in-
clusive, por muitos dos maiores 
contact centers do País e seus 
contratantes. 

Com isso, grandes compa-
nhias, como bancos, indústrias 
de tecnologia e empresas de 
varejo, passam a ter um olhar 
estratégico do consumidor. E 
o propósito da implementação 
tecnológica vai muito além do 
cumprimento de eventuais le-
gislações. Sua implantação visa 
ao aumento de efi ciência, de 
assertividade, de lucratividade 
e de redução de custos neste 
tipo de operação.

A legislação pode acelerar 
o processo. Mas se os contact 
centers e as empresas se an-
teciparem, mais cedo serão os 
ganhos. A visão que deve ser 
adotada é o valor do relacio-
namento. O consumidor con-
cordar em receber o contato 
de sua empresa signifi ca que 
os dados e cadastros que esta 
possui se tornarão um ativo 
comercial muito mais valioso. 

Então isso tudo representa 
uma grande oportunidade de 
avanço geral nos negócios e 
assim deve ser avaliado. Mes-
mo se o seu sistema de CRM 
for reduzido de um banco de 
dados de 26 mil para apenas 
seis mil que não optaram pela 
remoção do cadastro, são esses 
contatos remanescentes de 
qualidade que podem e querem 
ser acionados. 

É preciso só saber surfar essa 
onda, pois não adianta remar 
contra a maré.

(*) - É CEO da Deep Center, 
empresa de gestão da Informação 

para escritórios de cobrança, 
fi nanciamentos, renegociação de 

dívidas, seguros, vendas, cobrança, 
SAC, e contact centers

(www.deepcenter.com.br). 

O direito dos consumidores 
e a reinvenção

dos contact centers
Gabriel Camargo (*)

www.netjen.com.br

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

agência de confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
netjen@netjen.com.br
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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) 

Os chats não serão reativados 

com novas mensagens.

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

 ASSOCIAÇÃO PARCERIA CONTRA DROGAS
 CNPJ (MF) Nº 01.120629/0001-38

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos todos os membros da Diretoria da Associação Parceria Contra Drogas, para comparecer 
à ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, para deliberar sobre o seguinte assunto: ORDEM DO 
DIA: Previsão de novas Campanhas Preventivas e Educativas Contra o Uso e Abuso de Drogas. 
Discussão da estratégia para a continuidade da entidade. Outros assuntos de interesse geral. 
Eleição para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A realizar-se: Dia: 06/11/2018 Horário: 
09:00 horas Local: Rua Capote Valente nº439 – Térreo/ Salão – Jardim América – CEP 05409-
001. O presente Edital está sendo enviado via e-mail para cada um dos Diretores e fixado na sede 
da ASSOCIAÇÃO PARCERIA CONTRA DROGAS. São Paulo, 22 de outubro de 2018.

Luiz Lobo - Presidente da Associação Parceria Contra Drogas

AURI PRINT INDÚSTRIA DE ETIQUETAS LTDA - EPP - Torna público que recebeu da SEMA a Licença 
de Operação nº 119/2018 para fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão 
ondulado para uso comercial e de escritório à Rua Candel, 111, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos, 
através do processo administrativo nº 20844/2018, com validade até 05/10/2023 (5 anos);

AUREA NOGUEIRA FANTINI 36112062968 - ME - Torna público que requereu à SEMA a Licença de 
Operação Ambiental para fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias à Avenida Presidente 
Humberto de Alencar Castelo Branco, 2341, Vila Leonor, Guarulhos, através do processo administrativo 
nº 46519/2018;

BIOMEDTECH DO BRASIL PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME - Torna público que 
requereu à SEMA a Licença de Operação Ambiental para  fabricação de instrumentos não-eletrônicos 
e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório à Rua João Batista Nogueira, 500, 
Box 15, Vila Nova Cumbica, Guarulhos, através do processo administrativo nº 60640/2014.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0047995- 54.2010.8.26.0100 (USUC 1057) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, MM. 
Juiz(a) 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) réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Manoel Moreno Medeiro e Josiete Nunes dos Santos 
Medeiro, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua Bernardo da Mota, s/nº, lote 13, quadra D - Jardim Soares Distrito de 
Guaianazes - São Paulo SP, com área de 215,92 m², contribuinte nº 115.247.0016-2, 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. 

A Ferrari Portofi no foi pre-
miada na última terça-feira 
(23), em um jantar de gala 
em Frascati, na Itália, como o 
melhor carro superesportivo 
do ano. O modelo fabricado 
pela montadora de Maranello 
ganhou o troféu “Auto Europa 
Sportiva” após ter conquistado 
371 votos, ficando à frente 
do francês Alpine A110 (299 
votos) e da britânica McLaren 
570S (182 votos).

O vencedor é escolhido por 
membros da União Italiana 
de Jornalistas Automotivos 
(Uiga). A Ferrari lançou a 
Portofi no em setembro, du-
rante o Salão do Automóvel 
de Frankfurt, na Alemanha. O 
modelo chegou para substituir 
o California T como o veículo 

Igor Nakamura (*)

Na verdade, a cada dia 
que passa o conceito de 
NZEB (Net Zero Energy 

Building), aplicado a prédios 
que geram a própria energia 
que consomem, vem ganhando 
espaço no mercado tanto pelos 
benefícios econômicos a ele as-
sociados, quanto pela festejada 
contribuição prestada por eles 
aos esforços de não agressão 
ao planeta.

Para a efetivação de um em-
preendimento NZEB (Net Zero 
Energy Building) dependemos 
de um conjunto de atividades e 
processos que devem ser ana-
lisados na fase de pré-projeto, 
projeto, execução e operação, 
afim de que se obtenha a 
autossuficiência energética. 
Para todas essas etapas é fun-
damental a cooperação de pro-
fi ssionais especialistas em cada 
seguimento, como: arquitetura, 
geologia, engenharias, climato-
logia, entre outros. 

Os principais pontos a serem 
considerados incluem uma 
análise do solo com relação 
aos potenciais geotérmicos, 
despesas quanto à estruturação 
e impactos ambientais, estudo 
de clima e aproveitamento dos 
potenciais naturais quanto à 
iluminação, ventilação natural, 
materiais com isolamentos 
acústicos e térmicos, entre 
outros.

Existem algumas atividades 
e sistemas que podemos pen-
sar para atingir a produção de 
energia “on site” afi m de que o 
edifício tenha o balanço energé-
tico zero. Algumas soluções que 
atualmente são analisadas com 
a ótica custo x benefício são:
 a) Painéis solares = deve-

-se levar em consideração 
as grandes áreas para que 

Edital de Citação Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo Nº 
00521 88-15.2010.8.26.0100 (USUC 1158. A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juíza de 
Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SP, do Estado de 
SP,na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)(s) Herdeiros de Joaquim Correa e Cândida Mogarro Correa, 
a saber: Dário Correa, Maria Correa Marconi; Herdeiros de Walter Fernandes dos Santos, a saber: 
Therezinha Eliete Fernandes dos Santos, José Jesus de Vasconcelos, Viviane Aparecida Fernandes 
dos Santos; Confrontantes, a saber: Jaime Ramos Ferreira, Luiz Ceolin, Iracy da Silva Ceolin, Ronaldo 
Pereira de Souza, Maria Cristina Rotero de Souza, Eurico José da Silva, Maria Terezinha Silva, Jurandir 
Ramos Ferreira Filho, Marlene Mufalo Ferreira, Sandra Regina Ceolin, Itamar Lima dos Santos, Julio 
Famelli, Jaime Ramos Ferreira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que José Antônio Lizardo 
e Joana Darque Bossolan Lizardo, ajuizaram ação de Usucapião, visando a declaração de domínio 
sobre o imóvel localizado na Rua Manoel Dias do Campo, nº 296 Casa Verde 23º Subdistrito Casa 

no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
25 e 26/10                                                                                                       

Sim, podemos ter edifi cações 
com consumo zero de energia
Entre utopia de fi lme para alguns e sonho distante para outros, a realidade é que a proliferação de 
edifi cações totalmente autossufi cientes no que se refere à produção e consumo de energia já está mais 
próxima do que muitos imaginam

tomática, como persianas mo-
torizadas que abrem e fecham 
conforme a luminosidade; ar 
condicionado variável levando 
em consideração quantidade 
de ocupantes, máquinas, etc; 
iluminação conforme lumino-
sidade do local interligados a 
sensores de presença e medição 
instantânea dos insumos. 

Finalmente, o sistema de 
ar condicionado configura 
também um dos principais 
elementos para o sucesso do 
projeto NZEB. Por isso é pri-
mordial que se façam estudos 
e projetos minuciosos contem-
plando todos os aspectos cli-
máticos, assim como a escolha 
do melhor sistema que atenda 
a usabilidade dos ocupantes 
com o menor desprendimento 
de energia elétrica. O uso de 
máquinas efi cientes associado 
a arquitetura pensada em maior 
aproveitamento de ventos, 
sombreamento e geotermia, faz 
com que o projeto seja viável.

Ainda existem barreiras 
fi nanceiras iniciais que con-
tribuem significativamente 
para a manutenção do ritmo 
de escolha por obras sem a 
preocupação em eficiência 
energética e sua produção 
“limpa” de energia, mas o fato 
é que o processo já começou. 
Talvez ainda esteja ao alcance 
de poucos, assim como um dia 
foi o telefone celular, então 
considerado um artigo de luxo. 
Naquela época, para a maioria 
era comum o pensamento de 
que ter um deles era só um 
sonho. 

Hoje, o sonho se tornou real. 
Baseado neste exemplo, não é 
nenhum exagero dizer: “Sim, 
nós podemos ter edifi cações 
com consumo zero de energia”. 

(*) - É diretor da Viridi Technologies.

seja possível a capitação 
de luz solar e consequen-
temente a fabricação da 
energia, assim como, o 
custo de armazenamento 
e das placas fotovoltaicas;

 b) Geradores Eólicos = 
deve-se levar em consi-
deração o local de melhor 
perfi l para sua implanta-
ção, que possua ventos 
estáveis e unidirecionais. 
No Brasil, temos um 
parque eólico crescen-
do substancialmente no 
Nordeste, cerca de 30% 
nos últimos anos, porém 
o armazenamento e a 
distribuição da energia 
gerada, ainda é um empe-
cilho técnico/ fi nanceiro;

 c) Geotermia = permuta 
do potencial térmico da 
terra, em favor do am-
biente a ser climatizado 
ou até mesmo para o res-
friamento/ aquecimento 
de água de “consumo”. 
Podendo ser utilizada em 
qualquer tipo e tamanho 
de edifi cações a geoter-
mia é utilizada como 
fonte geradora para uma 
climatização radiante, e 
é considerada uma das 
soluções mais efi cientes. 
Porém, com seu alto 

custo de implantação, 
em comparação aos sis-
temas convencionais, a 
procura e especialização 
técnica para este concei-
to é lenta.

Outro grande impulsionador 
desta tendência NZEB é, sem 
dúvida, a evolução dos pro-
cessos de automação predial. 
Quando falamos num projeto 
de automação NZEB, estima-
mos um custo adicional entre 
30% a 40% em comparação 
a um projeto de automação 
convencional uma vez que 
deveremos dispor de uma 
quantidade maior de sensores 
e controladores, assim como 
haverá o uso de uma maior 
quantidade de engenharia e 
programação. 

Porém, os estudos apontam 
para o retorno deste investi-
mento fi nanceiro em até dois 
anos, graças às reduções ope-
racionais e energéticas, assim 
como o atendimento completo 
à efi ciência cognitiva dos usu-
ários.

Para que o projeto tenha 
sucesso, a automação deverá 
ser analisada criteriosamente 
e é fator imprescindível, uma 
vez que diversos sistemas e 
instalações deverão trabalhar 
simultaneamente e de forma au-

Veículo desbancou o A110, da Alpine,

e o 570S, da McLaren. 

Ferrari Portofi no recebe prêmio 
de melhor superesportivo
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mais “barato” da marca de 
Maranello.

A Ferrari Portofi no possui 
motor V8 de 3.8 litros, que 
desenvolve até 600 cavalos de 
potência, 40 a mais que a Cali-

fornia T. Segundo a montadora, 
a Portofi no tem aceleração de 0 
a 200 quilômetros por hora em 
10,8 segundos e atinge velocida-
de máxima de 320 quilômetros 
por hora (ANSA).

Pesquisadores 
encontram cinco 
esqueletos em 

Pompeia
Os restos mortais de cinco 

pessoas, possivelmente duas 
mulheres e três crianças, foram 
descobertos por pesquisado-
res do Parque Arqueológico 
de Pompeia, no sul da Itália. 
Segundo os arqueólogos, o 
grupo se refugiou em um dos 
cômodos da casa localizada na 
área conhecida como “Regio V” 
do sítio histórico, na tentativa 
de fugir da tempestade de 
cinzas que atingiu a cidade em 
79 d.C., após uma erupção do 
vulcão Vesúvio.

“É uma descoberta cho-
cante, mas também muito 
importante para a história dos 
estudos”, diz o diretor-geral do 
parque, Massimo Ossana. Os 
esqueletos foram encontrados 
na mesma casa em que uma 
inscrição a carvão fez os pes-
quisadores revisarem a data 
do desastre de agosto para 
outubro de 79 d.C.

De acordo com os pesqui-
sadores, a casa passava por 
uma reforma, mas ainda estava 
habitada. “Nas horas fi nais, as 
cinzas já haviam invadido toda 
a parte, inclusive a rua da casa. 
A fumaça já estava em todo o 
lugar. A porta do quarto estava 
bloqueada e o telhado colapsou 
em muitos cômodos da casa”, 
explica Ossana. O quarto esco-
lhido como abrigo pelo grupo 
foi o último a perder o teto por 
causa da tempestade. “Eles se 
trancaram lá, na esperança 
de que aquele seria um local 
seguro”, relata o diretor-geral 
(ANSA).

WhatsApp criará ‘modo férias’ para silenciar conversas
O aplicativo de mensagens 

WhatsApp criará um “modo 
férias”, o qual silenciará os 
usuários e grupos escolhidos, 
mas de uma forma diferente 
da disponível hoje em dia. A 
novidade foi anunciada na 
última quarta-feira (17) pelo 
site WABetaInfo, que costu-
ma acertar previsões sobre a 
plataforma. A informação não 
foi confi rmada ofi cialmente, e 
a data de lançamento também 
não foi mencionada.

Hoje, no modo silencioso, ao 
arquivar uma conversa, ela sai 
da lista de chat padrão. Mas, 
quando se recebe uma nova 

seja reativada.
A ideia é boa para grupos 

de trabalho e de amigos que 
são mais movimentados e que 
podem incomodar as pessoas 
durante o período de férias. 
Outra futura novidade é o 
WhatsApp for Business, que 
permitirá conectar a conta do 
aplicativo ao Instagram, a fi m 
de linkar contas diretamente 
no aplicativo. Além ainda de 
um novo modo silencioso, no 
qual o ícone do aplicativo não 
mostrará a existência de mensa-
gens não lidas caso venham de 
contatos ou grupos silenciados 
(ANSA).
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mensagem na conversa arqui-
vada, ela retorna para a lista 
normal e gera uma notifi cação. 
Com o modo férias (vacation 
mode), caso sejam recebidas 
novas mensagens em chats 
arquivados, elas continuarão 
arquivados, sem que a conversa 
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Especial

O Brasil vive contradição típica de 
países em desenvolvimento no que 
se refere à alimentação: redução 
da fome entre a população mais 
pobre, mas aumento da obesidade 
por causa da baixa qualidade da 
alimentação

Relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para 
a Agricultura e Alimentação (FAO) em setembro mostrou 
que a fome no país se estabilizou em 2,5% da população. 

Em compensação, os casos de obesidade vêm crescendo. Hoje 
22,3% dos brasileiros com mais de 18 anos estão acima do peso.

A questão da segurança alimentar também preocupa quando 
os temas são uso de agrotóxicos e presença nos alimentos de 
substâncias que causam alergia.

Por isso, as políticas públicas na área de nutrição e alimentação 
e as normas de rotulagem e uso de pesticidas devem fazer parte 
da agenda legislativa dos parlamentares que tomarão posse em 
fevereiro e do presidente da República que assumirá o cargo 
em janeiro.

Os novos governantes encontrarão em andamento compro-
missos assumidos pelo país a partir da adesão à Década de Ação 
das Nações Unidas sobre Nutrição (2016–2025), que tem como 
objetivo estimular ações para acabar com a fome e assegurar 
acesso universal a dietas mais saudáveis e sustentáveis.

O Brasil foi o primeiro país 
a se comprometer a atingir 
três metas até 2019: deter o 
crescimento da obesidade na 
população adulta, reduzir o 
consumo regular de bebidas 
adoçadas com açúcar em pelo 
menos 30% na população 
adulta e ampliar em no mínimo 
17,8% o percentual de adultos 
que consomem frutas e horta-
liças regularmente.

O governo tem feito esfor-
ços nesse sentido. Em maio, 
sancionou a Lei 13.666, de 
2018, que incluiu a educação 
alimentar e nutricional nos 
currículos escolares dos ensi-
nos fundamental e médio de 
escolas públicas e privadas. 
Outra iniciativa, em parceria 
com a indústria, estipula 
metas de redução de açúcar 
em alimentos processados, 
como refrigerantes, biscoitos e 
achocolatados, de acordo com 
recente anúncio do ministro da 
Saúde, Gilberto Occhi.

No Senado, está em análise 
projeto (PLS 346/2018), de 
Lindbergh Farias (PT-RJ), 
que proíbe a distribuição e a 
venda de bebidas como refri-
gerantes, néctares, refrescos, 

chás prontos e bebidas lácteas nas escolas de educação básica 
públicas e privadas.

Já os alimentos com alto teor de sódio poderão ter no rótulo 
advertência ao consumidor. É o que diz projeto (PLS 392/2018) 
de Paulo Bauer (PSDB-SC). Segundo o texto, a autoridade sa-
nitária deverá indicar quais alimentos apresentam elevado teor 
de sódio na composição nutricional.

Agrotóxicos
Outra questão preocupante é a quantidade de agrotóxicos que 

o brasileiro ingere. Essas substâncias químicas são utilizadas há 
décadas para combater pragas e doenças nocivas à produção 
agrícola.

Segundo dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

Alimentação está na 
pauta do novo Congresso

Entre as propostas que estão sendo discutidas no Senado, está a que proíbe no país a pulverização
aérea de agrotóxicos

Marcos Oliveira/Agência Senado

(Abrasco), 64% dos alimentos no Brasil têm resíduos de agro-
tóxicos. Só o Sistema Único de Saúde (SUS) notifi cou 34.147 
intoxicações por esses produtos entre 2007 e 2014. Esses e outros 
dados, incluindo o faturamento da indústria de agrotóxicos (R$ 
12 bilhões em 2014), colocam o país, desde 2008, na posição de 
maior mercado mundial de agrotóxicos.

O Programa de Análises de Resíduos de Agrotóxicos em Alimen-
tos (Para), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
aponta, no entanto, que quase 99% das amostras de alimentos 
analisadas pelo órgão, entre 
2013 e 2015, estavam livres 
de resíduos que representam 
risco agudo para a saúde. Ris-
co agudo é uma intoxicação 
que pode ocorrer dentro de 
um período de 24 horas após 
o consumo.

Um dos alimentos com 
maior quantidade de amostras 
analisadas foi a laranja. A fruta 
está exposta, por exemplo, ao 
carbofurano, que passa por 
processo de reavaliação na 
Anvisa. É a substância que 
mais preocupa quanto ao risco 
agudo.

O carbendazim também 
merece atenção. Os resulta-
dos revelaram que, em 5% 
das amostras de abacaxi, há 
potencial de risco. Outro agro-
tóxico que causa preocupação 
quanto à saúde é o glifosato. 
Proibido no início de agosto, a 
substância voltou a ser libera-
da pela Justiça em setembro.

Em debate na Câmara dos 
Deputados, a Anvisa, que libera o uso de agrotóxicos, informou 
que esses produtos estão enquadrados como “questão de saúde 
pública” por potencialmente causarem câncer e mutação genética. 
A pesquisadora Márcia Sarpa, do Instituto Nacional do Câncer, 
advertiu que “não existe limite seguro de exposição” a agrotóxicos.

— É totalmente antiético deixar no mercado um produto que 
pode levar a malformações congênitas — disse Márcia.

O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa 
Vegetal (Sindiveg) argumentou, no entanto, que o uso de de-
fensivos agrícolas é fundamental para garantir produtividade no 
campo e dar conta da demanda crescente de alimentos em razão 
do aumento da população mundial.

Em junho, uma comissão especial da Câmara aprovou parecer 
do deputado Luiz Nishimori (PR-PR) a projeto (PL 6.299/2002) 
que prevê que os agrotóxicos possam ser liberados pelo Ministério 
da Agricultura mesmo se outros órgãos reguladores, como Ibama 
e Anvisa, não tiverem concluído análises sobre riscos.

A aprovação foi condenada 
por parlamentares e membros 
da comunidade científi ca que 
chamaram o projeto de “paco-
te de veneno” e defenderam a 
aprovação da Política Nacional 
de Redução dos Agrotóxicos (PL 
6.670/2016).

No Senado, proposta (PLS 
541/2015) de Antonio Carlos 
Valadares (PSB-SE) veda a pul-
verização aérea de pesticidas e 
proíbe o registro de agrotóxicos 
que tenham como ingredientes 
ativos glifosato, triclorfom, car-
bofuran, cihexatina, abamectina, 
fosmete e lactofen.

Um outro projeto (PLS 
209/2013) visa atualizar o marco 
regulatório dos agrotóxicos para 
otimizar o processo de registro 
dos produtos. Segundo o texto, 
a formalização do registro deve 
ser feita em 15 dias. O ex-senador 

Ruben Figueiró, autor da proposta, afi rma que “sem tal medida se-
ria impossível se ter maior efetividade no agronegócio brasileiro”.

Alergias
Problema de visibilidade mais recente que a desnutrição e a 

contaminação por venenos, as alergias alimentares são doenças 
caracterizadas pela manifestação do sistema imunológico após 
a ingestão ou contato com certos alimentos. As reações incluem 
urticária, inchaço, coceira, eczema, dor abdominal ou até mesmo 

fechamento das vias respiratórias e comprometimento de 
órgãos.

O Consenso Brasileiro sobre 
Alergia Alimentar de 2018 
indicou que as alergias são 
consideradas um problema 
de saúde pública, pois a sua 
incidência tem aumentado em 
todo o mundo. A estimativa é 
que elas afetem cerca de 6% 
das crianças com menos de 3 
anos de idade e 3,5% da popu-
lação adulta.

No Brasil, uma resolução 
da Anvisa de 2016 determina 
que embalagens de comidas 
e bebidas devem obrigatoria-
mente fornecer informações 
sobre a presença de subs-
tâncias que podem causar 
alergias.

No Senado, tramitam dois 
projetos que tratam de alergia 
alimentar. Uma proposta (PLS 
308/2018), de Maria do Carmo 
Alves (DEM-SE), estabelece 
a criação da Semana Nacional 
de Conscientização Sobre a 
Alergia Alimentar.

Também de autoria de 
Antonio Carlos Valadares, o 
PLS 155/2014 determina a 
indicação dos alergênicos mais 
comuns em rótulos de alimen-
tos, como leite, ovo, amendoim, 
peixe, crustáceo, trigo e soja. 
“Com um simples aviso no 
rótulo, vários desconfortos 
ou ocorrências médicas po-
dem ser evitados e com custo 
adicional praticamente nulo”, 
destaca o autor do projeto (Ag. 
Senado/Especial Cidadania).Um dos projetos reduz o teor de açúcar em bebidas industrializadas.
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Em 2010, ativistas sociais e ambientais lançaram em Brasília campanha contra
os agrotóxicos e protestaram contra mudanças no Código Florestal.
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Faça do aplicativo a 
extensão de sua loja virtual

Hoje, a vida do 

consumidor está 

praticamente na palma 

de suas mãos

Ele se informa, se diverte 
e até se socializa por 
meio da tela do smar-

tphone. É inegável a trans-
formação que este dispositivo 
proporcionou nos últimos dez 
anos: o que era cena de fi cção 
científi ca tornou-se em algo 
corriqueiro. Agora, o próximo 
passo é popularizar o ato de 
comprar produtos pelo celular.

Aliás, é uma fronteira que já 
está sendo quebrada. Pesqui-
sa da ABComm (Associação 
Brasileira de Comércio Ele-
trônico) indica que 33% das 
vendas online no Brasil, em 
2018, deverão ser realizadas 
por um aparelho móvel – pra-
ticamente um terço do total. 
Um número impactado, sobre-
tudo, pela utilização cada vez 
mais constante dos aplicativos 
disponíveis.

O app nada mais é do que 
a extensão de sua loja virtual 
no smartphone do cliente. 
Diferentemente do computa-
dor, em que a navegação já é 
consagrada pelos browsers, 
nos celulares a tela pequena 
e a difi culdade de fazer um 
layout responsivo colocam o 
recurso como essencial para 
o comércio eletrônico. Um 
bom aplicativo, remodelado 
de acordo com a experiência 
do usuário, traz mais consumi-
dores para seu e-commerce e 
possui mais estratégias para a 
conversão de um visitante em 
pedido faturado.

Não à toa que essas ferra-
mentas estão em alta. Relatório 
do App Anie mostra que o 
brasileiro usa 12 aplicativos 
por dia, em média. Até 2022, 
serão mais de oito bilhões de 
downloads no país, o que o 
colocará como quarta força 
global, atrás apenas de Estados 
Unidos, Índia e China. Neste 
universo, os apps de compras 
têm destaque. Relatório da 
Flurry Analytics mostra que 
este segmento cresceu 111% 
em 2016, no Brasil, muito aci-
ma da média de 9% em todas 
as categorias.

O que justifi ca esse cresci-
mento? Entre outros fatores, 

a comunicação mais rápida, 
efi ciente e interativa entre 
o consumidor online e a loja 
virtual. Os aplicativos para 
dispositivos móveis permitem 
um contato diferente graças às 
notifi cações. Mesmo quando o 
usuário não está com a página 
aberta, ele pode ser impactado 
com campanhas, descontos 
ou lançamentos de produtos. 
Resumindo: seu engajamento 
será muito maior do que a sim-
ples visita à tela inicial.

Em uma época em que o 
conceito de omnichannel é 
amplamente debatido entre 
os players, mesmo com poucos 
exemplos de sucesso, investir 
em aplicativo é o primeiro 
passo para entregar uma 
experiência única nos mais 
diferentes canais da empresa. 
O app pode complementar ou 
até antecipar a compra no site 
principal. Para aqueles que 
têm loja física, é um recurso 
que pode gerar campanhas de 
marketing e descontos para 
atrair novos clientes.

É praticamente um caminho 
sem volta para os varejistas 
digitais – ainda mais com as 
tendências que esses pro-
gramas devem apresentar. A 
quantidade de dados que as in-
terações oferecem (cadastro, 
geolocalização e interesses), 
a capacidade de conexão com 
outros dispositivos, o conceito 
de realidade aumentada (com 
estímulo sensorial e imersão 
no ambiente) e a utilização 
dos chatbots no atendimento 
são apenas alguns exemplos.

O futuro já chegou e está à 
disposição das pessoas a um 
toque na tela do smartphone. 
Foi-se o tempo em que o lo-
jista precisava se preocupar 
apenas em criar um site ba-
cana e colocar os produtos à 
venda na Internet. Agora, se 
ele não criar uma experiência 
única e interativa para seus 
clientes, terá difi culdades de 
se estabelecer no negócio – e 
esse engajamento passa pelo 
aplicativo para celular.

(*) É Diretor de Marketplace da 
Associação Brasileira de Comércio 

Eletrônico (ABComm) e Head de 
E-commerce na Riachuelo, sendo 

um dos precursores dos shoppings 
virtuais no país e o primeiro lojista a 
integrar em uma mesma plataforma 

todos os grandes players nacionais – 
carlosalves@nbpress.com.

Carlos Alves (*)

News@TI
Cloud Phone  

@A Leucotron Telecom,  empresa brasileira que desenvolve soluções 
avançadas em produtividade e comunicação para grandes, médias 

e pequenas empresas, oferece ao mercado mais uma inovação, desta vez 
voltada ao segmento hoteleiro: o Cloud Phone Leucotron. Apresentado ao 
público na Equipotel 2018, realizada em setembro, o serviço está sendo 
lançado ofi cialmente este mês. A solução coloca o hóspede a um clique 
de distância da equipe do hotel por meio da tecnologia QR Code. Trata-se 
de um serviço de voz que possibilita a realização de ligações para diversos 
setores do estabelecimento: restaurante, recepção, governança, a partir 
de qualquer parte do empreendimento. Isso acontece por meio de um 
simples smartphone, sem uso de aplicativos ou telefones tradicionais. 
Por não se tratar de um aplicativo, a vantagem do Cloud Phone é que 
não ocupa a memória do celular do usuário. Em contrapartida, garante 
mobilidade, praticidade, atendimento amplo e imediato nas mais diversas 
áreas dos hotéis. Imagine um resort. O empreendimento pode espalhar 
QR Code pelas mais diversas áreas do amplo espaço do empreendimento. 
Assim, o hóspede terá, por exemplo, como pedir uma toalha da piscina 
ou da sauna (http://www.leucotron.com.br/).

Cursos online auxiliam para o Enem 

@O número de estudantes que aderem o ensino à distância vem 
crescendo consideravelmente. As matrículas aumentaram 17,6% 

de 2016 para 2017 e o número de alunos chegou a quase 1,8 milhão 
no ano passado - o que equivale a 21,2% do total de matrículas para 
o ensino superior. Diante disso, os cursos preparatórios também 
passaram por mudanças e começaram a ser oferecidos no modelo a 
distância. As plataformas de educação digital com foco nas disciplinas 
do ensino médio começaram a revolucionar o setor e grande maioria 
dos estudantes já usam a internet para assistir a videoaulas. O professor 
Paulo Jubilut, por exemplo, tinha sido demitido e cogitou até largar a 
profi ssão, mas resolveu disponibilizar algumas videoaulas na internet. 
Com um feedback bastante positivo, ele viu a oportunidade de crescer 
no mercado de educação à distância e fundou o Biologia Total, com 
diversos tipos de cursos para diferentes níveis de aprendizado e hoje, 
possui um conteúdo dedicado exclusivamente para o ENEM. Outro 
exemplo é o Desenrolado, um portal de conteúdo online focado em 
preparar os alunos para testes e provas como o ENEM. Diante da 
difi culdade crescente de manter os alunos engajados em sala de aula, 
Igor Pelúcio e Simão Valle, hoje sócios, resolveram fundar o canal para 
oferecer aulões temáticos sobre português, matemática, geografi a, 
história, biologia, física, química e redação. Esses dois cursos são dis-
tribuídos pela Samba Tech, empresa líder na distribuição de vídeos na 
América Latina. "A gente acredita que o vídeo vai revolucionar todos 
os negócios e a educação é o principal deles. Hoje, esses dois canais 
contam com mais de 10 mil alunos e mais de um milhão de visualização", 
conta Pedro Fillizola, CMO da empresa. O Qranio, plataforma mobile 
que usa gamifi cação para estimular seus usuários com conteúdos 
educacionais, oferece a Trilha do ENEM, um recurso que utiliza um 
método de espaço e repetição para aproveitar ao máximo o efeito de 
espaçamento e validam o que foi aprendido com testes que visam 
fortalecer o conhecimento, antes que o usuário venha a esquecer. 
"Alguns estudantes afi rmam terem encontrado perguntas na prova 
que já haviam respondido pelo app.

Em 2012, a profi ssão de 
cientista de dados foi re-
conhecida como o trabalho 
mais sexy do século 21. E 
essa admiração não diminuiu 
e segue rumo a 2022. Mesmo 
com a consolidação da auto-
mação, que deve substituir 
algumas funções humanas, 
o Relatório 2018 Future of 
Jobs, realizado pelo Fórum 
Econômico Mundial de 2018 
sobre o futuro dos empregos, 
coloca analistas e cientistas 
de dados no topo da lista de 
profi ssionais emergentes no 
que diz respeito a demandas.

A pesquisa, que entrevistou 
executivos das 313 maiores marcas do mundo, observa que 
quatro avanços tecnológicos são os mais populares quando 
se trata dos principais impulsionadores do crescimento dos 
negócios nos próximos anos. São eles:
 1. Internet móvel onipresente de alta velocidade;
 2. Inteligência artifi cial (IA);
 3. Tecnologia da nuvem;
 4. E, no topo da lista, a crescente disponibilidade de big data 

e a adoção generalizada de analytics.
Entre as mais de 300 empresas pesquisadas, 85% diz que 

pretende expandir seu uso de big data analytics entre hoje e 
2022. Com a necessidade de transformação digital, analistas e 
cientistas de dados lideram uma lista de mais de 20 funções, 
aumentando cada vez mais sua demanda. O ranking também 
inclui especialistas em transformação digital, em Inteligência 
Artifi cial e machine learning, em big data, em segurança da 
informação, em automação de processos, da área de inovação 

e designers de interação entre 
humanos e máquinas.

Tais funções tornam-se 
ainda mais importantes tendo 
em vista que atualmente os 
entrevistados relatam que 
uma média de 71% das horas 
de trabalho são realizadas por 
seres humanos, enquanto 29% 
são executadas por máquinas. 
Porém, estima-se que em 
2022, essa percentagem será 
alterada, caindo de 58% por 
pessoas e 42% por máquinas.

A hora de moldar o 

futuro do trabalho é 

agora

Apesar do rápido crescimento da automação, a maioria 
das previsões diz que as novas funções criadas para seres 
humanos ultrapassarão os empregos que já foram substi-
tuídos por máquinas. O Relatório do Fórum Econômico 
Mundial 2018 estima que 75 milhões de empregos passem 
a ser substituídos pela automação, mas por outro lado, 
devem surgir 133 milhões de novas funções relacionadas à 
nova divisão de trabalho entre humanos, máquinas e algorit-
mos. Essas funções exigirão uma requalificação e melhoria 
de habilidades significativa, ainda segundo a pesquisa. A 
previsão é de que, até 2022, mais da metade de todos os 
funcionários precisem de novas habilidades e treinamento 
para se adaptar ao futuro do trabalho.

 
(Fonte: Tricia Morris é Diretora de Marketing de Conteúdo e Mídia Social da 

MicroStrategy. Tricia traz 20 anos de experiência em marketing e publicação 
para seu papel com foco em marketing de produtos, content marketing e 

relações com analistas).

 Analistas e cientistas de dados lideram a lista 
de profi ssões mais demandadas para 2022

O que fazer frente a um vazamento de dados 

Tailane Moreno Delgado Moro (*)

Em um mundo cada vez mais digital, a proteção de dados 
e informações tem se tornado assunto constante nas em-
presas. Isso porque quaisquer descuidos com tais ativos 

podem gerar grandes perdas fi nanceiras e enormes riscos para 
os profi ssionais e clientes.

A melhor forma de se proteger é investindo em políticas inter-
nas de segurança digital para minimizar os riscos decorrentes, 
que podem ser mapeados por um departamento de compliance 
que seja efetivo. Dentre as políticas e ações, tem-se a adoção de 
contratos de confi dencialidade, realização de treinamentos inter-
nos, backup dos documentos e sistemas, controle de acesso às 
informações, dentre outras. Ainda, dependendo do caso, é possível 
utilizar-se de empresa externa de segurança de dados que proteja 
a empresa tanto de ataques físicos, quando de ataques digitais.

Além do desenvolvimento dessas políticas internas de seguran-
ça, existem obrigações legais específi cas sobre o tratamento de 
dados e informações e que precisam ser observadas. Na União 
Europeia (UE), por exemplo, em 25/05/2018 entrou em vigor a 
nova Regulamentação Geral de Proteção de Dados (GDPR – Ge-
neral Data Protection Regulation), que traz normas de tratamento 
de dados dos cidadãos sediados dentro do bloco, sendo aplicável 
tanto para empresas baseadas na UE, quanto a companhias em 
todo o mundo que oferecem bens ou serviços e que processam 
dados referentes a pessoas na região.

Ainda, no Brasil, recentemente foi aprovada a Lei Geral de 
Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709, de 15/08/2018), que 
se assemelha ao GDPR, pois visa regular a proteção dos dados 
pessoais, garantir direitos aos cidadãos e estabelecer regras 
claras sobre as operações de tratamento realizadas por órgãos 
públicos ou entidades privadas. A referida lei previu uma vacatio 
legis de 18 (dezoito) meses para entrar em vigor, a fi m de que 
as empresas tenham tempo hábil para adaptar suas normas e 
processos internos de acordo com o regramento estabelecido.

Referidas legislações trouxeram uma série de obrigações às 
empresas. A GDPR, por exemplo, prevê para determinados casos a 
necessidade de criação de setor específi co para a proteção de dados 
e a indicação de um encarregado para garantir a conformidade do 
tratamento de dados pessoais. Trata-se do DPO (Data Protection 
Offi cer), semelhante à fi gura do Encarregado pelo Tratamento de 
Dados Pessoais prevista na nova legislação brasileira.

Por isso, para a garantia da segurança é imprescindível que, 
desde já, haja a adoção pelas empresas e empresários de boas 
práticas de governança e compliance, visando à proteção de da-
dos pessoais, visto que as novas legislações exigirão importantes 
adaptações nas rotinas de governança de dados e documentos.

Como proteger a sua empresa?

É de suma importância que as empresas se conscientizem da 
necessidade de investir em mecanismos que possibilitem a pre-
venção destes riscos de ataques digitais, pois, uma vez ocorridos, 
os danos podem ser imensuráveis e de difícil reparação.

Uma das formas é instituindo um programa de compliance 
efetivo, que tem por objetivo primordial reduzir os riscos da 
empresa e, por conseguinte, de seus diretores e sócios. Alguns 
dos pilares do programa, principalmente a Avaliação de Riscos, 
Monitoramento e Auditoria e Due Dilligence, são facilitadores 
para que a empresa desenvolva regras de boas práticas e de go-
vernança voltadas ao estabelecimento de medidas de segurança, 
técnicas e administrativas, como já exemplifi cado anteriormente.

Ataques digitais: 
Compliance e incidentes

Portanto, o programa de compliance pode ser um importante 
aliado para que riscos, como o vazamento de dados e informações, 
sejam mapeados, classifi cados e tratados de forma preventiva, 
por meio de políticas que visem otimizar, proteger e alavancar a 
informação como um dos bens das empresas. Com essa prática, 
certamente riscos de processos e danos de reputação serão 
evitados, a empresa poderá antever cenários e tomar decisões 
estratégicas.

Meus dados foram vazados, e agora?

Uma premissa essencial que deve ser posta, é que toda pessoa 
natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais, 
bem como garantidos seus direitos fundamentais de intimidade, 
liberdade e de privacidade, conforme previsto pela Constituição 
Federal.  Assim, qualquer pessoa que tenha seus dados utiliza-
dos de forma indevida, que sofra danos de ordem patrimonial, 
moral, individual ou coletivamente, poderá pleitear o direito de 
reparação, sendo, portanto, assegurada a sua efetiva indenização, 
por meio do instituto da responsabilidade civil (artigos 189 e 927 
do Código Civil).

Além disso, a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), embora ainda não esteja em vigor, também dispõe de 
forma específi ca sobre o direito da pessoa ser indenizada em 
casos de prejuízos decorrentes do vazamento de seus dados e 
informações. Ainda, a legislação traz a possibilidade de denúncia 
à “Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e ao “Con-
selho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade”, 
órgãos que ainda precisarão ser regulamentados/criados.

Para as empresas investigadas, a LGPD prevê várias punições 
possíveis, desde uma advertência até multa equivalente a 2% do 
faturamento, que pode chegar até R$ 50 milhões, publicização 
da infração, dentre outras. Importante ressaltar que as sanções 
e regramentos para tratamento e proteção dos dados pessoais 
previstos não afastam as responsabilidades cíveis, penais e admi-
nistrativas hoje existentes relacionadas à utilização indevida de 
dados pessoais. Isto é, o novo diploma vem reforçar a proteção de 
dados pessoais, estabelecendo uma forma de tratamento, sendo 
que seu descumprimento constitui ato ilícito.

Daqui para frente, os aspectos que não forem sanados por 
meio da legislação, deverão ser resolvidos por meio da ética 
dos indivíduos responsáveis por lidar com os dados. Apesar de 
o futuro ser incerto, para cada grande inovação, será preciso 
repensar, de maneira ética, quais serão suas aplicações e como 
essas informações poderão ser protegidas. Essa será, sem dúvida, 
uma necessidade crescente para o compliance na era dos dados.

(*) É especialista em Direito Tributário e Processo Tributário pela Universidade 
Positivo; MBA em Gestão e Business Law pela FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Atento anuncia 1.841 oportunidades de emprego em estados do Sudeste
A Atento, maior provedora de serviços de gestão 

de clientes e terceirização de processos e negócios 
(CRM/BPO) na América Latina e uma das líderes 
mundiais em seu setor, anunciou nesta semana a 
abertura de 2.178 vagas de emprego em todo o 
país, sendo 1.690 para a área de atendimento ao 
cliente e 488 para a de trade marketing.

Do total de vagas, 1.841 são para moradores 

da região Sudeste. Destas, 1.590 oportunidades 
são para operador de atendimento, localizadas 
em São Paulo, Capital, (390 vagas), Guarulhos 
(150 vagas), São Bernardo do Campo (200 
vagas), São Caetano do Sul (250 vagas) e Ribei-
rão Preto (150 vagas). A empresa busca ainda 
profi ssionais para 450 vagas no Rio de Janeiro 
(RJ). As demais 251 oportunidades são para 

a área de trade marketing, sendo 189 em São 
Paulo, 41 em Minas Gerais, 19 no Rio de Janeiro 
e 2 no Espírito Santo. É possível se candidatar 
até 28 de outubro enviando e-mail para recru-
tamento@atento.com.br, com currículo, nome, 
cidade, telefone e DDD, ou pelas redes sociais: 
Facebook (www.fb.com/AtentoRecrutamento) 
e Telegram (@AtentoRecrutamento).
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 25 de Outubro de 2018. Dia de São Gaudêncio, São 
Baltazar de Chiavari, São Crispim, São Crispiniano, e Dia do Anjo 
Vehuiah, cuja virtude é a criatividade. Dia dos Direitos Humanos 

dos Trabalhadores, Dia da Democracia, Dia do Sapateiro, Dia 

do Dentista e Dia Nacional da Juventude. Hoje aniversaria o ator 
Pedro Vasconcelos que faz 45 anos, a atriz Luciele de Camargo que 
nasceu em 1977, a cantora Katy Pery que nasceu em 1984 e o cantor 
e ator Fiuk que completa 27 anos. 

O nativo do dia
O nativo deste grau de Escorpião dá muito valor à família e a amizade 
verdadeira. É enérgico, intuitivo e ponderado. Precisa se expressar 
através de experiências diferentes que podem incluir ideais, pessoas 
e situações novas e interessantes. O seu desejo de perfeição o leva a 
trabalhar duro e ser produtivo. Precisa ser menos impaciente e crítico 
quando as coisas não acontecem da maneira que idealizou. Possui uma 
tendência a fi xar-se em um único amor e a habilidade nas atividades 
das artes ou das ciências. A vida em sociedade lhe será sempre muito 
agradável e produtiva. A infl uência deste dia aconselha ao escorpiano 
usar de solidariedade e muita atenção.

Dicionário dos sonhos
FESTA – Quanto é agitada: seus planos não estão 
dando certo. Tranquila: terá que decidir sobre 
uma proposta interessante. Se a maioria dos con-
vidados for estranhos, é sinal de inquietações. Se 
você conhecer quase todos: tenha calma ao julgar 
determinada pessoa. Números de sorte: 06, 26, 
28, 31, 41 e 56.

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

Esta quarta é o décimo quinto dia da lunação.  Vênus que volta atrás faz um aspecto positivo com Saturno que vai nos 

permitir tomar decisões mais maduras nos relacionamentos. Apesar das difi culdades será possível encontrar soluções 

ponderadas. A Lua ingressa em Touro, faz conjunção com Urano e entra na fase Cheia, às 13h46, o que vai trazer 

muita agitação e tensão. A Lua faz um aspecto negativo com Vênus que pode trazer desconforto nos relacionamentos. 

À noite será possível recuperar o equilíbrio. A Lua em harmonia com Saturno traz mais estabilidade emocional.
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Evite a afobação e ansiedade por 
encontrar solução para algum 
problema que venha se arrastando 
ainda pela manhã.  É bom acelerar 
o ritmo de tarefas e ir ao fundo dos 
assuntos em questão com facilidade. 
Irá conseguirá sentir-se mais seguro 
e com sensação de estar tudo em 
ordem. 99/399 – Vermelho.

O dia é ótimo para negócios novos 
e importantes. Até o início da tarde 
dedique-se ao ambiente familiar. 
Faça contato com algumas pessoas 
que ajudem a impulsionar seus planos 
no próximo mês. Estará mais exigen-
te para cumprir os compromissos. 
23/923 – Azul.

Vênus que volta atrás faz um aspecto 
positivo com Saturno que vai nos 
permitir tomar decisões mais ma-
duras nos relacionamentos. Algo 
volta a fazer parte de sua vida. A 
disposição sonhadora vai melhorar 
seu romantismo. Evite assumir no-
vos compromissos e dividas para o 
futuro. 31/431 – Amarelo.

Seja mais carinhoso com familiares 
e amigos, mostrando-se a disposição 
para apoiá-los. Não deve assumir 
compromisso importante à tarde 
devido à forte tensão. Use de fl exi-
bilidade e intuição para manter a o 
trato com as pessoas e obter auxílio 
na parte da tarde. 26/326 – Cinza.

Conseguirá realizar tudo o que 
deseja, mas deve persistir numa 
mesma direção. Use de compaixão, 
solidariedade aproveite a manhã 
para assuntos fi nanceiros. Ainda 
será bom para dar início a grandes 
negócios. Procure manter o controle 
sobre as situações a tarde e à noite. 
78/378 – Branco.

Com o Sol na casa três, terá maior 
sensualidade para chamar a atenção 
de alguém. Comece a mudar aquilo 
que não vai bem e esteja atrapa-
lhando sua felicidade amorosa. 
Demonstre mais os sentimentos e 
mudará conquistará alguém neste 
fi nal de ano. 46/246 – Verde.

A Lua ingressa em Touro, faz con-
junção com Urano e entra na fase 
Cheia, às 13h46, o que vai trazer 
muita agitação e tensão. Poderá 
encontrar um novo rumo ou até um 
novo amor para sua vida pela dispo-
sição ao romantismo. Faça contato 
com pessoas que serão úteis aos seus 
planos. 66/466 – Verde.

A Lua faz um aspecto negativo com 
Vênus que pode trazer desconforto 
nos relacionamentos. À noite será 
possível recuperar o equilíbrio. Seja 
cauteloso, nesta fase mais delicada 
do ano, aguarde até chegar o seu 
aniversário para agir em qualquer 
situação. Aguarde à hora de agir. 
78/578 – Azul.

A Lua em harmonia com Saturno traz 
mais estabilidade emocional. O mo-
mento é ideal para resolver assuntos 
ainda pendentes envolvendo a vida 
material. Decisões devem ser toma-
das agora antes que o Sol entre em 
Sagitário, quando começa a fase mais 
delicada do ano. 44/344 – Branco.

O dia é bom para os negócios impor-
tantes e a cooperação dos amigos. 
Use bem o dinheiro que receber, 
com seriedade e dedicação, e ele lhe 
trará bons frutos no futuro. Faça tudo 
seguindo sua cabeça, mas sempre 
ouvindo a opinião dos interessados. 
41/141 – Azul.

Mercúrio ajuda a se posicionar 
diante de assuntos em questão com 
facilidade. A semana é ótima para 
reuniões com chefes e superiores 
onde decisões sobre sua vida e 
seu futuro serão tomadas. Estará 
disposto de manhã para cumprir os 
compromissos assumidos. 46/646 
– Branco . 

Nesta quarta pode ser um momento 
negativo para assumir compromisso. 
Terá notícia inesperada de pessoa de 
longe que voltará ao seu convívio. 
Um dinheiro ou benefício que lhe é 
devido também pode chegar ines-
peradamente agora que o Sol está 
na casa do dinheiro e da fortuna. 
65/565 – Azul.

Simpatias que funcionam
Por fi m as brigas: 1 lenço branco – 1 caixinha ver-
melha – água benta – 1 chaveiro. Leve o chaveiro a 
uma igreja e mergulhe-o na água benta. Secar com o 
lenço branco e colocar na caixinha. De esse presente 
ao seu amado(a). Não conte nada sobre a magia. Lave 
o lenço e use-o normalmente. Em pouco tempo tudo 
estará bem mais calmo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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explosivo
de grupos
terroristas

O indicativo
exprime
certeza
(Gram.)

Conjunto
de canais
de água 
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"(?) a
emenda
que o so-

neto" (dito)
(?) Galvão,
primeiro

santo
brasileiro

Estimulante
presente 

no guaraná

O filho
mais velho
dos Simp-
sons (TV)

Para mais
adiante

A "caneta"
dos perga-

minhos

A cultura
de origem 
do samba

Movimento
que carac-

teriza o
origami

Jardim 
descrito no

Gênesis
(Bíblia)

Persona-
gem místi-
co de jogos

de RPG

Artista
como

Homero
(Ant.)

Port of (?),
capital de
Trinidad 
e Tobago

Local de
extração
de pedras
preciosas

Obra de
Shake-
speare

A gordura
típica de
biscoitos

Sensação gerada pela
picada do mosquito
É aumentado pela

ação de feromônios

Mentiras
(pop.)

Autores
(abrev.)

Vegetação
de Goiás
(?) Rosa,
sambista

Espécie 
de feijão
Astatínio
(símbolo)

Tecla de
micros

Avaliação
escolar

"Moeda de
troca" no
sequestro
Castrar

Bases do 
jornalismo
Chefe da 

monarquia

Vento
brando
Luís (?),

humorista

Debocha;
graceja
Logo;

portanto

Substância
contra 
o bócio
Quentes

Evento do 
entardecer

Período
histórico

Efeito da esclerose
lateral amiotrófica

Prato típico dos
estados do Sul (BR)

Reação orgânica
espontânea ao frio
Corpo vegetativo 
das algas (Bot.)

Rodrigo (?), ator e
apresentador de TV
Entidade de estu-

dantes universitários

3/ria. 4/andu — bart. 5/spain. 6/cálamo. 8/lobianco.
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Espírita
O espetáculo Além da Alegria, mostra a 

trajetória deste homem, Chico Chavier,  que 
foi sem dúvida, um dos maiores mestres da es-
piritualidade. Começando em Pedro Leopoldo, 
cidade do interior de Minas Gerais, onde, ainda 
menino, Chico inicia a sua vida de médium. A 
peça, desfi la personagens que fi zeram parte da 
sua história e inúmeros fatos que aconteceram, 
encantaram e surpreenderam os brasileiros 
e tiveram repercussão em muitos países do 
mundo inteiro, principalmente ao que se diz, 
sobre os seus livros psicografados. Com muita 
singeleza, humor e emoção, procuramos criar 
um momento de alegria, aquela alegria que 
vem como um suspiro, como um alívio nesses 
tempos difíceis e violentos em que vivemos. O 
elenco conta com a participação de atores que 
acreditam na mensagem que a peça procura 
transmitir, atores que já fazem parte do pano-
rama artístico brasileiro e que já são conhecidos 
pelos seus trabalhos no teatro e na Televisão.
Com Ronaldo Ciambroni, Rick Conte, Jota 
Rocco, Eduardo Guimarães, Magda Mieli, Cris 
Ciambroni, Viviane Esteves, Alexandre Batel 
e Felipe Moreno.

Serviço: Teatro Santo Agostinho, R. Apeninos, 118, 
Liberdade, tel. 3209-4858. Sábados às 19h. Ingresso: R$ 
60. Até 03/11

Rafa Castro

O pianista, cantor e compositor Rafa Castro faz show 
de lançamento do seu elogiado CD ‘Fronteira’ no teatro 
do Sesc Belenzinho, dia 11 de novembro, às 18 horas. 
Acompanhado da banda formada por Igor Pimenta (con-
tra-baixo), Gabriel Altério (bateria) e André Bordignhon 
(guitarra), Rafa mostra músicas próprias como Casulo, 
Menino Dançante, Teimosa e Cacos de Vitral, além de 
novos arranjos para composições de Milton Nascimento 
(Vera Cruz), Caetano Veloso (O quereres) Lô Borges 
(Trem Azul).Rafa Castro tem traçado um caminho de 
exploração do piano em todas as suas possibilidades, 
prezando pela liberdade de criação e consolidado sua 
forma abrangente de compor, tocar e cantarNo CD parti-
cipações especiais de Mônica Salmaso, Teco Cardoso, Léa 
Freire, entre outros, mostrando que Rafa está em casa 
na capital paulista. Com união de linguagens para aguçar 
os sentidos, o projeto gráfi co de Lorena Dini, também 
autora das fotos, traz as folhas do encarte em forma de 
‘cards’, que podem ser montadas aleatoriamente.

Serviço: Teatro do SESC Belenzinho, R. Padre Adelino, 1.000, tel. 2076-9700. 
Domingo (11) às 18h. Ingresso: R$ 20.

Eduardo Dussek

Homenagem
 
Eduardo Dussek, Marcelo Quintani-

lha e a roqueira paulista Ana Deriggi  
apresentam o show em homenagem 
ao cantor e compositor carioca, poeta 
e roqueiro que infl uenciou uma geração 
(1958 - 1990). Cazuza faria 60 anos 
agora e terá suas composições inter-
pretadas pelos três artistas de perso-
nalidades distintas, mas identifi cados 
com sua obra. O show tem arranjos de 
Fábio Tagliaferri (viola de arco) e no 
acompanhamento os músicos Mário 
Manga (violão), Fernando Nunes (vio-
lão), Kuki Scolarski (bateria) e Daniel 
Nakamura (violão). No repertório estão 
Pro Dia Nascer, Codinome Beija-Flor, 
Maior Abandonado, Bete Balanço, O 
Nosso Amor a Gente Inventa, Faz Parte 
do Meu Show. 

Tupi or Not Tupi - Rua Fidalga 360, Vila Madalena, tel. 
3813-7404. Sexta (26) Às 21h30. Ingresso: R$ 120.

Sergio Arara

Show do primeiro 
disco solo de Sérgio 
Arara, Bossa Nóia, 
gravado em 2006 e 
disponibilizado agora 
nas plataformas 
digitais com 
participação especial 
da cantora Maria Alcina

No palco, Sérgio Arara 
(voz e violão) apresen-
ta-se acompanhado 

por Caio Góes no contrabai-
xo, Andrey Rodrigues nos 
teclados, Cristiano Miranda 
na bateria, Marcelinho Costa 
na percussão e Dudu Tavares 
na guitarra. O repertório do 
álbum mistura a tradição da 
canção brasileira com o jazz 
e o rap que aparecem tempe-
rados com efeitos e texturas, 
embora todas as bases sejam 
acústicas. As 14 composições 
do CD - todas assinadas por 
Arara, sendo seis delas em 

Bossa nova

Ed
so

n 
K

um
as

ak
a

parcerias - mesclam as refe-
rências harmônicas e as linhas 
melódicas da bossa nova com 

a tensão e a angústia pós-mo-
dernas. Participação especial: 
Maria Alcina.

Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 
1000, tel.  2076-9700. Sábado (27) às 21h. 
Ingresso: R$ 20.
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Entusiasmo
Neste dia de sua vida,querido(a) amigo(a), creio que Deus 
quer que você saiba... . QUE ENTUSIASMO É TUDO. NÃO É 
UM POUCO. É TUDO....que se você estiver envolvido em algum 
tipo de projeto, agora, ou lançando algum esforço pessoal, o seu 
entusiasmo (ou falta dele) irá determinar diretamente o sucesso 
que esta empreitada irá ter. Se você não está animado com toda a 
essência do seu ser por ele, largue-o agora. Se você está animado 
com o todo o seu ser, demonstre isso em tudo o que você pensa, 
diz e faz. Você não terá que pensar, mais que um segundo para 
saber exatamente por que você recebeu esta mensagem hoje.
Amor, Seu Amigo,

Neale Donald Walsch
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Continua

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

Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FELIPE DA SILVA ELIAS, profi ssão: operador digital, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/06/1989, residente e domicilia-
do nesta Capital, SP, fi lho de Diomedes Elias e de Marcia da Silva Elias. A pretendente: 
DANIELE CARVALHO DE SANTANA, profi ssão: professora de educação infanti, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/05/1986, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Gomes de Santana e 
de Rivalda Carvalho de Santana.

O pretendente: ALEX BRITO ALVARENGA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/03/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Alvarenga e de Eliene Brito dos 
Santos. A pretendente: DEBORA REGINA DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Francisco Morato - SP, data-nascimento: 31/10/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aurea Bispo dos Santos.

O pretendente: RODRIGO PEREIRA ALVES, profi ssão: controlador de acesso, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/11/1992, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Izaias Pereira Alves e de Luciana Pereira Alves. A pretenden-
te: SARA OLIVEIRA GUERRERO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/05/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Guerrero e de Silvana Pereira Oliveira Guerrero.

O pretendente: ELIAS PEREIRA RIBEIRO, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Raimundo Nonato - PI, data-nascimento: 10/04/1970, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Patricio Bartolomeu Ribeiro e de 
Leonilia Pereira Ribeiro. A pretendente: MARIA SALVADORA RODRIGUES DA SIL-
VA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: Cristino Castro - PI, 
data-nascimento: 21/05/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Maria Rodrigues da Silva.

O pretendente: ALAN FERREIRA ALVES, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/02/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Ferreira Alves e de Eunice Maximino Alves. A preten-
dente: SÍLVIA LUCIANA DA SILVA, profi ssão: cuidadora de idosos, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Pombos - PE, data-nascimento: 10/04/1976, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jovino José da Silva e de Luciana Maria da Silva.

O pretendente: REGINALDO ALVES SALES, profi ssão: operador de câmera, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/11/1983, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Luiz Dantas de Sales e de Maria Lucia Alves 
Sales. A pretendente: HELENA JACINTO, profi ssão: professora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/10/1977, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Divino Nascimento Jacinto e de Eva Aparecida 
Natalina Jacinto.

O pretendente: EVERTON DAVID BARBOSA, profi ssão: ajudante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/08/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino José Barbosa e de Verinalva Bernardo 
de Oliveira. A pretendente: ELISABETE GONÇALVES CORAL, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/03/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo da Silva Coral e de Edna 
Batista Gonçalves.

O pretendente: EDSON SILVERIO, profi ssão: técnico contábil, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/03/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Silverio e de Divina Maria Silverio. A pre-
tendente: JUSSARA CLAUDIA DE FARIA MESQUITA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/04/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lhas de José Carlos Mesquita e de Iracema 
Bernardino de Faria Mesquita.

O pretendente: RICARDO APARECIDO MOREIRA GONZALES, profi ssão: pedago-
go, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo '- SP, data-nascimento: 08/06/1972, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Gonzales e de 
Irene Moreira. A pretendente: RITA ALMEIDA CONCEIÇÃO, profi ssão: passadeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ilhéus - BA, data-nascimento: 26/09/1974, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Francisco Conceição e de 
Jacy Almeida Conceição.

O pretendente: LUIZ NEILDO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São José da Laje - AL, data-nascimento: 09/12/1951, residente e domi-
ciliado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Genu da Silva e de Maria Nanuzia 
da Silva. A pretendente: IRACEMA INACIO WILLIAMSON, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/11/1948, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Ubirajara Williamson e de 
Almerinda Ignacio Williamson.

O pretendente: MARCO ANTONIO DA SILVA MENDES, profi ssão: ajudante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/11/1971, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Pereira Mendes e de Rosa 
de Lourdes da Silva. A pretendente: RAQUEL SANTOS ROCHA, profi ssão: analista 
de reclamações, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Fran-
cisco da Rocha e de Raimunda Nonata dos Santos Rocha.

O pretendente: WESLEI MELANIAS VALDEVINO, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 08/12/1985, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Luis Valdevino 
e de Rute Melanias dos Santos Valdevino. A pretendente: FLAVIA YNGRID MAZZA 
MACEDO, profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 12/06/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Fabio Campos Macedo e de Rita de Cassia Mazza Macedo.

O pretendente: LUIZ FELIPE ARAUJO LIMA, profi ssão: gesseiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/08/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lindomar da Silva Lima e de Maria José de 
Araujo Filha. A pretendente: FERNANDA APARECIDA PIRES CARLOS DE SOUSA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
10/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edinaldo Car-
los de Sousa e de Vanilda Alves Pires.

O pretendente: BRUNO LIMA DE OLIVEIRA, profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Aracaju - SE, data-nascimento: 14/05/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvirene Lima de Oliveira. A pretendente: LARISSA 
DIAS MIGUEL, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 23/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Davi Miguel e de Monica Cristina Dias.

O pretendente: THIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/06/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio José da Silva e de Odilia 
de Fatima de Oliveira. A pretendente: LETHICIA BOMFIM FERREIRA PACHECO, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 01/08/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Claudio Ferreira Pacheco e de Eliana Bomfi m dos Reis.

O pretendente: MIKE JESUS VARELO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 24/01/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Jose Varelo Filho e de Ivanilde Jesus Ribeiro 
Varelo. A pretendente: ARIELE DE ASSIS DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/01/1995, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ailton Rodrigues da Silva e de 
Ivanilda de Assis da Silva.

O pretendente: JANILSON DE ALBUQUERQUE DA SILVA, profi ssão: auxiliar de 
cobrança, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
05/06/1989, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Jaime Pereira da Sil-
va e de Maria Solange Ribeiro de Albuquerque. A pretendente: LUANA DA ROCHA 
FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: estagiaria, estado civil: solteira, naturalidade: 
Santo André - SP, data-nascimento: 21/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Felipe Ferreira dos Santos e de Ana Leide Bernardina da Rocha 
dos Santos.

O pretendente: CLEBER DA SILVA, profi ssão: montador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 06/05/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo da Silva e de Petrucia Maria Alves. 
A pretendente: MICHELLE DA SILVA GALVÃO RIBEIRO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/10/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orlando Galvão Ribeiro e de Rosan-
gela Alves da Silva.

O pretendente: RICHARD VIEIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 17/03/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vitorio Dias do Nascimento 
e de Monica Vieira do Nascimento. A pretendente: KEROLAINY FURTADO LIMA, pro-
fi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
17/01/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Fer-
reira de Lima e de Adriana Furtado Micheletti.

O pretendente: VICTOR LUCAS RIBEIRO, profi ssão: ajudante geral, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/05/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Donizete Evangelista Ribeiro e de 
Alessandra da Silva Bispo. A pretendente: TALITA CAMANDAROBA CARVALHO, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 26/12/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias 
de Carvalho e de Erica de Sant'Ana Camandaroba.

O pretendente: GABRIEL TAVARES BUENO, profi ssão: operador portuário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarujá - SP, data-nascimento: 01/06/1990, residente e do-
miciliado em Guarujá, SP, fi lho de Marcio Alexandre Bueno e de Kátia Helena Tavares 
Bueno. A pretendente: CIBELE MARGUE MAMANI YUJRA, profi ssão: enfermeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/12/1987, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciano Yujra Quispe e de 
Margarita Jesusa Mamani de Yujra.

O pretendente: ANDERSON DAMASCENO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/09/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cleuza Damasceno Alves. A preten-
dente: PRISCILA DOS SANTOS CARDOZO ARAQUAM, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/06/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Carlos Araquam e de Solange 
dos Santos Cardozo.

O pretendente: MIKAEL RAMON BRAZ DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrati-
vo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/01/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Joaquim da Silva 
e de Andreia Donizete Braz. A pretendente: BEATRIZ BISPO PIRES, profi ssão: agen-
te operacional, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
04/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogério Aure-
liano Pires e de Edneusa Bispo Figueredo Merces.

O pretendente: DANIEL DE SOUZA SANTANA, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/12/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osnivaldo Carvalho de Santana e de Ana 
Maria Ferreira de Souza. A pretendente: DAIANE NERES DOS SANTOS, profi ssão: 
auxiliar de creche, estado civil: solteira, naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 
29/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciano Pedro 
dos Santos e de Maria de Nazaré Neres.

O pretendente: JHONATAN RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/04/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clodoaldo Estevão da Silva e de Sue-
li Nabas Rodrigues da Silva. A pretendente: AGATHA CAROLINE APARECIDA DE 
OLIVEIRA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 06/12/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Vladimir Fernando de Oliveira e de Suziley Ribeiro de Oliveira.

O pretendente: AGENOR MARINHO DOS SANTOS, profi ssão: encarregado de almo-
xarifado, estado civil: viúvo, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/07/1966, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antenor Marinho dos San-
tos e de Emiliana Maria dos Santos. A pretendente: ELISETE RIBEIRO DE OLIVEI-
RA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nas-
cimento: 07/04/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Carlos de Oliveira e de Maria Perpetua Ribeiro de Oliveira.

O pretendente: JUAN GOVEIA DOS ANJOS, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 09/08/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edgar Ferreira dos Anjos Junior e de 
Lucineuda Alves Goveia Anjos. A pretendente: CICERA LEIDIANE ALVES SOARES, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Iguatu - CE, data-nascimento: 
04/04/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Fer-
reira Soares e de Francisca Alves Gouveia Soares.

O pretendente: JOÃO CARLOS DA SILVA, profi ssão: armador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Teofi lândia - BA, data-nascimento: 08/10/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agaprito da Silva e de Josefi na da Silva e Silva. A 
pretendente: IVONEIDE RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Teofi lândia - BA, data-nascimento: 10/02/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José da Silva e de Maria José Rodrigues da Silva.

O pretendente: MARCOS GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA, profi ssão: au-
xiliar contábil, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
16/09/1993, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Marcos dos Santos Fer-
reira e de Lizete Gabriel do Nascimento Ferreira. A pretendente: LAYNA KAROLINE 
DA SILVA CERQUEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo - SP, data-nascimento: 29/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Aloizio Rodrigues de Cerqueira e de Valdinéia da Silva Cerqueira.

O pretendente: ERIK CARLOS DA SILVA, profi ssão: contador, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/03/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos da Silva e de Cleuza Mota da Silva. 
A pretendente: LUCIANA NOGUEIRA DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/01/1980, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Waldemar da Silva e de Neusa Maria 
Nogueira da Silva.

O pretendente: SERGIO TELES DA SILVA, profi ssão: sub encarregado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itagibá - BA, data-nascimento: 22/11/1994, residente e domici-
liado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Joselí Santos da Silva e de Maria Isabel 
Teles da Silva. A pretendente: SARAH ALVES ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/01/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaqueu Almeida dos Santos e de 
Zenia Alves dos Santos Almeida.

O pretendente: LUCAS ZAMPOLI DE CAMPOS, profi ssão: operador de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 24/07/1988, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Zampoli de Campos e de 
Eunice Pereira de Campos. A pretendente: NICOLE SILVA CABRAL, profi ssão: téc-
nica em nutrição, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
31/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnol dos 
Santos Cabral e de Irani Silva Santos.

O pretendente: EDUARDO ALEXANDRE DE LIMA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/05/1974, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Nazarão de Lima e de 
Iraci Fermina de Lima. A pretendente: EDRIANE FRANCISCA DOS SANTOS, profi s-
são: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Itabaianinha - SE, data-nascimento: 
04/08/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonino Felix 
dos Santos e de Maria Francisca de Jesus.

O pretendente: ABRAÃO GOMES DOS SANTOS, profi ssão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo Antonio do Jacinto - MG, data-nascimento: 31/08/1995, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Dias dos Santos 
e de Gildete Rosa Gomes Costa. A pretendente: MARGARETE PEREIRA SANTOS, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Pilão Arcado - BA, data-nasci-
mento: 29/01/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Borges dos Santos e de Margarida Pereira Santos.

O pretendente: ANDERSON MESQUITA TAMAKI, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/01/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Noriyassu Tamaki e de 
Antonia Mesquita do Valle Tamaki. A pretendente: JACQUELINE DE CASTRO SILVA, 
profi ssão: auxiliar de veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 02/06/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Djaci 
Cicero da Silva e de Rosemeire de Castro Silva.

O pretendente: WENDEL MARIANO FERREIRA, profi ssão: auxiliar de almoxarifado, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/04/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Antonio Ferreira 
e de Marina Mariano Ferreira. A pretendente: ELIS FRAGA PIMENTEL, profi ssão: 
analista de RH, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
23/05/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fatima Fra-
ga Pimentel.

O pretendente: PAULO CESAR SANTOS, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/03/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gildo Santos e de Valdice Santos. A pretenden-
te: ROSINEIDE JANUARIO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalida-
de: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 19/08/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernande Januario Neto e de Francisca Maria da 
Conceição.

O pretendente: RAMON BERNARDINO DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico de segu-
rança eletrônica, estado civil: solteiro, naturalidade: Vespasiano - MG, data-nascimento: 
22/12/1982, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de 
Oliveira e de Marilia Bernardina de Oliveira. A pretendente: CAMILA DE SOUZA VIEI-
RA, profi ssão: auxiliar de contabilidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 12/12/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Elias José Vieira e de Maria Amelia de Souza Vieira.

O pretendente: ERICK RUFINO CARVALHO, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/11/1993, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Batista Carvalho e de 
Vanusa Francisco Rufi no. A pretendente: JULIANA SANTANA DE JESUS, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Poço Verde - SE, data-
nascimento: 22/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Givaldo Silva de Jesus e de Julieta Santana de Jesus.

O pretendente: JEOSAFÁ RIBEIRO DE JESUS, profi ssão: operador de telemarke-
ting, estado civil: solteiro, naturalidade: Buritama - SP, data-nascimento: 22/01/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Basilio de Jesus e de Ro-
seli Ribeiro. A pretendente: JULIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA, profi ssão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton de 
Oliveira Júnior e de Jucilene Teixeira Mendonça.

O pretendente: THIAGO CARVALHO SOARES, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/08/1992, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sérgio Ricardo Soares e de Maria do Carmo 
Carvalho Silva. A pretendente: MARIA THAIS DA SILVA, profi ssão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/05/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jucelino Jesus da Silva e 
de Ereni Aparecida da Silva.

O pretendente: LIGIVÂNIO SIQUEIRA DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Altinho - PE, data-nascimento: 17/02/1978, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Ferreira da Silva e de Maria Siqueira 
da Silva. A pretendente: DANIELEY DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: vendedora, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/04/1985, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Francisco da Silva e de 
Aparecida Donizete de Oliveira Silva.

O pretendente: GIVALDO JOSÉ RIBEIRO FILHO, profi ssão: assistente de eventos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/08/1999, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givaldo José Ribeiro e de 
Roseli Rodrigues Mariano. A pretendente: AYESHA GEOVANNA DO NASCIMENTO 
FRANCO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 27/12/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Alberto da Silveira Franco e de Carolina Fátima do Nascimento.

O pretendente: ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA, profi ssão: pintor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/12/1964, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Alvaro Anesio de Oliveira e de Antonia Vicente de 
Oliveira. A pretendente: MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: feirante, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Sebastião do Umbuzeiro - PB, data-nasci-
mento: 10/04/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Zuzú Lage e de Antonia Maria da Conceição.

O pretendente: JOSÉ JALDENES FERREIRA DA SILVA, profi ssão: pedreiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Santana do Ipanema - AL, data-nascimento: 06/06/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tercilio Cândido da Silva 
e de Cicera Ferreira. A pretendente: MARIA LEILANE MARCELINO TORRES, pro-
fi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Alto Longá - PI, data-nascimento: 
02/12/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Milton 
Marcelino da Silva e de Maria da Cruz Torres da Silva.

O pretendente: THIAGO MARQUES DAMASCENO, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/10/1989, residente e domi-
ciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Aguinaldo Damasceno e de Maria Valdecy Marques 
Damasceno. A pretendente: JAQUELINE SANTOS MATOS, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/07/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Souza 
Matos e de Adimari de Souza Santos Matos.

O pretendente: GERMANO DA SILVA ROCHA, profi ssão: vigilante, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/07/1978, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otoni Melo da Rocha e de Audenir da 
Silva Rocha. A pretendente: ELIANE BARBOSA, profi ssão: pesquisadora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Baixo Guandu - ES, data-nascimento: 17/07/1974, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adenil Barbosa e de Marina Madalena 
Marcelino Barbosa.

O pretendente: LUCIANO SILVEIRA SARAIVA, profi ssão: op. de escavadeira 
hidraulica, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
27/01/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José 
Valdir Saraiva e de Lucia Silveira Santana Saraiva. A pretendente: DEBORA RE-
GINA SANTOS SOARES, profi ssão: assistente operacional, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/12/1992, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Vandismelo Magalhães Soares e de Juselina Lourdes dos 
Santos Soares.

O pretendente: PAULO ROBSON BARROS DOS ANJOS, profi ssão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteiro, naturalidade: São Luís - MA, data-nascimento: 13/11/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Geraldo dos Anjos 
e de Nelcy Bastos Barros. A pretendente: PAULIANA SOARES CARVALHO, profi s-
são: camareira, estado civil: solteira, naturalidade: São Luís - MA, data-nascimento: 
27/07/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelaide So-
ares Carvalho.

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS VIANA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo Hipólito - MG, data-nascimento: 31/08/1948, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Viana e de Rosa Amelia 
dos Santos. A pretendente: JOSELINDA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: aposentada, 
estado civil: solteira, naturalidade: Livramento de Nossa Senhora - BA, data-nascimen-
to: 04/11/1947, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pe-
reira e Silva e de Maria Augusta Silva.

O pretendente: ELTON DA PAZ MENDES, profi ssão: consultor tele comunicações, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/03/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Silva Mendes e de Maria da 
Paz Mendes. A pretendente: EDUARDA MIRANDA LEAL SOUZA, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: Iturama - MG, data-nascimento: 09/06/1998, 
residente e domiciliada em Iturama, MG, fi lha de Everaldo Miranda Costa e de Juciana 
Severino Leal de Souza.

O pretendente: MAURICIO DOS REIS ROCHA, profi ssão: inspetor de qualidade, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/02/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Enaldo Batista Rocha e de Maria 
dos Reis Vieira da Cruz. A pretendente: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS, profi s-
são: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: Cariacica - ES, data-nascimento: 
07/06/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel dos 
Santos e de Julieta Pereira dos Santos.

O pretendente: PÉRICLES DOS SANTOS AZEVEDO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/11/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto de Azevedo e de Hilda Ma-
ria dos Santos de Azevedo. A pretendente: JÉSSICA FERREIRA DA SILVA, profi s-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
29/02/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Marcos Roberto da Silva 
e de Lillian Campos Diniz Ferreira.

O pretendente: DOUGLAS EMANUEL FARIAS DOS SANTOS, profi ssão: técnico 
em telefonia, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/01/1988, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Dermeval Maciel dos 
Santos e de Claudete Aparecida de Farias. A pretendente: DAIANE LIRA DA SIL-
VA, profi ssão:, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
18/03/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Teofi lo Manoel 
da Silva e de Marina Elizabeth Lira da Silva.

O pretendente: WAGNER DE MATOS SANTOS, profi ssão: consultor fi nanceiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 04/03/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdivio Ferreira dos 
Santos e de Antonia Cezar de Matos Santos. A pretendente: DAYANE EFIGENIA DA 
COSTA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 30/05/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
e de Izabel Efi genia.

O pretendente: DANIEL ARAÚJO DA CRUZ, profissão: manutencista de con-
domínio, estado civil: solteiro, naturalidade: Maracanaú - CE, data-nascimento: 
11/04/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josué 
Coêlho da Cruz e de Miralva Araújo Lima da Cruz. A pretendente: ELAINE CA-
ROLINE SANTANA DA SILVA, profissão: auxiliar de montagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/11/1994, residente e 
domiciliada neste Capital, SP, filha de Evandro Rodriogues da Silva e de Helena 
Francisco Santana. 

O pretendente: RONALDO SANTOS SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/08/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Audalio Domingos da Silva e de Maura Souza 
Santos Silva. A pretendente: TAMARA PEREIRA DA CRUZ, profi ssão: auxiliar de pro-
dução, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/08/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orlando Pereira da Cruz 
e de Iolanda Pereira Marques.

O pretendente: SINVALDO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Jequié - BA, data-nascimento: 17/02/1980, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira dos Santos e de Irene Souza 
Santos. A pretendente: ALCIDEA DO SOCORRO CHAVES GOMES, profi ssão: au-
tônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Teresina - PI, data-nascimento: 21/02/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Raimunda Chaves 
Gomes.

O pretendente: JONATHAN LUAN CARVALHO DA SILVA, profi ssão: garçon, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/01/1992, residente e 
domiciliado neste Capital, SP, fi lho de Antonio Donizeti da Silva e de Andrea Pereira de 
Carvalho Silva. A pretendente: JACQUELINE XAVIER NATALINO, profi ssão: consul-
tora de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
22/10/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cosme Anto-
nio Natalino e de Geraldina Xavier Natalino.

O pretendente: SAMUEL DA CONCEIÇÃO ALVES SOUZA, profi ssão: controlador 
de acesso, estado civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-
nascimento: 15/11/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Elson Alves Souza e de Maria da Conceição Alves Souza. A pretendente: JAQUELINE 
PEREIRA DA SILVA, profi ssão: inspetora de segurança, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/06/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cesário da Silva e de Maria das Graças Amaro 
Pereira Silva.

O pretendente: VALTER OTAVIO CABRAL, profi ssão: autônomo, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/01/1967, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Octavio Cabral e de Maria Apareci-
da Cabral. A pretendente: ROSEMAR DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/04/1972, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edimar José de Oliveira e de 
Rosa de Oliveira.

O pretendente: CELINO TELES DA SILVA JUNIOR, profi ssão: auxiliar de protocolo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/03/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celino Teles da Silva e de Ze-
nilda Francisca de Oliveira. A pretendente: ADRIANA GOMES NOGUEIRA, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
20/05/1986, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Abdias An-
gelo Nogueira e de Maria José Gomes de Oliveira.

O pretendente: ED CARLOS ALVES CAVALCANTI, profi ssão: auxiliar de limpe-
za, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
22/11/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ernane Alves 
Cavalcanti e de Eunice Aparecida Cardoso Cavalcanti. A pretendente: JULIANA HE-
LENA PEREIRA, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 14/01/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Helena de Jesus.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE CORREA DE SOUZA, profi ssão: analista 
de processos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
03/06/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Doni-
zetti de Souza e de Maria Aparecida Correa de Souza. A pretendente: ANA CAROLINE 
DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, da-
ta-nascimento: 19/06/1988, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Benedito 
Sinesio dos Santos e de Maria Marlene dos Santos.

O pretendente: TIAGO ALCANTARA DUARTE, profi ssão: analista de recursos huma-
nos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/10/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmir Pereira Duarte e de 
Marcia Consuelo Alcantara Aranha Duarte. A pretendente: NATÁLIA DE SOUZA FA-
VERO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 12/05/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Carlos Favero e de Renata Virginia de Souza Favero.

O pretendente: DANIEL DE SENA SILVA, profi ssão: técnico de laboratorio, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/07/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Rodrigues da Silva 
e de Glaucia Ferreira de Sena Silva. A pretendente: JHENNIFER LOPES BONFIM, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André 
- SP, data-nascimento: 19/09/2000, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
Alexandre Bonfi m e de Fabiana Lopes Bonfi m.

O pretendente: ANDERSON BENUTO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/11/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvandira Benuto. A pretendente: FERNANDA CARLA 
ANDRE, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 18/01/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marcia Andre.
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 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: VALTER MATIAS DA SILVA, profi ssão: ajudante de obra, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/06/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elisete Matias da Silva e de Antônio Vieira 
da Silva. A pretendente: CAROLINE INVENÇÃO DA SILVA, profi ssão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/02/1991, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Meireles da Silva e 
de Francisca Maria da Invenção.

O pretendente: LEANDRO ESTORANI VICENTE, profi ssão: operador logistico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 
27/09/1989, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Lorival Goes Vicente 
e de Geni Estorani Vicente. A pretendente: THAMIRES MOREIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: supervisora administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 01/06/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Edinilson Moreira dos Santos e de Nereide Aparecida dos Santos.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE ANGELINO DE CARVALHO, profi ssão: fotó-
grafo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/08/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de David Alves de Carvalho 
e de Maria Isabel Angelino de Carvalho. A pretendente: TAMIRES ALVES IGNACIO, 
profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 14/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clau-
dio José Ignacio e de Ivy Alves da Cunha.

O pretendente: JOÃO MIRANDA CLEMENTE FILHO, profi ssão: impermeabilizador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/07/1977, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Miranda Clemente e de 
Janete Lourenço Clemente. A pretendente: GERALDA MATIAS DA SILVA, profi ssão: 
operadora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Bento do Una - PE, data-
nascimento: 19/02/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Geraldo Matias da Silva e de Odete Matias da Silva.

O pretendente: EDUARDO NUNES DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Arapiraca - AL, data-nascimento: 15/08/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Pereira dos Santos e de Jadilma 
Nunes dos Santos. A pretendente: MIRIENER DA SILVA BARBOSA, profi ssão: ope-
radora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
14/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdomiro 
Gomes Barbosa e de Maria da Conceição Ferreira da Silva Barbosa.

O pretendente: DANILO BISPO DOS SANTOS, profi ssão: técnico de farmácia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/12/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eraldo Marques dos Santos e de 
Cleonice Santos Bispo Marques. A pretendente: THAYS ALVES DA SILVA, profi ssão: 
assistente contábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
10/04/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Nivaldo Alves da Silva e 
de Ironete Alves da Silva.

O pretendente: VICTOR VINÍCIUS RODRIGUES ROCHA, profi ssão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/07/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jucelino Rocha e de Solange Rodri-
gues da Costa. A pretendente: LETICIA CARDOSO SILVERIO MOREIRA, profi s-
são: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
22/03/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Emerson Silverio Moreira 
e de Cheilha Emil Cleisan Cardoso Moreira.

O pretendente: THALLIS FERREIRA ELOY, profi ssão: operador de pilotagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/08/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Flavio Eloy e de Juanita Ferreira de 
Sousa. A pretendente: INGRID MENDONÇA DA SILVA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/10/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genesmiro José da Silva e de Katia 
Mendonça das Chagas Silva.

O pretendente: ERICK VINNICIUS OLIVEIRA FOGO, profi ssão: operador de cobran-
ças junior, estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 22/03/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bruno Fogo e de Marcia 
Oliveira. A pretendente: VIVIANE SOARES DA CRUZ, profi ssão: operadora de co-
branças junior, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
22/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Altino Soares 
da Cruz e de Maria Mafra Soares.

O pretendente: ALAN DE MORAES CORREIA, profi ssão: funcionário público estadu-
al, estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 16/09/1979, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Nelson Correia e de Maria de Fatima 
de Moraes Correia. A pretendente: ELAINE CERQUEIRA MELO, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, data-
nascimento: 27/12/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Roberto Mendes de Melo e de Maria da Gloria Cerqueira Melo.

O pretendente: MATHEUS DOS SANTOS BRITO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Araripina - PE, data-nascimento: 25/09/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerival Ferreira Brito e de Ana Paula dos 
Santos Brito. A pretendente: VITÓRIA OLIVEIRA BEZERRA DE LIMA, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 05/04/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo 
Bezerra de Lima e de Andrea Maria do Nascimento Lima.

O pretendente: LUCAS CIPRIANO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/12/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Cipriano e de Solange Cristina 
Eleuterio Cipriano. A pretendente: KAREN RODRIGUES VELOZO, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/08/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Albervan Ferreira Velozo 
e de Luciene Rodrigues.

O pretendente: LEANDRO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 27/01/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Custodio da Silva e de Maria 
de Lourdes da Silva. A pretendente: ADRIANA DO NASCIMENTO RIBEIRO, profi s-
são: analista fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
12/08/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ce-
zario Ribeiro e de Nilza do Nascimento Ribeiro.

O pretendente: WILLIAN RODRIGUES DE FREITAS, profi ssão: operador de te-
lemarketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
11/12/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto 
Rodrigues de Freitas e de Eulina Rodrigues de Freitas. A pretendente: ARLE AN-
TONIO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/06/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio dos Santos e de Severina Antonio da 
Silva.

O pretendente: ROBSON ESNAL LOPES, profi ssão: técnico em enfermagem, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/02/1983, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Terezinha Esnal Lopes. 
A pretendente: AMANDA REGINA DA SILVA SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/02/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Henrique dos Santos e de 
Rosimery da Silva.

O pretendente: BRUNO KLEBER DA SILVA ROCHA, profi ssão: auxiliar de escritó-
rio, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/02/1991, 
residente e domiciliado em Poá, SP, fi lho de Nilson Alves da Rocha e de Rosa Maria 
da Silva da Rocha. A pretendente: THALITA MELO REZENDE DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
21/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Antonio 
Rezende da Silva e de Marlene de Melo da Silva.

O pretendente: VALDESIO AGOSTINHO DA SILVA, profi ssão: pintor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Quixeramobim - CE, data-nascimento: 14/12/1965, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelino Agostinho Barros e de 
Maria Hilda da Silva Barros. A pretendente: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, pro-
fi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/10/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ezequiel de 
Oliveira e de Quitéria Domitilia de Oliveira.

O pretendente: SIDNEI DE ALMEIDA PEREIRA, profi ssão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/05/1982, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Xisto Pereira e de Maria 
Antônia de Almeida Pereira. A pretendente: MARIA JOSÉ FERREIRA SILVA, pro-
fi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: Itaíba - PE, data-nascimento: 
01/10/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaura 
Tereza da Conceição.

O pretendente: KAUÊ RENAN PINTO DUARTE, profi ssão: marceneiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/09/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcio Izidio Duarte e de Ana Deise 
Pinto. A pretendente: THAIS ARIANE ALVES SOUZA, profi ssão: auxiliar de cozinha, 
estado civil: solteira, naturalidade: Maceió - AL, data-nascimento: 04/04/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Simonal Souza Alves e de Ana Lice 
Alves Ribeiro.

O pretendente: EDUARDO JESUS FERREIRA DE SOUZA, profi ssão: aplicador, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/04/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jociro Ferreira de Souza e de Maria 
Zilma de Jesus. A pretendente: ACIONE DE SOUZA DELMONDES, profi ssão: pro-
fessora, estado civil: solteira, naturalidade: Ouricuri - PE, data-nascimento: 24/06/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Abilio Delmondes e 
de Edileusa de Souza Delmondes.

O pretendente: JOSE EDSON LIMEIRA, profi ssão: motoboy, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Garanhuns - PE, data-nascimento: 08/01/1967, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Creuza Maria Limeira. A pretendente: 
JULIANA RODRIGUES MACEDO, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 29/11/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival Gabriel de Macedo e de Sunamita 
Garcia Rodrigues.

O pretendente: ROBSON DE SOUSA CRUZ, profi ssão: operador de dobradeira, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/04/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato da Cruz e de 
Noemia Inácio de Sousa Cruz. A pretendente: NARA CRISTINA CAETANO ALVES, 
profi ssão: auxiliar gráfi ca, estado civil: solteira, naturalidade: São José da Laje - AL, 
data-nascimento: 09/12/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Cicero Caetano Alves e de Maria Geruza dos Santos Alves.

O pretendente: ADRIANO ASSONI DINIZ, profi ssão: operador de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/04/1986, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Otavio Valença Diniz e de Elisabeth 
Assoni Diniz. A pretendente: ERIKA SILVA ALVES, profi ssão: operadora de caixa, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/12/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Caetano Alves e de Vera 
Lucia da Silva.

O pretendente: LEANDRO JOSÉ DE PAULA, profi ssão: agente de segurança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/05/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Aparecido de 
Paula e de Olga Margarida Rufi no de Paula. A pretendente: LUANA CRISTINA 
NASCIMENTO RUFINO, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: Campinas - SP, data-nascimento: 07/11/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Armando Rufi no Filho e de Lucinda Nasci-
mento Rufi no.

O pretendente: EDSON ROBERTO PINHEIRO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/05/1967, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Orlando Pinheiro e de Tereza do 
Carmo. A pretendente: ALESSANDRA SOUSA SILVA, profi ssão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/12/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joas Silva e Silva e de 
Shemias Saraiva de Sousa.

O pretendente: BRUNO DOS SANTOS CARNEIRO LIMA, profi ssão: estagiário, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/05/1992, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Julio Carneiro Lima e de Fatima Reis dos Santos. 
A pretendente: MARIA GÉSSICA CÂNDIDO DOS SANTOS, profi ssão: contadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Arapiraca - AL, data-nascimento: 08/07/1994, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Cândido dos Santos e 
de Luciene Maria dos Santos.

O pretendente: ERINELTON SANTOS RIBEIRO, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Açailândia - MA, data-nascimento: 03/09/1977, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Plinio Marinho Ribeiro e de Elza Maria 
Santos. A pretendente: LUCIANA DE SOUZA MARTINS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Imperatriz - MA, data-nascimento: 16/09/1980, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Gonzaga Antunes Martins e de 
Carmelia de Souza Martins.

O pretendente: JULIAN FELIZARDO DE SOUZA, profissão: ajudante de irla, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
30/07/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jua-
rez Felizardo de Souza e de Vera Lucia Pinto. A pretendente: PAULA DE LIMA 
ALVES, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: viúva, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 16/12/1980, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Waldemar Barboza de Lima e de Neusa Maria Pereira de 
Lima.

O pretendente: ROMARIO AZEVEDO DA SILVA, profi ssão: operador de hipermerca-
do, estado civil: solteiro, naturalidade: Tapiramutá - BA, data-nascimento: 23/10/1983, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Lino da Silva e de Josefa Aze-
vedo da Silva. A pretendente: FERNANDA DE MORAIS ALVES, profi ssão: fi scal de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/10/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jacinto Ramos Alves e de 
Raimunda de Morais.

O pretendente: FLAVIO GOMES AMARAL, profi ssão: técnico em telecomunicações, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Barra do Choça - BA, data-nascimento: 15/10/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Iris Rodrigues Amaral e de 
Irene Gomes Novais Amaral. A pretendente: GABRIELA LOPES FERNANDES, pro-
fi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 01/11/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Manuel Fernandes e 
de Maria Leonice Fernandes.

O pretendente: VANILDO SANTOS SOUZA, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Almadina - BA, data-nascimento: 22/01/1955, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Madalena dos Santos. A pretendente: 
MARIA DE LOURDES FELIPE, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Poá - SP, data-nascimento: 21/12/1958, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Cecilio Felipe e de Maria José Felipe.

O pretendente: ALIPIO DANTAS DA SILVA, profi ssão: contador, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Iguaçu - RJ, data-nascimento: 02/03/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Job Coelho da Silva e de Elza Ferreira Lima Dan-
tas. A pretendente: DANIELE COUTINHO BRITO DANTAS, profi ssão: administrado-
ra, estado civil: divorciada, naturalidade: Santo Antônio de Jesus - BA, data-nascimento: 
30/12/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cosme 
Ramos Brito e de Romilda Coutinho Brito.

O pretendente: JUAREZ ANTONIO, profi ssão: soldador, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Barueri - SP, data-nascimento: 24/06/1967, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Antonio e de Ana Maria Sorita Antonio. A pretendente: 
IRANÍ ALVES MOREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Tre-
medal - BA, data-nascimento: 09/09/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Laudelino Alves Moreira e de Maria Rosa Moreira.

O pretendente: FAGNER DE JESUS GONÇALVES, profi ssão: auxiliar de gestão nu-
merário, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimen-
to: 31/07/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson 
Gonçalves e de Marcia de Jesus. A pretendente: WILQUENHA DA SILVA LOPES, 
profi ssão: auxiliar de gestão numerário, estado civil: divorciada, naturalidade: Teresina - 
PI, data-nascimento: 08/10/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Constancio da Silva Lopes e de Clemilda da Silva Lopes.

O pretendente: YOANDRIS BERROA DOROFEICHUK, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Cuba, data-nascimento: 27/02/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Berroa Mustelier e de Zuzel Dorofeichuck 
Coloma. A pretendente: ERIKA GOMES DA ROCHA, profi ssão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/12/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilton José da Rocha e 
de Edileusa Sena Gomes da Rocha.

O pretendente: ADRIANO MEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/10/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Meira e de Raimunda Maria de Jesus Meira. 
A pretendente: ALINE KARINA CUNHA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natura-
lidade: Belém - PA, data-nascimento: 23/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marta de Deus Cunha.

O pretendente: WELLINGTON AMORIM DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/03/1994, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Silvio Franco de Oliveira e de Berenice Borges de 
Amorim. A pretendente: ANDRESSA SIQUEIRA BARBOSA SOUZA, profi ssão: advo-
gada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/08/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Rozenio de Souza 
e de Rosangela Siqueira Barbosa Souza.

O pretendente: ALESSANDRO ROMARIS, profi ssão: encarregado de sessão, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/07/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Antonio Romaris e de San-
dra Maria Correia Romaris. A pretendente: KARINA ADOMAITIS BATISTA, profi ssão: 
auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
22/11/1988, residente e domiciliada neste Distrito, ,São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Carlos Dias Batista e de Madalena da Silva Adomaitis Batista.

O pretendente: WELLINGTON FLORENCIO BRAZ, profi ssão: analista de qualida-
de, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/04/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Aparecido Braz e 
de Irineia Florencio Braz. A pretendente: JAKELINE GOIS DE SOUZA, profi ssão: es-
tilista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/04/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ithamar de Souza e de 
Lenira Maria Matias Gois de Souza.

O pretendente: FELIPE DIOGENES SOARES, profi ssão: escrevente técnico judiciá-
rio, estado civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 
10/07/1992, residente e domiciliado em Diadema, SP, fi lho de Marcio Diogenes Soares 
e de Marcia Maravelli Soares. A pretendente: LOUANE DE SOUZA MARQUES RI-
BEIRO, profi ssão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 23/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Daniel Marques Ribeiro e de Mineia de Souza Marques Ribeiro.

O pretendente: ADALBERTO CAMOZZI DOMICIANO JUNIOR, profi ssão: as-
sistente de escritorio, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 09/04/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Adalberto Camozzi Domiciano e de Ednéia Camozzi Domiciano. A pretendente: 
FLAVIA FERREIRA DO AMARAL, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado ci-
vil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/03/1987,residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Severino Bento do Amaral e de Ednalva 
Ferreira do Amaral. 

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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
12º Subdistrito - Cambuci

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: RAFAEL DALLA MORA FAULIN, solteiro, empresário, natural de Soro-
caba - SP, nascido em 15/05/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Antonio Faulin e de Eliana Dalla Mora Faulin. A pretendente: RAÍSSA GADELHA 
ABRANTES, solteira, esteticista, natural de Sousa - PB, nascida em 24/04/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauricio Abrantes Soares e de 
Terezinha de Lisieux Gadelha Abrantes.

O pretendente: CELSO HENRIQUE PODEROSO DE OLIVEIRA, solteiro, professor/
economista, natural de Santo André - SP, nascido em 01/02/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Freitas de Oliveira e de Maria Zélia Poderoso de 
Oliveira. O pretendente: RAFAEL ELIAS NOÇAIS, solteiro, gestor de recursos humanos, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 25/02/1992, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Elias Noçais e de Maria de Fátima Parada Noçais.

O pretendente: RODRIGO FERREIRA SARTORATTO AZEVEDO, solteiro, estudante, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 04/07/1999, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Antonio Sartoratto Azevedo e de Marta Ferreira Manso. A pretendente: 
CAROLINE NASCIMENTO DA SILVA, solteira, estudante, natural de Itaquaquecetuba 
- SP, nascida em 10/07/2001, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de July Carla Nascimento da Silva.

O pretendente: WAGNER IGNÁCIO RIBEIRO DE ALMEIDA, solteiro, servidor público, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 13/02/1980, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de José Ribeiro Neto e de Elza Ignácia Ribeiro. A pretendente: FABIANA 
SANTANA BATISTA, solteira, auxiliar administrativa, natural de Caxambu - MG, nascida 
em 02/09/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro 
Baptista e de Nelsilda Santana Baptista.

O pretendente: VICTOR AUGUSTO BARBARESCO GATICA, solteiro, consultor tributário, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 24/05/1991, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Carlos Patricio Gatica Salinas e de Rosemeire Aparecida Barbaresco 
Gatica. A pretendente: FERNANDA NALLI GABRIELE, solteira, engenheira, natural de 
São Paulo - SP, nascida em 17/11/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Evelcio Gabriele e de Rosana Nalli Gabriele.

O pretendente: RAFAEL EUSEBIO GONÇALVES, solteiro, auxiliar técnico, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 03/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Ercilio Gonçalves e de Simone Cristina Eusebio Gonçalves. A pretendente: RAIANE 
COSTA DE MATOS, solteira, auxiliar de sinterização, natural de Senhor do Bonfi m - BA, 
nascida em 08/07/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Raimundo Ferreira de Matos e de Gilsonia Doralice Costa.

O pretendente: ANDREW MALTEZ THOMAS, solteiro, biólogo, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 23/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Stephen Thomas 
e de Maria Patricia Ribeiro Maltez. A pretendente: DAIANA KAROL KOSHIMAE MARIN, 
solteira, biomedica, natural de São Paulo - SP, nascida em 11/05/1990, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maurício Marin e de Maria Mieko Koshimae.

O pretendente: THIAGO VIANA MARTINS, solteiro, analista de sistemas, natural de 
Laguna - SC, nascido em 26/05/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Rogério Corrêa Martins e de Lilia Aparecida da Cruz Viana Martins. A pretendente: 
JESSICA ROSARIO CANÇADO, solteira, assistente comercial junior, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 19/11/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Isvaldo Braz Cançado e de Cleusa Idalina do Rosario Cançado.

O pretendente: CARLOS FELIPE SOUSA RAMOS, solteiro, bancário, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 14/02/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de José Dias Ramos e de Alaide de Sousa Ramos. A pretendente: KÁTIA PRADO DA 
SILVA, solteira, bancária, natural de São Paulo - SP, nascida em 28/01/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lourival Oliveira da Silva e de 
Sonia Nunes do Prado Oliveira.

O pretendente: MAURO DE MESQUITA SPINOLA, viúvo, professor universitário, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 16/12/1956, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Geraldo de Souza Spinola e de Neyde de Mesquita Spi-
nola. A pretendente: JACIRA JACINTO DA SILVA, divorciada, advogada, natural 
de Palmeira D´Oeste - SP, nascida em 11/12/1957, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sebastião Jacinto da Silva e de Faustina Te-
odoro de Carvalho Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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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: FERNANDO CUNHA DE TOLEDO FERRÃO, de nacionalidade Brasileira, 
solteiro, professor, natural desta Capital, Cubatão - SP, no dia (17/08/1975), residente na 
Vila Madalena, SP, fi lho de Sergio Otavio de Toledo Ferrão e e Maria da Gloria Cunha de 
Toledo Ferrão. A pretendente: ANA CAROLINA PEREIRA DE ALMEIDA BOSCOLI, 
de nacionalidade Brasileira, divorciada, arquiteta, natural desta Capital, Cerqueira César 
- SP, no dia (14/12/1982), residente na Vila Madalena, SP, fi lha de Altamiro Boscoli e de 
Maria Celina Thiollier Pereira de Almeida Boscoli.

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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CONTRATO INTERMITENTE
Empresa pretende contratar funcionário por meio de contrato intermi-
tente, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO FOI ADMITIDO EM CONTRATO DE EXPERIENCIA E DEMI-
TIDO COM 9 DIAS DEPOIS, IRÁ RECEBER A INDENIZAÇÃO DE 50% DOS 
DIAS QUE FALTAM PARA TERMINAR O CONTRATO, COMO PROCEDER?

Na demissão de empregado por rescisão antecipada do contrato de 
experiência motivada pelo empregador, teria direito a férias, nos 
termos do parágrafo único do Artigo 146 da CLT, na proporção 1/12 
avos por mês de serviço ou fração superior a 14 dias, deste modo, se 
trabalhou somente 9 dias contados da data de admissão, não terá 
férias proporcionais apenas ao saldo de salário e a multa do Artigo 479.

OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Empresa optante pelo simples nacional com mais de 100 funcioná-
rios, será obrigada a contratar pessoas com deficiência? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO 13º INTEGRAL
A empresa pode pagar o valor integral (1ª e 2ª parcela) do 13º salário 
no mês de outubro, e em dezembro pagar alguma diferencia de ajuste 
salarial? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE EFETUAR CONTRATO TODA VEZ QUE CONVOCAR O 
FUNCIONÁRIO PARA O TRABALHO?

O contrato de trabalho será elaborado apenas uma única vez, sendo 
mantido durante todo o tempo em que o empregado está vinculado 
à empresa, independente se o mesmo é chamado a prestar serviços 
ou está aguardando ordens. Artigo 443 da CLT.

FORNECER ALIMENTAÇÃO AO FUNCIONÁRIO
Empresa que fornece alimentação para seus funcionários, previsto 
ou não em convenção coletiva é obrigada ao cadastramento do PAT? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO. FORO 
CENTRAL CÍVEL - 45ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1059246-
76.2015.8.26.0100. Classe: Assunto: Monitória - Contratos Bancários. Requerente: ITAU UNIBANCO 
S.A. Requerido: Tatiane Vargas Bertolino. PROCESSO nº 1059246-76.2015.8.26.0100 - EDITAL DE 
CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. Excelentíssimo (a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) de Direito 
da 45ª Vara Cível -Foro Central, - Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da lei, 
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiver conhecimento e possa interessar 
notadamente, TATIANE VARGAS BERTOLINO - CPF nº 027.960.819-58 que neste juízo de direito da 
45ª Vara Cível - Foro Central, Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo e respectivo cartório 
foi proposta pelo ITAU UNIBANCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n° 60.701.190/0001-04 com sede estabelecida na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, 
Torre Olavo Setubal, Piso Itaúsa, na cidade e comarca de São Paulo/SP., CEP.: 04.344-030, a AÇÃO 
MONITÓRIA em face de TATIANE VARGAS BERTOLINO, para cobrança de dívida não adimplida no 
valor atualizado de R$ 207.985,82 decorrente do contrato 42053 000000084569045 SOB MEDIDA 
CARTÃO ATRASO CURTO. E, estando eles em lugar incerto e não sabido foi determinada a citação 
por edital. Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, e, em 
especial TATIANE VARGAS BERTOLINO - CPF nº 027.960.819-58 fica determinada a citação por 
edital, podendo o requerido, apresentar contestação, sob pena da aplicação dos efeitos da revelia, 
contado o prazo após o decurso de 20(vinte) dias. Sendo certo que, não havendo resposta será 
nomeado curador especial para apresentação de contestação. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 23 de abril de 2018.
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