
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Terça-feira,
30 de outubro de 2018

Ano XVI – Nº 3.741

BOLSAS
O Ibovespa: -2,24% Pontos: 
83.796,71 Máxima de +3,1% 
: 88.377 pontos Mínima de 
-3,43% : 82.783 pontos Volume: 
R$ 23,81 bilhões Variação em 
2018: 9,68% Variação no mês: 
5,61% Dow Jones: -0,99% Pon-
tos: 24.442,92 Nasdaq: -1,63% 
Pontos: 7.050,26 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7017 Venda: R$ 3,7022 
Variação: +1,36% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,78 Venda: R$ 3,88 
Variação: +1,48% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,6362 Venda: R$ 
3,6368 Variação: -1,05% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6730 
Venda: R$ 3,8600 Variação: 
+1,77% - Dólar Futuro (novem-

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

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.227,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,66% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 145,850 
Variação: +0,59%.

bro) Cotação: R$ 3,7040 Variação: 
+1,65% - Euro (17h29) Compra: 
US$ 1,1382  Venda: US$ 1,1386  
Variação: -0,12% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2120 Venda: R$ 
4,2140 Variação: +1,1% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1500 Ven-
da: R$ 4,3830 Variação: +1,29%.

Futuro: -2,43% Pontos: 84.575 
Máxima (pontos): 90.375 Míni-
ma (pontos): 83.300. Global 40 
Cotação: 866,832 centavos de 
dólar Variação: +1,29%.

“O contribuinte é 
o único cidadão 
que trabalha para 
o governo sem 
ter que prestar 
concurso”. 
Ronald Reagan (1911/2004)
40.º presidente dos Estados Unidos

A reação do mercado, 
com a vitória de Jair 
Bolsonaro, foi posi-

tiva, afi rmaram ontem (29) 
especialistas. Para o coorde-
nador da Escola de Economia 
da FGV, Marcelo Kfoury, o 
mercado está vivendo uma 
espécie de “lua de mel”. Disse 
que o resultado não foi uma 
surpresa, “tanto que o câmbio 
já vinha oscilando para baixo, 
em torno dos US$ 3,60”. Em 
relação à bolsa de valores os 
negócios ganharam um pouco 
mais de impulso ancorados 
nesse “otimismo”.

O que surpreendeu foi o 
resultado divulgado ontem 
(29) do Índice de Confi ança 

 Mercado reage com 
otimismo a resultado das 
eleições, dizem economistas

da Indústria (ICI), que caiu 
em dois pontos em outubro, 
passando para 94,1 pontos, o 
mais baixo desde setembro de 
2017 (93,4 pontos), na terceira 
queda seguida. Kfoury  acredita 
na reversão, com a retomada do 
otimismo do setor e a possibilida-
de de crescimento do PIB ainda 
no primeiro trimestre de 2019.

Para o economista da Tendên-
cias Consultoria, Silvio Campos 
Neto, o mercado demonstra 
a expectativa de que será 
mantida uma linha ortodoxa 
e mais liberal na condução da 
economia. “Uma linha como a 
que já vinha sendo adota nos 
últimos dois ano e que favore-
ce a precifi cação dos ativos”, 

afi rmou. No entanto, há um 
compasso de espera quanto à 
real capacidade de se colocar em 
prática as medidas defendidas 
durante a campanha, bem como 
no discurso do futuro ministro 
da economia, Paulo Guedes.

Em nota, a Associação Paulis-
ta de Supermercados (APAS) 
manifestou a expectativa de 
que o novo governo desenvolva 
uma política alinhada a “fatores 
como geração de empregos, 
investimentos na qualidade 
da educação, diminuição da 
máquina pública e simplifi-
cação tributária”. A entidade 
defendeu ainda medidas que 
estimulem a livre concorrên-
cia, a privatização e venda de 

O mercado demonstra a expectativa de que será mantida uma linha ortodoxa

e mais liberal na condução da economia.

propriedades imobiliárias da 
União bem como a “manuten-
ção do tripé macroeconômico 
vigente (câmbio fl exível, meta 
de infl ação e meta fi scal).

Também citou a criação de 

novo modelo de carteira de 
trabalho baseada em vínculos 
empregatícios fixos ou con-
tratos individuais; permissão 
legal para a escolha entre sin-
dicatos; redução de alíquotas 

de importação e de barreiras 
não-tarifárias; simplifi cação 
de abertura e fechamento de 
empresas em até 30 dias; e 
estímulo à gestão do espaço 
rural pelos produtores” (ABr).

O presidente da Rússia, Vladi-
mir Putin, e o porta-voz do  Minis-
tério das Relações Exteriores da 
China, Lu Kang, parabenizaram 
ontem (29) o presidente eleito 
Jair Bolsonaro (PSL) por sua 
vitória. O russo enviou telegra-
ma para Bolsonaro, enquanto o 
governo chinês se pronunciou 
por meio do representante da 
área internacional. 

Putin diz que seu desejo é de-
senvolver ainda mais as relações 
russo-brasileiras, classifi cadas 
por ele como “construtivas”, 
ao expressar “sua confi ança 
no desenvolvimento de toda a 
gama de relações” entre os dois 
países, assim como na coope-
ração construtiva, no âmbito 
das Nações Unidas, do G20, 
dos Brics de outras estruturas 
multilaterais em interesse dos 
povos da Rússia e do Brasil”.

O governo da China também 
se manifestou sobre a confi ança 
em aprofundar suas relações 
bilaterais e multilaterais, espe-
cialmente no que se refere ao 
Brics. “Esperamos que os dois 
países fortaleçam a cooperação 
dentro dos Brics e a coopera-
ção multilateral, servindo ao 
interesse comum dos países em 
desenvolvimento e aos mercados 
emergentes”, ressaltou o porta-
-voz chinês. Lu Kang lembrou a 

Putin enviou telegrama

para Bolsonaro.

O ministro do Interior e 
vice-premier da Itália, Matteo 
Salvini, afi rmou ontem (29) que 
está pronto para vir ao Brasil 
pessoalmente para “pegar o 
terrorista vermelho Cesare 
Battisti”. A declaração foi dada 
um dia depois de Salvini ter 
celebrado a vitória do presi-
dente eleito Jair Bolsonaro e a 
derrota da esquerda no Brasil. 
“Não vejo a hora de encontrar 
o novo presidente Bolsonaro. 
Ficarei feliz em ir pessoalmente 
ao Brasil para pegar o terrorista 
vermelho Cesare Battisti e levá-
-lo para a cadeia”, disse.

Mesmo sendo vice-primeiro-
-ministro, Salvini se tornou 
a principal fi gura do governo 
italiano tanto no cenário inter-
no como internacionalmente. 
Como secretário da Liga, ele 
também é o líder do principal 
partido de extrema direita na 
União Europeia atualmente. 

Condenado por assassinato e 
terrorismo na Itália, Battisti é 
ex-guerrilheiro do grupo Prole-
tários Armados pelo Comunis-
mo (PAC) e conseguiu fi car no 

Ministro do Interior

e vice-premier da Itália, 

Matteo Salvini.

Eleição no exterior 
O presidente eleito Jair Bolsona-

ro alcançou no exterior um índice 
de votação semelhante ao dos es-
tados mais bolsonaristas do Brasil. 
Segundo o TSE, o candidato do PSL 
recebeu pelo menos 125.498 votos 
válidos (71,04%), contra 51.148 
(28,96%) de Fernando Haddad. 
Bolsonaro venceu venceu em Lon-
dres com 61,38% dos votos válidos, 
e em Genebra e Zurique, com mais 
de 60%, e em Lisboa e no Porto com 
64,4% e 66,5%, respectivamente.

Coordenador da  transição, o 
ministro da Casa Civil, Eliseu 
Padilha, previu que o novo go-
verno terá um caminho árduo 
pela frente. “Não teremos dias 
de facilidade não; teremos dias 
de difi culdade e precisaremos 
estar unidos”, afirmou, em 
entrevista à jornalista Roseann 
Kennedy, em programa que foi 
ao ar ontem na TV Brasil. 

Entre as difi culdades está 
a negociação da reforma da 
Previdência, que o governo 
Bolsonaro pretende iniciar 
somente em 2019. 

Padilha julga que o período 
de “lua de mel” entre  o novo 
presidente da República e o 
Legislativo, que ele estima 
entre 90 e 120 dias, não será 
suficiente para aprovar um 
novo modelo de reforma. “Seria 
bom aproveitar esses 60 dias 
[do governo Temer] para ver até 
onde se avança”, recomendou. 
“Se houver interesse do novo 

Para o coordenador da transição, Eliseu Padilha,

1ª difi culdade é reforma da Previdência.
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Brasília - Sem conseguir ar-
recadar recursos para bancar 
investimentos e até despesas 
operacionais, as estatais fe-
derais geraram um custo de 
R$ 20,175 bilhões ao Tesouro 
Nacional no ano passado, se-
gundo boletim divulgado ontem 
(29), pelo órgão. O documento 
é um dos que serão entregues 
à equipe do presidente eleito 
Jair Bolsonaro para balizar o 
processo de transição. 

A maior parte dessas des-
pesas ocupa espaço dentro 
do teto, e um corte nesses 
gastos poderia abrir caminho 
a repasses a outras áreas prio-
ritárias. Ao todo, 18 estatais 
que dependem do Tesouro 
para bancar inclusive suas 
atividades operacionais. Muitas 
são empresas pequenas ou mé-
dias, que muitas vezes passam 
ao largo dos debates sobre 
empresas estatais, mas que 
geram um fl uxo permanente 
e crescente de gastos para o 
governo federal.

A atual equipe econômica vai 
fazer uma série de sugestões 
para o grupo liderado pelo 
economista Paulo Guedes 
para equacionar a situação das 
estatais, como continuidade de 
programas de demissão volun-
tária (PDVs), reestruturação 

18 estatais dependem do 

Tesouro para bancar

suas atividades.
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São Paulo - No dia seguin-
te à eleição que defi niu Jair 
Bolsonaro como seu sucessor 
no comando do Planalto, o 
presidente Michel Temer pediu 
respeito à Constituição como 
forma de garantir a estabilidade 
política e pacifi cação do Brasil. 
“Estamos cientes de que para 
ter estabilidade social, para ter 
estabilidade política, para ter a 
pacifi cação nacional, é preciso 
cumprir a Constituição”, disse 
o emedebista ao discursar em 
congresso do setor de açúcar e 
etanol promovido pela Datagro, 
em São Paulo.

Após citar que uma das 
fi nalidades da Constituição é 
harmonizar as relações sociais, 
Temer reafi rmou que o texto 
constitucional impõe que, após 
o desfecho das eleições, os 
eleitos governem respeitando 
os direitos das minorias, ao 
passo que as minorias - ou 
seja, a oposição - não devem 
atrapalhar a maioria. “A opo-
sição não pode ter signifi cado 
político de destruir o governo 
eleito”, declarou.

O presidente fez um discurso 
de exaltação dos feitos de seu 
governo e cobrou a continuida-

Presidente Temer na 18ª 

Conferência Datagro sobre 

Açúcar e Etanol.
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Para o coordenador da transição: 
‘Não teremos dias de facilidade”

o presidente eleito terá de 
conversar com os partidos e 
não apenas com as bancadas 
temáticas – evangélica, rura-
lista e da segurança. 

“Ele veio sem aliança. Agora 
chegou a vez de  dialogar com 
o Congresso Nacional e isso 
terá de ser feito via partidos, 
pois são eles que controlam  
seus deputados e seus votos”, 
afi rmou. Padilha apontou dois 
grandes desafi os para o novo 
governo: reduzir o déficit 
público – cujo rombo é hoje 
de R$ 300 bilhões – e gerar 
empregos. “Nós geramos 800 
mil empregos este ano; che-
garemos a 1 milhão, mas isso 
precisa continuar e acelerar”. 
Além do balanço do que foi feito 
em todos os ministérios e das 
pendências, Temer vai entregar 
a Bolsonaro as providências 
que não podem deixar de ser 
tomadas nos primeiros 120 
dias (ABr).

governo em incrementar essa 
proposta, teremos toda a dis-
posição de ajudar”, reafi rmou 
Padilha.

O ministro, que atua como 
articulador político desde o 
governo FHC, lembra que “o 
Congresso é soberano e só 

ele decide” as questões funda-
mentais do país. “O Executivo 
tem limitações, e o Congresso 
pode não sancionar o que o 
novo governo quer”, observou, 
ao avaliar que “a eleição de 
Bolsonaro não se fundou em 
alianças partidárias” e que 

Salvini quer vir ao Brasil 
para ‘pegar’ Battisti

Brasil graças a uma decisão do 
então presidente  Lula.

No entanto, com a ascensão 
de Michel Temer ao poder, a 
Itália apresentou um novo pedi-
do de extradição, que foi aceito 
pelo governo. Battisti, contudo, 
conta com uma liminar em seu 
favor do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) ,Luiz 
Fux, relator do processo que 
julgará se Temer pode reverter 
a decisão de Lula (ANSA).Governo gastou R$ 20 bi em 

2017 para manter estatais

de empresas e privatização, 
que é uma das promessas de 
campanha de Bolsonaro por 
meio de seu guru econômico. 

Para este ano, a expectativa 
é que esse custo das estatais 
também fi que em torno de R$ 
20 bilhões, o que é um valor sig-
nifi cativo diante do Orçamento 
cada vez mais apertado e da 
necessidade de reduzir o défi cit 
nas contas. Parte signifi cativa 
do custo se dá por meio de sub-
venções, como são chamadas as 
despesas com custeio e salários 
de empregados. Isso signifi ca 
que essas empresas não geram 
receitas sequer para bancar suas 
atividades operacionais e depen-
dem do dinheiro do Tesouro para 
manter suas atividades (AE).

Putin e porta-voz da China 
parabenizam Bolsonaro

importante relação bilateral que 
une Brasil e China, já que o gi-
gante asiático é o maior parceiro 
estratégico para o Brasil.

Ao ser perguntado pelos 
jornalistas sobre a aproximação 
em relação a Taiwan, mostrada 
por Bolsonaro durante a cam-
panha, o porta-voz disse que as 
relações da China com qualquer 
país do mundo se baseiam 
no princípio de “uma única 
China”, que considera Taiwan 
como parte de seu território. 
“A China está disposta a seguir 
o princípio do respeito mútuo 
e trabalhar com o Brasil para 
avançar em nossa associação 
estratégica”, acrescentou o 
porta-voz (ABr/EFE).

Temer: para estabilidade é 
preciso cumprir a Constituição

de da agenda da atual gestão. 
Ao tratar da transição entre 

governos, Temer disse que 
todas as realizações feitas 
nos últimos dois anos estão 
documentadas para serem en-
tregues à equipe de Bolsonaro. 
Entre as reformas que precisam 
prosseguir, citou o regime 
que estabeleceu um teto aos 
gastos públicos e a atualização 
da legislação trabalhista que, 
segundo ele, trouxe o Brasil 
de volta ao século XXI (AE).



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

Página 2

Geral
São Paulo, terça-feira, 30 de outubro de 2018 

www.netjen.com.br
OPINIÃO

Loja física vai morrer?

Uma tendência no 

setor varejista fez até 

mesmo a Confederação 

Nacional do Comércio 

(CNC) rever suas 

projeções para a 

quantidade de lojas que 

serão abertas no Brasil

Se no começo desse ano 
a entidade calculou o 
surgimento de 20,7 mil 

pontos de venda em 2018. 
Agora, se espera que o ano 
feche com apenas 5,2 mil novos 
estabelecimentos. Números 
que sugerem que é preciso 
apertar os cintos para atraves-
sar a instabilidade econômica 
e o clima de incerteza no País. 

Há uma série de indícios, 
além do apresentado pela CNC, 
que apontam as difi culdades 
que um empresário pode ter ao 
tentar abrir uma loja física, seja 
qual for o porte. Um deles é o 
fato de os compradores esta-
rem cada vez mais conectados 
a opções de e-commerce, algo 
que existe há pelo menos 20 
anos no Brasil, mas que tem 
avançado em várias direções 
a cada ano. 

Uma pesquisa da Sociedade 
Brasileira de Varejo e Consumo 
(SBVC) mostrou, por exemplo, 
que 75% dos jovens entre 16 e 
22 anos entrevistados fi zeram 
compras em lojas virtuais 
ou sites de revenda, como o 
Mercado Livre. As lojas físi-
cas, assim, que, dependendo 
da estrutura da empresa, são 
sinônimos de gastos que se 
equilibram na corda bamba da 
crise, perdem cada vez mais 
espaço. E esse é um fato, in-
felizmente, dentro do mercado 
empresarial brasileiro. 

De acordo com dados do 
IBGE de 2017, das 733,6 mil 
empresas abertas em 2010, 
apenas 37,8% sobreviveram 
até 2015. Tanto os varejistas 
quanto as grandes corporações 
já perceberam que o momento 
agora é de mudar e rever a 
modalidade de negócio. Afi nal, 
atraindo clientes ou não, com 
retração de vendas ou não, 
é preciso manter o negócio 
funcionando. 

Daí vem a tendência de mi-
gração para o e-commerce. As 
marcas precisam estar onde o 
público está, ou seja, no mundo 
real e no virtual. O consumidor 
espera que seu desejo seja 
realizado a um clique e, frente 
aos problemas que o varejo 
enfrenta, como desvalorização 
do real, desaceleração do mer-
cado interno e dúvidas sobre o 
futuro econômico do País, nada 
mais urgente do que atendê-lo. 

Avançando há pelo menos 
dois anos no mercado brasilei-
ro, os marketplaces também se 
consolidam como uma vitrine 
efi caz para o varejo. É cada 
vez mais comum empresas de 
pequeno porte se posiciona-
rem oferecendo seus produtos 
nos chamados “shoppings 
virtuais”. O vendedor está no 
mesmo ambiente que o com-
prador e pode, então, abordá-lo 
de maneira mais efi ciente e 
gastando menos do que se a 
compra estivesse sendo feita 
em uma loja física. 

Melhor: pode monitorar o 
que ele coloca no carrinho, 
qual foi seu caminho até chegar 
à loja, o que procurou dentro 
do site. A internet também se 
torna uma aliada na gestão dos 
negócios. Sistemas que inte-
gram informações de estoque, 
controle de vendas, emissão de 
notas fi scais contribuem forte-
mente para que a loja virtual 
(e também a física) atue com 
toda a sua capacidade, focando 
no atendimento de qualidade, 
enquanto tudo está na ponta 
do lápis – ou seja, em painéis 
de controle e gestão do negócio 
– “do outro lado do balcão”.

Hoje existem muitos sis-
temas de gestão que podem 
fazer tudo isso em conjunto: 
controlar a empresa e, ao mes-
mo tempo, inserir o negócio no 
mercado digital. As estratégias 
de venda precisam ser fl exíveis 
em tempos que o comércio está 
fechando as portas. 

A venda virtual, defi nitiva-
mente, não pode ser deixada 
de lado, com o risco de fi car 
para trás e perder uma boa 
fatia de compradores.

 
(*) - É fundador do Sistema Grátis – 

ERP com alguns módulos grátis.

Robinson Idalgo (*)
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UE diz esperar 
manutenção
de “parceria” 

A União Europeia disse on-
tem (29) que “espera continuar 
a parceria” com o Brasil durante 
o governo do recém-eleito 
presidente Jair Bolsonaro, que 
tomará posse em 1 de janeiro. 
Um porta-voz da Comissão 
Europeia disse que, “como 
de praxe”, o presidente Jean-
-Claude Juncker e o presidente 
do Conselho Europeu, Donald 
Tusk, enviarão uma carta nos 
próximos dias para parabenizar 
Bolsonaro pela eleição. 

“Esperamos reforçar a parce-
ria com o novo governo”, disse o 
porta-voz, ressaltando o acordo 
com o Mercosul como um dos 
principais objetivos. No entan-
to, o comissário para Assuntos 
Econômicos da UE, Pierre Mos-
covici, fez uma crítica explícita 
ao presidente eleito do Brasil. 
“Bolsonaro é, evidentemente, 
um populista de extrema direita. 
Atrás dele, vemos a sombra dos 
militares que estiveram por um 
longo tempo no poder, no Brasil, 
construindo uma ditadura terrí-
vel”, afi rmou (ANSA).

Ele foi a Itália e se baseou nos sonhos e pesadelos da nação. “La Dolce Vita”, fi lme de 1960.

O estilo de realismo fan-
tástico, particular de 
Fellini, não funcionava 

somente como representação 
cinematográfi ca, mas mostrava 
sua visão de mundo, em uma 
dimensão quase circense de set 
de fi lmagem, expressão corpo-
ral e modelo de sociedade.

Nascido em Rimini, em 20 de 
janeiro de 1920, Fellini usou 
suas experiências da infância 
como parte fundamental de 
muitos de seus fi lmes, como 
“Os Boas-Vidas”, de 1953, 
“8½”, de 1963, e “Amarcord”, 
de 1973. O diretor se eternizou 
pela poesia de seus fi lmes, que 
mesmo quando criticavam a 
sociedade ainda exaltavam a 
magia das telonas.

O arco expressivo de Fellini 
percorreu desde a ingenui-
dade da adolescência até a 
representação dos últimos 
anos de felicidade, em “A 
estrada da vida”, de 1954, 
premiado com o Oscar de me-
lhor filme estrangeiro. Além 
disso, mostra uma província 
como lugar de encanto, em 
“Os Boas-Vidas”, e o monstro 

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, disse 
ontem (29) que teve uma 
“conversa muito boa” com 
Jair Bolsonaro, que venceu as 
eleições por uma ‘margem sig-
nifi cativa’. “Concordamos que 
o Brasil e os Estados Unidos 
trabalharão juntos em questões 
de comércio, militares e tudo o 
mais! Excelente ligação, dese-
jei parabéns a ele”, escreveu 
Trump no Twitter. 

O próprio Bolsonaro já ha-
via revelado o telefonema em 
um de seus pronunciamentos 
após a vitória. Um dos temas 
que pautarão a relação entre 

Bolsonaro e Trump é a questão 
comercial. Recentemente, o 
presidente dos EUA acusou 
o Brasil de tratar o país e as 
empresas norte-americanas 
“injustamente” por causa de 
suas barreiras alfandegárias.

“Se você perguntar a algumas 
empresas, elas dizem que o 
brasil está entre os mais duros 
do mundo, talvez o mais duro”, 
disse. Outro foco de cooperação 
pode ser a Venezuela. Tanto 
Trump como Bolsonaro são 
críticos do regime de Nicolás 
Maduro, e Washington já cogi-
tou até uma intervenção militar 
para derrubá-lo (ANSA).

Presidente dos EUA, Donald Trump.

A chanceler da Alemanha, 
Angela Merkel, anunciou on-
tem (29) que se aposentará 
da política em 2021, quando 
termina seu quarto e último 
mandato. Além disso, ela 
não disputará as eleições 
para o comando de seu par-
tido, a conservadora União 
Democrata-Cristã (CDU), no 
próximo mês de dezembro. A 
decisão vem depois que a CDU 
e o Partido Social-Democrata 
(SPD), seu aliado no governo, 
perderam parte signifi cativa 
de seu eleitorado nas eleições 
estaduais em Hesse, onde fi ca 
a capital fi nanceira do país, 
Frankfurt.

Apesar de serem ainda 
os dois maiores partidos na 
região, CDU (27%) e SPD 
(19,8%) viram sua represen-
tação conjunta no Parlamento 
local diminuir de 69% para 
46,8%. Por outro lado, os 
Verdes tiveram crescimento 

Chanceler saiu enfraquecida 

das eleições estaduais

em Hesse.

Marine Le Pen 
parabeniza Bolsonaro 

A líder da ultradireita na Fran-
ça, Marine Le Pen, desejou ontem 
(29) “boa sorte” ao presidente 
eleito Jair Bolsonaro após sua 
vitória no pleito do último domin-
go (28). Segundo a deputada e 
mandatária do partido Reunião 
Nacional, os brasileiros puniram 
a “corrupção generalizada e a 
terrifi cante criminalidade que 
prosperaram sob governos de 
extrema esquerda”.

“Boa sorte ao novo presidente 
Bolsonaro, que deverá corrigir 
a comprometida situação eco-
nômica, de segurança e demo-
crática do Brasil”, escreveu Le 
Pen no Twitter. No último dia 
11 de outubro, a francesa havia 
tomado distância de Bolsonaro, 
ao afi rmar que ele diz coisas 
“extremamente desagradáveis” 
e não pode ser considerado de 
“extrema direita”, rótulo que 
ela assume abertamente.

Outro líder ultranacionalista 
da União Europeia, Matteo 
Salvini, ministro do Interior da 
Itália, também parabenizou o 
presidente eleito e declarou que 
sua vitória fortalecerá a “amiza-
de” entre os dois países (ANSA).

A princesa Ayako, de 28 anos, 
membro da família real japo-
nesa, se casou com um plebeu 
ontem (29) e terá de renunciar 
ao título, mas receberá uma 
quantia equivalente a R$ 3,5 
milhões por abrir mão de seus 
privilégios. A casa real japonesa, 
a mais antiga monarquia here-
ditária ininterrupta no mundo, 
perde cada vez mais membros, já 
que não consente que mulheres 
ascendam na linha sucessória 
e prevê que princesas que se 
casem com plebeus renunciem 
a seus títulos.

Ayako é a terceira fi lha do 
primo do imperador Akihito, o 
príncipe Takamado, que faleceu 
em 2002, com a esposa Hisako. 
Seu namorado é Kei Moriya, 
de 32 anos, que trabalha em 
uma empresa de navegação. A 
responsável por apresentar o 
casal foi a própria mãe da prin-
cesa, que organizou o encontro. 
Ayako é assistente social, e a 
família de Moriya organizava 
a campanha de divulgação de 
uma ONG.
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Morte de Federico 
Fellini completa 25 anos
Há 25 anos morria um dos cineastas mais importantes da Itália. No dia 31 de outubro de 1993, 
Federico Fellini deixou um vazio não apenas na história do cinema, mas também em uma ideia de arte 
que remete aos gênios multiformes da criação, como Pablo Picasso e Andy Warhol

das metrópoles, em “La Dolce 
Vita”, de 1960, como também 
a irrupção do inconsciente, 
em “8½”.

O fi o condutor que liga todas 
as suas fases é o circo como 
parábola da fi cção e da repre-
sentação, mas é o sonho, que 
aparece como espelho de uma 
realidade, que transforma Felli-
ni em um artista absoluto, capaz 
de enxergar o mundo através de 
um fi ltro tanto pessoal quanto 

universal. Sua empreitada no 
cinema internacional foi tão 
forte que deixou vestígios em 
toda uma geração de diretores 
norte-americanos que se inspi-
raram em um modelo parecido. 
Dentre os vários exemplos, 
temos Paul Mazursky, Martin 
Scorsese e Spike Jonze.

Entretanto, o problema do 
cinema de hoje ainda não tem 
solução, já que Fellini pode 
ser citado, imitado, mas nunca 

reproduzido em sua plenitude, 
por ser algo que ultrapassa 
as linhas do cinema. Ele foi a 
Itália e se baseou nos sonhos 
e pesadelos da nação. Ettore 
Scola é o autor da homenagem 
mais bonita já feita ao cineasta, 
o fi lme “Que estranho chamar-
-se Federico”, de 2013, no qual 
afi rma que, com sua morte, 
“caiu uma cortina que deixa 
passar apenas brilhos pálidos” 
(ANSA).

Angela Merkel se aposentará 
da política em 2021

Chegou o momento de abrir 
um novo capítulo: não me can-
didatarei como presidente da 
CDU, e este quarto mandato 
é o último como chanceler. 
Não me recandidatarei ao 
Parlamento nem quero outros 
cargos públicos”, disse Merkel 
durante discurso em Berlim.

A chanceler também reco-
nheceu que a imagem atual 
do governo é “inaceitável”. 
Merkel comanda a CDU desde 
2000 e governa a Alemanha 
desde novembro de 2005. 
Sua decisão de abandonar 
a política também dá início 
à disputa por sua sucessão. 
O ministro da Saúde Jens 
Spahn e a secretária-geral da 
CDU, Annegret Kramp-Kar-
renbauer, já se candidataram 
para presidir o partido. Spahn 
é um forte crítico da linha 
adotada pela chanceler, mas 
Kramp-Karrenbauer aparece 
como favorita (ANSA).

de 8,7 pontos, chegando a 
19,8%, e o ultranacionalista 
Alternativa para a Alemanha 
(AfD) alcançou alta de nove 
pontos, atingindo 13,1%.

“Como chanceler, tenho 
responsabilidade por tudo, por 
aquilo que alcançamos e por 
aquilo que não alcançamos. 

Princesa Ayako se casa com
plebeu e perde título

A cerimônia aconteceu no 
famoso santuário de Meiji Jingu, 
no centro de Tóquio, depois de 
três dias de rituais em lugares 
sagrados do palácio imperial, 
além de uma celebração de agra-
decimento ao imperador Akihito 
e à sua esposa, Michiko. Dos 19 
atuais membros da família real, 14 
são mulheres, sete das quais são 
solteiras com menos de 40 anos. 
Mesmo com a constante saída de 
mulheres da casa real, nada apon-
ta para uma mudança no estatuto 
imperial em relação a isso.

Com a decisão de Ayako, três 

princesas já renunciaram a seus 
direitos desde o início do milê-
nio. Além disso, o matrimônio 
de Mako, neta do imperador 
e a mais conhecida entre as 
princesas da corte, já está em 
fase de preparação. A princesa 
anunciou seu casamento em 
setembro, também com um ple-
beu, e deverá renunciar a seus 
títulos imperiais, assim como 
Ayako. O atual imperador, de 84 
anos, completará o processo de 
abdicação do trono no próximo 
30 de abril, em favor de seu 
primogênito, Naruhito (ANSA).

Trump cita ‘conversa 
muito boa’ com 

Bolsonaro
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A - Dor Lombar
Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP recruta pessoas com lombal-
gia (dor na parte baixa das costas) para participar como voluntárias em 
pesquisa de mestrado. Objetiva verifi car os possíveis benefícios do uso 
de técnicas na melhora dos sintomas da dor lombar crônica não especí-
fi ca, bem como da capacidade funcional do voluntário, melhorando sua 
qualidade de vida. A participação do voluntário é gratuita. A segurança 
dos procedimentos e o sigilo das informações coletadas serão usados 
somente como dados estatísticos na dissertação. Interessados deverão 
entrar em contato pelo e-mail: (sand.fi sio@gmail.com).

B - Investimentos Hoteleiros
Para discutir as tendências, transformações e evolução da hotelaria no 
país, a ADIT Brasil lança a primeira edição do Seminário sobre Desenvol-
vimento e Investimentos Hoteleiros, que ocorre na segunda-feira (5), das 
8h30 às 18h, no Hotel Pullman São Paulo Vila Olímpia, reunindo redes, 
hotéis independentes, gestores, consultores e desenvolvedores, além 
de síndicos e proprietários de condo-hotéis, pool e fl ats, para fomentar 
discussões e disseminar as melhores práticas no setor. O desenvolvi-
mento hoteleiro foi o core business da associação em seus primeiros 
anos de atuação, por isso a decisão de voltar a abordar o setor de forma 
mais focada. Mais informações e inscrições pelo site (www.adit.com.br).

C - Proteção de Dados 
Aprovada no Congresso e prevista para 2020, a Lei Geral de Proteção 
de Dados do Brasil possibilita aos usuários maior controle sobre suas 
informações pessoais na internet, exigindo das empresas cuidados re-
dobrados na coleta e manuseio dos dados. No comitê de Compliance da 
Amcham, que acontece amanhã (31), das 8h30 às 10h, Valeria Schmitke, 
diretora de Legal e Compliance da Zurich Seguros, e Jose Eduardo 
Pieri, sócio do BMA (Barbosa Müssnich Aragão) Advogados, abordam 
o impacto da nova lei nas empresas. Os desafi os de uma multinacional e 
sua adaptação; e o alcance da regulamentação para empresas e pessoas 
(www.amcham.com.br).

D - Jeans Feminino
Acaba de ser inaugurada, no Santana Parque Shopping, a loja do 
considerado melhor jeans feminino: Equus Denim Brand, parte de 

estratégia da marca para conquistar uma maior fatia no mercado de 
moda feminina. Com 42 anos de história, a empresa de moda feminina 
busca franqueados para expandir. A rede tem 36 lojas em operação. 
Além de oferecer um dos melhores jeans e roupas fashions, a marca 
possui um sistema de franquia efi ciente que envolve assistência, 
distribuição de mercadoria, marketing cooperativo, entre outros 
benefícios existentes na empresa. Outras informações em: (https://
www.equus.com.br/).

E - Reconhecimento Facial 
Com apenas 3 anos de mercado e já líder mundial em velocidade e 
precisão de reconhecimento facial por software, a startup russa Nte-
chLab se prepara para mais um passo gigante no uso de Inteligência 
Artifi cial. O novo movimento da empresa é o lançamento de uma 
solução combinando tecnologias de detecção de silhuetas humanas e 
de reconhecimento facial. Ao somar as especialidades nas quais vem 
sendo premiada em todo o mundo, a NtechLab pretende apresentar 
um sistema para elevar a 100% a precisão na identifi cação de uma 
pessoa por meio de imagens captadas por câmeras de vídeo comuns. As 
soluções da NtechLab podem ser conhecidas no hotsite em português, 
em (https://fi ndface.pro/br).

F - Marketing Digital 
Três dias, mais de 150 palestrantes, 8 palcos e 180 horas de palestras 
non stop em 13 trilhas de conteúdo: esses são alguns números do 
RD Summit 2018, que tem como objetivo ensinar, inspirar e tirar 
do lugar comum mais de 11 mil profissionais de Vendas e Marketing 
Digital de todos os cantos do país. O evento chega a sua sexta edição 
e acontece em Florianópolis, entre 7 e 9 de novembro. Yvonne Ca-
gle, Robert Cialdini, Glória Maria, Martha Gabriel, Ricardo Amorim, 
Guga Kuerten, Jacco VanderKooij, Marcelo Tas e Eric Santos são 
apenas alguns dos nomes que estão confirmados na mais completa 
seleção de conteúdo de todos os tempos. Mais informações: (https://
rdsummit.com.br/).

Entre os dias 15 e 18 de novembro, no Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, em Brasília, acontece o Festival Internacional Brasília Photo 

Show, maior evento de fotografi a do Brasil. Entre as atrações: exposi-
ções, workshops, palestras com renomados fotógrafos, shows culturais, 
tour fotográfi co e leilão social. Também conta com museu de fotografi a, 
feira de tecnologia de imagem, e festa de premiação. A expectativa 
para esta edição é de 30 mil pessoas. Por ser um evento fotográfi co, é 
necessário um cadastramento que poderá ser realizado no site (https://
brasiliaphotoexpo.com.br/). 

H - Liderança e Mindfulness
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 alternativa para desenvolver essa qualidade e aumentar a 
produtividade, o Search Inside Yourself Leadership Institute (SIYLI), 
oferece o renomado programa “Search Inside Yourself” (SIY), criado 
no Google. O programa inclui exercícios para comunicação, autogestão, 
empatia, gestão inspiradora, foco, entre outras ações que benefi ciam 
habilidades interpessoais e de liderança. Acontec nos dias 7 e 8 de 
novembro, na Escola de Negócios. Inscrições (www.eventbrite.com.
br). E-mail: (contato@siybrasil.com).

I - Planejamento Escolar 
Empresa pioneira em consultoria educacional, a Rabbit Partnership 
encerra a sua programação deste ano com um evento que traz orien-
tações para o início da gestão das instituições de ensino em 2019, 
abordando um aspecto importante para o desenvolvimento do negócio: 
como motivar e estimular os colaboradores na busca da excelência em 
suas funções. O encontro aborda a importância dos líderes estarem 
motivados e preparados, desenvolvendo a inteligência emocional das 
suas equipes, familiares e alunos, com o objetivo de reduzir possíveis 
problemas, confl itos e insatisfações no cotidiano. Será realizado no dia 8 
de novembro, das 8h30 às 13h, no Expo Center Norte. Mais informações: 
(www.rabbitmkt.com.br).

J - Meeting Internacional
Entre os próximos dias 1 e 4, a cidade de Cusco será sede do 23º Meeting 
Internacional, iniciativa do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais para 
fortalecer o relacionamento corporativo entre o Brasil e países parceiros. 
Nesta edição, CEOs, presidentes e demais lideranças empresariais, além 
de autoridades brasileiras e peruanas, participarão de debates sobre as 
relações de negócios entre Brasil e Peru. Em 2017, o comércio exterior 
do país andino registrou superávit de US$ 4,5 bilhões, sendo que a China 
(24%), os Estados Unidos (18%) e o Brasil (5%) foram as nações que 
mais se relacionaram com os peruanos. A balança comercial brasileira com 
o Peru em 2017 fechou em US$ 3,9 bilhões, saldo positivo em US$ 627 
milhões ao Brasil. Informações adicionais, acesse: (www.lideglobal.com).

Morar fora do Brasil tem 

se tornado um sonho 

cada vez mais frequente

Com a crise econômica 
e política no país, pes-
soas de várias regiões 

estão em busca de melhores 
oportunidades no exterior. 
Entretanto, antes de encarar 
a mudança, é preciso se cercar 
de muita informação para que 
o sonho não se transforme em 
um pesadelo. 

O primeiro passo é ser fl uen-
te ou ter um nível bem avan-
çado no idioma local. Além de 
cursos de idiomas que podem 
ser feitos no Brasil ou já no 
país escolhido, é importante 
complementar os estudos 
com a leitura de livros, fi lmes 
e séries. Conversar com nativos 
também é uma boa forma de 
alcançar o domínio na língua. 

Outro ponto muito importan-
te a se considerar é a cultura 
e os hábitos locais. Muitas 
pessoas não se adaptam ao 
clima ou mesmo à gastrono-
mia do país que escolheram e 
acabam desistindo da carreira 
no exterior. Então, antes de 
fazer as malas, é imprescindível 
levantar essas informações e, 
se possível, até passar férias no 
local para conhecer a cultura 
mais de perto. 

Depois, analise se a sua 
profissão é demandada no 
destino em que você pretende 
se instalar. Entender quais são 
os requisitos legais do país, 
bem como a validade das suas 
certifi cações em terras estran-
geiras é fundamental. Você 
concorrerá com nativos e es-
trangeiros de várias partes do 
mundo. É preciso estar muito 
bem preparado para galgar as 
melhores ofertas de emprego.

Para ampliar as oportunida-
des, nada melhor do que uma 

pós graduação, MBA ou cursos 
de especialização realizados no 
próprio destino. O profi ssional 
precisa se integrar com o mer-
cado local e, além de investir 
nos estudos, é interessante 
participar também de feiras, 
congressos e eventos. Ficar 
atento às tendências do mer-
cado cria grandes diferenciais 
competitivos.

Ainda no Brasil, é importante 
se manter ativo nas redes so-
ciais, em especial o LinkedIn, 
como forma de acompanhar as 
oportunidades da sua área no 
país escolhido. Manter o cur-
rículo atualizado no idioma e 
se candidatar aos processos se-
letivos para vagas fora do país 
pode acelerar sua carreira no 
exterior. Outra possibilidade é 
buscar no Brasil por empresas 
que costumam expatriar cola-
boradores. 

Manter uma boa rede de con-
tatos, em especial com brasilei-
ros que já moram no destino de 
sua preferência, também pode 
facilitar o processo. É necessá-
rio demonstrar disponibilidade 
e interesse em trabalhar fora do 
Brasil. Muitas oportunidades 
podem surgir a partir desses 
relacionamentos. 

Por fi m, para evitar transtor-
nos e imprevistos, é sempre 
importante contar com profi s-
sionais habilitados, que podem 
ajudar nesse planejamento de 
carreira. Felizmente, existem 
agências especializadas que 
podem auxiliar na busca pelas 
melhores oportunidades tanto 
para estudo quanto trabalho 
no exterior. Todo apoio é 
bem-vindo na hora de tomar 
uma decisão tão importante 
quanto essa.

(*) - Imigrou pra Austrália, fez 
mestrado em direito no exterior e 
trabalhou como advogada fora do 

país (www.2bestudy.com.br).

Alessandra Brandão (*)

O CRCSP Mobile, o app do Conselho, está disponível 
tanto para o sistema iOS quanto para Android e pode ser 
baixado gratuitamente.  

Veja o que você pode fazer com o aplicativo:  
Inscrever-se em atividades de Educação Profissional 

Continuada (EPC); acompanhar pontuação de EPC; acessar 
notícias em tempo real; assinar gratuitamente a Revista 
CRCSP; atualizar seus dados cadastrais; agendar atendimento 
com hora marcada; conhecer quem são os conselheiros eleitos; 
localizar os delegados nomeados por São Paulo. 

Esta é mais uma forma de o CRCSP facilitar o dia a 
dia do profissional da contabilidade que não tem tempo a 
perder. Este é o CRCSP MAIS VOCÊ!  

Você pode baixar o aplicativo na App Store ou 
encontrá-lo disponível no Google Play. 

 
 

BOLETOS E GUIAS DO CRCSP AGORA 
JÁ PODEM  

SER IMPRESSOS NA HORA 
 

A partir de agora, boletos e guias do CRCSP já podem 
ser emitidos e impressos assim que forem gerados. Por meio 
da nova modalidade Webservice, todas as guias geradas 
receberão o registro online simultaneamente, podendo ser 
impressas pelo profissional ou pelos funcionários do CRCSP, 
no mesmo instante da solicitação. 

Anteriormente, as guias solicitadas só podiam ser 
impressas no dia seguinte. Agora, não é mais necessário 
aguardar o dia seguinte para a impressão. O CRCSP continua 
buscando facilitar a vida dos profissionais da contabilidade, 
investindo em tecnologia de ponta. 

A presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar, disse 
que essa é uma inovação muito importante. “Demos mais um 
passo rumo à simplificação e melhoria dos processos”, concluiu 
Marcia.  

 
CRCSP MOBILE: O APLICATIVO DO CONSELHO 

PARA SMARTPHONES 

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

O Índice de Confi ança de Serviços, medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), cresceu 0,9 ponto de setembro para 
outubro e atingiu 88,3 pontos, em uma escala de zero a 200

Segundo o consultor da FGV, Silvio Sales, todos os quatro indi-
cadores que compõem o índice avançaram ante o mês anterior. 
Segundo ele, isso pode estar relacionado à defi nição do cenário 
político, atuando na redução da incerteza no âmbito das empresas 
e também dos consumidores.

Apesar disso, como o indicador ainda está abaixo dos 90 pontos, 
isso mostra que ainda é um contexto de moderado pessimismo. 
O avanço foi observado em seis das 13 principais atividades de 
serviços pesquisadas. O Índice da Situação Atual, que mede a 
confi ança do empresariado em relação ao presente, subiu 0,8 ponto 
em outubro, para 85,9 pontos. Já o Índice de Expectativas, que 
analisa o otimismo em relação ao futuro, avançou 1,1 ponto em 
outubro, para 91,1 pontos. O Nível de Utilização da Capacidade 
Instalada do setor de Serviços subiu 0,3 ponto percentual (p.p.) 
em outubro, indo para 82,2%.

Com relação ao Índice de Confi ança da Indústria a FGV indi-
ca um recuo de 2 pontos de setembro para outubro. Essa foi a 
terceira queda consecutiva do indicador, que acumula perda de 
6 pontos no período. O índice caiu para 94,1 pontos, em uma 

empresários do Setor de Serviços

escala de zero a 200 pontos, o menor patamar desde setembro 
de 2017 (93,4 pontos).

O Índice da Situação Atual, que mede a confi ança no presente, 
caiu 2,3 pontos para 92,9 pontos. O Índice de Expectativas, que 
apura a opinião dos empresários em relação ao futuro, recuou 
1,6 ponto, indo para 95,5 pontos. Segundo a coordenadora de 
Sondagens da FGV, Viviane Seda Bittencourt, a queda da confi ança 
em outubro foi infl uenciada por uma deterioração no ambiente 
de negócios.

A piora do cenário externo e o câmbio geram efeito redutor 
nas expectativas de produção. A proximidade do fi m do processo 
eleitoral parece já gerar um efeito positivo nos empresários, mas 
ainda insufi ciente para reverter a tendência de queda da confi ança 
no setor, disse Viviane (ABr).

Índice de Confi ança de Serviços cresceu 0,9 ponto e atingiu

88,3 pontos, em uma escala de zero a 200.
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Instituições fi nanceiras con-
sultadas pelo Banco Central 
(BC) esperam pela manutenção 
da taxa básica de juros, a Selic, 
em 6,5% ao ano, nesta semana. 
O Copom do BC reúne-se hoje 
(30) e amanhã (31), em Brasí-
lia, para defi nir Selic. A expec-
tativa do mercado fi nanceiro 
para a decisão do Copom está 
na pesquisa Focus, elaborada 
semanalmente com projeções 
para os principais indicadores 
econômicos.

Em suas quatro últimas 
reuniões, o Copom optou por 
manter a taxa nesse patamar, 
depois de promover um ciclo 
de cortes que levou ao menor 
nível histórico. Para o merca-
do fi nanceiro, não deve haver 
alteração na Selic até o fi m 
deste ano. Em 2019, a taxa deve 
subir e encerrar o período em 
8% ao ano. Para 2020 e 2021, 
a expectativa é que permaneça 
em 8% ao ano.

Em 2018, o centro da meta 
de infl ação é 4,5%, com limite 
inferior de 3% e superior de 
6%. Para 2019, a previsão é 
4,25%, com intervalo de tole-
rância entre 2,75% e 5,75%. 
Para 2020, a meta é de 4% e, 
para 2021, é de 3,75%, com 
intervalo de tolerância de 1,5 

O Índice de Confi ança do Empre-
sário do Comércio (Icec), medido 
pela Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), recuou 0,2% de setembro 
para outubro. Na comparação 
com outubro do ano passado, no 
entanto, houve uma alta de 0,4%. 
Com o resultado, o Icec fi cou em 
107,7 pontos, em uma escala de 
zero a 200 pontos.

Na comparação com outubro, 
em setembro houve queda nas ex-
pectativas do empresário (-0,8%) 
e nas intenções de investimento 
(-0,2%). Foi registrada, no entanto, 
uma alta de 0,9% nas condições 
atuais do empresário. Em relação 
a setembro, os empresários estão 
mais confi antes no momento atual 

de suas empresas (1,5%) e do setor 
(1,5%), mas estão menos otimistas 
em relação ao futuro da economia 
(-0,9%).

Na comparação com outubro 
do ano passado, houve aumentos 
de 1,3% nas condições atuais 
do empresariado e de 2,5% na 
intenção de investimentos, mas 
foi observada queda de 1,3% nas 
expectativas dos empresários. Em 
relação a outubro do ano passado, 
o empresariado do comércio está 
mais confi ante no momento atual 
de suas próprias empresas (3,3%) e 
na intenção de investimento nesses 
empreendimentos (7%). Mas hou-
ve piora em relação principalmente 
em relação às expectativas sobre a 
economia (-2%).

comércio recua 0,2%

espera manutenção
da Selic esta semana

ponto percentual para os dois 
anos (2,5% a 5,5% e 2,25% a 
5,25%, respectivamente).

A estimativa de instituições 
fi nanceiras para o IPCA, usado 
no sistema de metas de infl ação, 
é 4,43% neste ano. A projeção 
da semana passada estava em 
4,44%. Para 2019, a estimativa 
permanece em 4,22%. Para 
2020 e 2021, a estimativa para 
a infl ação é de 4% e 3,95%, 
respectivamente. A projeção 
para a expansão do PIB passou 
de 1,34% para 1,36%. 

Para 2019, estimativa foi 
ajustada de 2,49% para 2,50%. 
Para 2020 e 2021, a projeção 
segue em 2,50%. A previsão 
do mercado fi nanceiro para a 
cotação do dólar caiu de R$ 
3,75 para R$ 3,71 no fi m deste 
ano e permanece em R$ 3,80 no 
encerramento de 2019 (ABr).
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O governo Bolsonaro
A primeira observação 

vai na direção da 

mudança de patamar 

O ganhador há de en-
tender que será go-
vernante de todos os 

brasileiros, condição que exige 
altruísmo, compromisso cívi-
co de tentar juntar os cacos 
quebrados que a campanha 
proporcionou e que também 
teve como ferramenta uma 
linguagem desabrida e radical, 
usada para fustigar adversários 
e defender um legado de terror, 
tortura e medo. Não dê trela ao 
lema “Nós e Eles”.

Se o país não resgatar a cha-
ma do pacifi smo, com um cha-
mamento geral ao bom senso, 
e continuar sob a expressão de 
expurgo de contrários – como 
o capitão promete em relação 
a líderes adversários -, a pai-
sagem poderá ganhar a cor de 
sangue de  confrontos nas ruas 
entre alas perdedoras e vito-
riosas. Tempos de combate às 
tradicionais mazelas de nossa 
cultura política – mandonis-
mo, caciquismo, nepotismo, 
grupismo, enfi m, fi siologismo 
– não combinam com práticas 
populistas. 

Conter custos, racionalizar 
a máquina administrativa com 
cortes de contingentes aloca-
dos em cargos comissionados, 
atenuar a burocracia, reduzir 
o número de ministérios, são 
medidas que exigem coragem 
para seguir rígidos padrões na 
economia, na esteira daquilo 
que prometia Tancredo Neves, 
antes de morrer em 1985: 
“Meu primeiro decreto terá um 
único artigo dizendo assim: É 
proibido gastar”.

Urge aprender a andar so-
bre o fi o da navalha, tendo de 
escolher quadros qualifi cados 
e estribados em padrões 
técnicos e, ao mesmo tempo, 
atender demandas de partidos 
que formarão a base de apoio. A 
lógica do presidencialismo de 
coalizão contempla a reparti-
ção de poder entre parceiros 
da governabilidade. Mesmo 
assim, impõe-se o dever de 
preservar a operacionalidade 
da máquina, livrando-a de 
pressões de partidos e grupos, 
sob pena de comprometer 
resultados e afetar a dinâmica 
governativa.

Desafi os enormes estão à 
vista: como compatibilizar a 
visão nacionalista dos milita-
res, sob a qual viceja a ideia de 
um Estado forte e preservação 
de empresas estratégicas nas 

áreas de energia, petróleo, gás 
e telecomunicações, e o anseio 
do Estado mínimo, tão a gosto 
do mercado, onde habitam 
interesses de conglomerados 
privados com a ambição de 
abocanhar nacos das estatais? 

Haverá um meio termo que 
permita dosar políticas libe-
rais com políticas focadas no 
controle do Estado em áreas 
vitais? Até onde o guru Paulo 
Guedes poderá desfi ar o rolo 
das privatizações sem romper o 
casulo do agudo nacionalismo 
que abriga a casta militar?

Áreas sensíveis às massas 
estarão na vanguarda das prio-
ridades, entre elas, a questão 
da segurança pública. O trata-
mento de choque que o novo 
presidente promete oferecer 
–, a partir da concepção de 
que bandido bom é bandido 
morto –,tem condições de ser 
empregado?  

Essa questão envolve um 
conjunto de situações com-
plexas, como  forças mais 
preparadas (novas modalida-
des?), inteligência, maiores 
recursos, integração das forças 
policiais, balanceamento entre 
ações preventivas e ofensivas, 
efi ciente patrulhamento nas 
fronteiras, entre outros pro-
gramas. Por mais forte que 
seja a índole “atacante” contra 
a bandidagem, não se espere 
melhoria da segurança pública 
no curto prazo.

O consumidor, o anônimo 
das ruas, o habitante das 
margens esperam por um 
bolso mais recheado, de onde 
possam garantir o sustento da 
família e adquirir o remédio, a 
comida, os livros da fi lharada, 
pagar o transporte, enfi m, as 
coisas do sofrido cotidiano. 
Seriam atendidos em um 
primeiro momento ou vão ter 
paciência de esperar, antes 
de atenderem às convocações 
de movimentos sociais? São 
dilemas que se apresentam ao 
novo mandatário.

Quanto à última observação, 
vale enfatizar que as oposições 
estarão de olho aceso nas 
curvas do caminho do novo 
governo. Agirão sob o impul-
so de ganhar fôlego e voltar 
a ser fortes protagonistas da 
política. Derrapadas eventuais 
ou atrasos no cronograma das 
ações serão motivo para voltar 
às ruas.

Que Deus ajude o país!
 

(*) - Jornalista, é professor titular
da USP, consultor político

e de comunicação
Twitter@gaudtorquato.

Acesse o blog
(www.observatoriodaeleicao.com).

Gaudêncio Torquato (*)

O candidato do PT à Presi-
dência da República, Fernando 
Haddad, derrotado nas eleições, 
desejou ontem (29) sorte ao 
presidente eleito Jair Bolsonaro. 
Nas redes sociais, o petista afi r-
mou estar com o “coração leve” e 
que espera o “melhor de todos”. 
Ele se dirigiu ao adversário como 
“presidente”.

“Presidente Jair Bolsonaro. 
Desejo-lhe sucesso. Nosso país 
merece o melhor. Escrevo essa 
mensagem, hoje, de coração 
leve, com sinceridade, para 
que ela estimule o melhor de 
todos nós. Boa sorte”, afir-
mou Haddad, na sua conta 
no Twitter. No domingo (28), 
após a confi rmação da vitória 
de Bolsonaro, ele agradeceu 
o apoio durante a campanha 
presidencial. Também nas re-
des sociais, ele postou imagens 
em que aparece abraçando a 

Fernando Haddad desejou sorte ao presidente eleito Jair Bolsonaro.

A maioria, porém, conti-
nua lançando alertas e 
dúvidas sobre como será 

o governo do ex-militar, que 
defende políticas de extrema-
-direita. O “The New Times” 
descreveu a relação de Bolso-
naro com a bancada religiosa e 
seus comentários contra mu-
lheres, homossexuais e negros, 
assim como suas exaltações aos 
militares e à ditadura no Brasil 
(1964-1985).

“Longe de desqualifica-lo, 
seu discurso incendiário ao 
longo dos anos e durante sua 
campanha eleitoral atraiu 
milhões de brasileiros. Muitos 
veem sua postura disruptiva e 
de quebra do status quo como 
a mesma que impulsionou a 
vitória de Donald Trump em 
2016”, escreveu o NYT. Já o 
jornal espanhol “El País” disse 
que, com a eleição de Bolsona-
ro, “encerra-se uma campanha 
marcada pela desinformação 
nas redes sociais e, sobretudo, 
pelas atitudes antidemocrá-
ticas” do candidato do PSL. 
“Suas amaças e retóricas levam 
o maior país da América Latina 

Maioria dos jornais demonstrou preocupação com líder eleito.

A eleição de Jair Bolsonaro 
como presidente do Brasil 
repercutiu no cenário polí-
tico italiano e aumentou as 
expectativas no país sobre a 
eventual extradição de Cesare 
Battisti, que hoje depende 
do STF.

Além do ministro do Interior 
e do vice-premier Matteo 
Salvini, aliados do governo 
italiano também celebraram 
o triunfo de um candidato 
nacionalista. 

“Parabéns e bom trabalho ao 
novo presidente do Brasil, Jair 
Bolsonaro. O vento identitário 
sopra além das fronteiras da 
Europa”, escreveu no Twitter 
o ministro da Família Lorenzo 
Fontana, do partido ultrana-
cionalista Liga, conhecido 
por dizer que “famílias gays 
não existem” e por defender 
a abolição da lei que pune 
propagandas nazifascistas.

Outro expoente da legenda, 
o senador Roberto Calderoli, 
afi rmou que a vitória de Bol-
sonaro deve “fi nalmente tirar 
qualquer cobertura política 
e judiciária a Cesare Battisti 
e permitir aquela legítima e 
sacrossanta extradição adiada 
por muitos anos”. “Agora o 
Brasil não tem mais desculpas: 
coloquem-no em um avião e 

Cesare Battisti, centro de atenções na Itália.
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A Comissão de Transparência 
do Senado realiza amanhã (31) 
audiência pública para discutir 
o projeto de José Serra (PSDB-
-SP), que proíbe qualquer for-
ma de propaganda de cigarro ou 
fumígenos. A proposta também 
obriga um padrão gráfi co único 
para as embalagens de produtos 
de fumo.

Participarão da audiência 
representantes do Ministério 
da Saúde, da Associação de 
Câncer de Boca e Garganta, 
da Aliança de Controle do Ta-
bagismo, do Centro de Estudos 
e Promoção da Agricultura de 
Grupo e da Associação Brasilei-
ra de Propriedade Intelectual. 
Internautas que queiram enviar 
comentários e perguntas po-
dem fazê-lo por meio do portal 
e-Cidadania (www.senado.
leg.br/ecidadania) ou através 

de ligação telefônica gratuita 
para o Alô Senado (número 
0800-612211).

O relator da proposta é 
Cristovam Buarque (PPS-
-DF). Foi ele quem solicitou a 
realização do debate, citando 
que a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) responsabiliza 
o tabagismo por 50 doenças, 
incluindo o câncer. “O hábito 
de fumar não signifi ca que 
a pessoa necessariamente 
desenvolverá um câncer, mas 
aliado à genética da pessoa, 
pode aumentar de 15% para 
80% a chance de desenvol-
ver o câncer de pulmão, por 
exemplo. No caso do câncer de 
cabeça e pescoço, a estimativa 
é de 40 mil casos por ano, e os 
principais fatores de risco são 
cigarro e bebida”, destacou o 
senador (Ag.Senado).

Projeto sugere padronização visual das embalagens de cigarros.

Reprodução Bolsonaro 
agradece Haddad

O presidente eleito do PSL, 
Jair Bolsonaro, utilizou o Twit-
ter ontem (29) para agradecer a 
mensagem de seu rival petista, 
Fernando Haddad, derrotado 
no segundo turno das eleições.

“Senhor Fernando Haddad, 
obrigada pelas palavras! Real-
mente, o Brasil merece o me-
lhor”, escreveu o ex-deputado 
federal. A publicação é uma res-
posta a Haddad, que mais cedo 
desejou boa sorte a Bolsonaro. 
“Desejo-lhe sucesso. Nosso país 
merece o melhor. Escrevo essa 
mensagem, hoje, de coração 
leve, com sinceridade, para que 
ela estimule o melhor de todos 
nós. Boa sorte!”.

A troca de mensagens en-
tre os dois acontece um dia 
depois que aliados de Haddad 
confi rmaram que o candidato 
derrotado não parabenizaria 
Bolsonaro por ter sido alvo de 
ofensas durante a campanha 
eleitoral (ANSA).

Reforma tributária 
para gerar emprego e 
mover economia

Eleito senador pela Bahia, Angelo 
Coronel (PSD) terá entre as priori-
dades de seu mandato a defesa de 
uma reforma tributária que reduza a 
carga de impostos e taxas e encoraje 
investimentos. “Precisamos atrair in-
vestidores nacionais e internacionais 
para abrirem empresas. Se você am-
plia o parque industrial e comercial, 
gera empregos, e as pessoas vão ter 
renda para consumir. É uma roda, e 
temos que fazê-la girar bem azeitada”.

Coronel defende a simplifi cação 
de alíquotas por meio da criação 
de um imposto de valor agregado e 
a desoneração do setor produtivo. 
Também é a favor de uma revisão do 
pacto federativo que dê mais peso aos 
estados e municípios na distribuição 
da receita nacional.

“Não posso aceitar que o governo 
federal arrecade impostos, taxas 
e contribuições e só divida o bolo 
da arrecadação dos impostos. Vou 
lutar para mudar essa sistemática e 
fazer com que estados e municípios 
recebam tudo que for arrecadado”.

O futuro senador também garante 
que chamará a atenção para a ques-
tão do meio ambiente, defendendo 
alocação de recursos para a recupe-
ração de rios e para a expansão da 
educação em tempo integral, através 
de legislação específi ca. Coronel foi 
o segundo candidato mais votado 
para o Senado pela Bahia, receben-
do 3,9 milhões de votos. Formado 
em engenharia civil, ele iniciou a 
carreira política como prefeito do 
município de Coração de Maria, 
na Região de Feira de Santana. É 
deputado estadual desde 1995 e é 
o atual presidente da assembleia 
legislativa do estado (Ag.Senado).

A Comissão de Constituição e Justiça do Se-
nado se reúne (31) para votar uma pauta com 
22 itens. Entre eles, o projeto que cria a Política 
Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e 
reformula o Cadastro Nacional de Pessoas De-
saparecidas. A proposta tem parecer favorável 
da senadora Lídice da Mata (PSB-BA).

Segundo assinalou Lídice no parecer, o projeto 
busca propor soluções para enfrentar o grave 
problema de desaparecimento de pessoas no 
país. O relatório Anuário Brasileiro de Seguran-

ça Pública, publicado pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, apontou o registro de 71.796 
notifi cações de pessoas desaparecidas no Brasil 
em 2016. Em um período de dez anos, ao menos 
693.076 pessoas foram dadas como desaparecidas.

A Comissão também vai analisar o projeto que 
aumenta as penas previstas para os adultos que 
utilizam crianças ou adolescentes para a prática 
de crimes. O projeto tem parecer favorável do 
relator, senador Jader Barbalho (MDB-PA). 
Uma das alterações ao Código Penal feita pelo 

projeto estabelece que vai responder por crime 
praticado por menor de 18 anos quem coagir, 
instigar, induzir, auxiliar, determinar ou, por 
qualquer meio, incentivar o delito. 

A pena será aumentada, nessas circunstân-
cias, da metade a dois terços. A outra mudança 
amplia a pena — de até a metade para da 
metade até o dobro — no caso de associação 
criminosa que envolva o uso de armas ou conte 
com a participação de criança ou adolescente 
(Ag.Senado).

Eleição de Bolsonaro é 
destaque na imprensa mundial
A eleição de Jair Bolsonaro foi uma das notícias de maior destaque em jornais do mundo todo ontem (29)

Matteo Salvini, ter demonstra-
do alinhamento com Bolsonaro 
e anunciado que solicitará 
novamente a extradição de 
Cesare Battisti, condenado à 
prisão perpétua no país euro-
peu. No entanto, a extradição já 
foi concedida e só aguarda um 
posicionamento do STF sobre 
se um novo presidente pode 
derrubar uma decisão tomada 
por outro presidente, Lula.

“O Brasil muda. Muda radi-
calmente. Depois de 13 anos 
de governo de esquerda, chega 
o governo de direita. Lula foi 
esquecido, fechado na prisão. 
Com ele, o odiado Partido 
dos Trabalhadores, que todos 
consideram responsável pelo 
desastre econômico e social no 
qual o país se afundou”, escre-
veu o jornal “La Repubblica”. 
Na América do Sul, o argentino 
“Clarín” destacou que o Merco-
sul não deve ser mais prioridade 
na política externa brasileira. O 
jornal citou o futuro ministro da 
Fazenda e da Economia, Paulo 
Guedes, que chegou a anunciar 
que o bloco tinha virado um 
grupo “ideológico” (ANSA).

à incerteza e reforçam o auge 
da extrema-direita em todo o 
Ocidente”.

O britânico “The Guardian” 
começou o texto da notícia da 
eleição de Bolsonaro defi nindo-
-o como “um extremista de 
direita, pro-armas, pro-tortura 
e populista”, enquanto o “The 
Economist” continua chaman-
do Bolsonaro de uma “horrível 
escolha” e condutor de “instin-
tos autoritários”. “Jair Bolsona-

ro, militar da reserva, às vezes 
rude, racista e homofóbico, 
encarna o candidato do antissis-
tema. Ele tem sido chamado de 
‘Trump dos trópicos’”, publicou, 
por sua vez, o diário francês “Le 
Monde”. “Em seu discurso de 
vitória, ele prometeu defender 
a Constituição, a democracia e 
a liberdade”, destacou.

Na Itália, os jornais deram 
destaque ao fato do vice-
-premier e ministro do Interior, 

Vitória de Bolsonaro reacende 
clamor por Battisti na Itália

despachem-no à Itália”, disse.
Giorgia Meloni, presidente 

do partido de extrema direita 
Irmãos da Itália (FDI), aliado 
da Liga, mas que não integra 
o governo, declarou que a es-
querda está sendo “derrotada 
pela história em todo o planeta”. 
“Finalmente os povos estão 
recuperando sua liberdade e 
soberania”, escreveu Meloni no 
Facebook. Mas houve também 
quem lamentasse a vitória de 
Bolsonaro. O ex-primeiro-
-ministro e hoje deputado Paolo 
Gentiloni, de centro-esquerda, 
disse que imagina um Brasil 
“maravilhoso e democrático”. 
“Não quero vê-lo voltar atrás 

ao nacionalismo autoritário”, 
afi rmou.

Já o presidente do partido 
Federação Nacional dos Ver-
des, Angelo Bonelli, criticou 
a extrema direita italiana por 
exultar com a vitória de um 
candidato que “quer levar a 
Floresta Amazônica ao chão, 
declara guerra aos índios, diz 
que a ONU é um covil de comu-
nistas, é contra os direitos da 
comunidade LGBT e é favorá-
vel à tortura. O único antídoto 
contra a direita xenófoba e 
racista é a cultura. Devemos 
trabalhar para uma política 
contra o populismo do ódio e 
do medo”, completou (ANSA).

Haddad de ‘coração leve’, 
deseja ‘boa sorte’ a Bolsonaro

mulher Ana Estela.
“Lembrando o hino nacional: 

verás que um professor não foge 
à luta, nem teme quem adora a 
liberdade à própria morte”, disse 
o petista, referindo-se também à 
sua profi ssão que é de professor 

de ensino superior na USP. Aos 
eleitores, Haddad se dirigiu tam-
bém com carinho. “Gostaria de 
agradecer os 45 milhões de eleito-
res que nos acompanharam. Uma 
parte expressiva da população 
que precisa ser respeitada” (ABr).

Comissão
debate proibição a

propagandas de cigarros

Reformulação do Cadastro de Pessoas Desaparecidas
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Em sua primeira manifestação após ser declarada 

sua vitória na dura disputa eleitoral, Jair Messias 

Bolsonaro repetiu a frase-mantra que usou durante 

sua campanha vitoriosa

Só que agora, já como presidente eleito, enfatizou a ex-
pressão, tendo a Constituição Brasileira e a Bíblia Sagrada 
nas mãos! Nada mais correto e cabível. Afi nal, digam o 

que disserem os adversários políticos, sua campanha repousou 
sobre os princípios de nossa Carta Magna, a Constituição Cida-
dã. Casos houve em que garimparam inúmeras de suas falas e 
pinçaram trechos esparsos de antigos e até próximos de seus 
pronunciamentos, pretendendo com isso desconstruir o “mito” 
em que ele estava se transformando. 

Eram até risíveis alguns casos de apelação, em que se exibia 
um Bolsonaro muito novo, quase imberbe, em início de vida 
parlamentar (a verdade é que ele está há praticamente 30 anos 
na vida pública), dizendo coisas que – expressas no período 
anterior ao chamado “politicamente correto” – não tinham o 
teor “ofensivo” que têm hoje. 

Debates e embates com outros deputados ou deputadas foram 
explorados tão intensa e extensamente que acabaram cansando 
e enfastiando o público. Por fi m, trouxeram à tona, em outubro, 
a duas semanas do segundo turno, um vídeo amador gravado 
em julho. Em palestra num cursinho, seu fi lho foi surpreendido 
por uma pergunta esdrúxula: o que aconteceria se, eleito seu 
pai, o STF impedisse sua posse! 

Um político mais experiente teria dito: “Não raciocino sobre hi-
póteses”, e encerraria ali a questão. Foi o que fez o então prefeito 
Olavo Setúbal, em 1978, quando lhe disseram: “O senhor Paulo 
Maluf, que foi seu colega na Politécnica, vai assumir o governo do 
estado em 1979. Se ele o convidar para ser novamente prefeito, 
o senhor aceitaria?”. Afi nal, como defi no, “hipótese é uma coisa 
que não é, mas nós fazemos de conta que seja, para ver como 
seria se fosse!” – ou seja: é algo absolutamente inconsistente!

Entretanto, recebendo esse disparate, o deputado Eduardo 
Bolsonaro, deu o troco na mesma moeda: “Você está caminhando 
para um estado de exceção...” começou ele a dizer, para, pouco 
além, acrescentar que seria um embate contra o Judiciário e, 
“para fechar o STF bastam um soldado e um cabo”!

Pronto! Bastou isso para imputassem à chapa de Bolsonaro 
uma suma ofensa a todo a magistratura, porque ele tina a in-
tenção de fechar o Supremo Tribunal Federal! Ministros e mais 
ministros se manifestaram ruidosamente e, mais ruidosamente 
ainda, a campanha do adversário, alardeando isso como uma 
“ameaça à democracia”! 

Tudo porque, frente a uma provocação inesperada e descabida, 
o FILHO do candidato – de per si – respondeu atabalhoada-
mente, sem pensar...

Na outra ponta, em abril deste mesmo ano da graça de 2018, 
o deputado federal e advogado do PT Wadih Damous, de moto 
próprio e de caso pensado, afi rmou alto e bom som, “tem que 
fechar o Supremo Tribunal Federal”. Em 1° de outubro, foi a 
vez do ex-ministro e recém-liberto José Dirceu declarar que o 
que se deveria fazer era “tirar todos os poderes do Supremo”... 
“Não sei porque chamam Supremo. Judiciário não é poder da 
República”.

Aqui sim, há confl ito explícito e claro com a Constituição, 
cujo Artigo 2° diz: “São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 
Pois é: mas essas declarações estapafúrdias pouca ou nenhuma 
ressonância tiveram...

Na outra mão de Bolsonaro, a Bíblia estava a demonstrar 
a proteção de Deus ao “Messias”: num ato extremo de anti-
-democracia, Bolsonaro é esfaqueado em pleno convívio com 
o povo em Juiz de Fora! Faltou muito pouco para que sua vida 
fosse ceifada. Não fosse a intervenção involuntária de uma 
mão no braço armado do agressor; estivesse o candidato mais 
distante do hospital a que o levaram, e não houvesse médicos 
competentes e dedicados, tudo teria terminado ali. 

Entretanto, aquela mesma Bíblia empunhada por ele na sua 
fala, traz estas palavras de Davi, o rei-guerreiro e poeta, no livro 
de Salmos, capítulo 34, versículo 7: “O anjo do Senhor acampa-
-se ao redor dos que o temem, e os livra”.

E assim, ao livrar Bolsonaro da emboscada fatal, Deus livrou 
o Brasil do caos fi nal para que 
caminhava.

(*) - Consultor Empresarial e Educacional, é 
Advogado, Professor e Jornalista. Presidente 

da A.P.I. (2006-09). Autor de “Mostrando a 
Língua”; “Boas Dicas para Boas Falas”; 
“Homens são de Marte, Mulheres são de 

Morte” e 4 outras obras. É membro da 
Academia Cristã de Letras e do Instituto 

para Valorização da Educação e Pesquisa e 
Instituto Histórico e Geográfi co de São Paulo.

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

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

“Brasil acima 
de tudo; 

Deus acima 
de todos”!
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EMPRESA DE LUCRO PRESUMIDO
Empresa de lucro presumido com faturamento inferior a 4,8 milhões, 
poderá ser enviada ao E-Social em novembro? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PAGA CESTA BÁSICA COM RECIBO À PARTE, SEM MENCIO-
NAR NA FOLHA, COMO PROCEDER?

Considerando que a cesta básica esteja sendo paga em dinheiro, fora 
das regras estabelecidas pelo Programa de Alimentação do Trabalhador 
(PAT) será considerado salário e assim, constar em folha de pagamento. 
Base Legal – Portaria nº03/02, Decreto nº3.048/99, art.225, §9º.

ESTABILIDADE PROVISÓRIA
Empresa contratou funcionária que está gravida de 04 meses, ela 
tem direito a estabilidade, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DISPONIBILIZAR O CARTÃO MOBILIDADE
Empresa pretende disponibilizar aos funcionários o Cartão Mobilidade. 
Existe previsão legal de a empresa ter alguma dedução no pagamento 
dos tributos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONCEDER INTERVALO INTRAJORNADA ACIMA DE 
DUAS HORAS, COMO PROCEDER? 

O intervalo para descanso e alimentação para jornada de 6 até 8 horas 
diárias será de 1 (uma) hora no mínimo e, salvo acordo escrito ou 
contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas. 
Portanto, a concessão de mais de 2 horas para repouso/alimentação, 
somente poderá ocorrer se permitido em convenção coletiva.

CONSEGUIU NOVO EMPREGO
Empresa deve pagar integralmente o aviso prévio trabalhado ou pro-
porcional para os casos em que o funcionário comprove que arrumou 
novo emprego? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Cia. Melhoramentos Miami do Sul
CNPJ n°. 60.584.612/0001-09

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Srs. Acionistas dessa sociedade, a se reunirem em AGO/ E que se realizarão cumulativamente no próximo dia
05/11/2018, as 16:00 horas, em sua sede social, a Rua da Glória, 332, 4° andar, sala 43, nesta Capital, a fim de deliberarem: 
a). Leitura, exame, discussão e votação do relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração do Resultado do Exercício 
e demais demonstrativos financeiros, referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2016 e em 2017; b). Eleição da
Diretoria para novo período estatutário; c). Encerramento das atividades Filial Itanhaém;  d). Passar a empresa de S.A. para
Ltda. e). Outros assuntos de interesse social; Encontram-se a disposição dos Srs. Acionistas na Sede Social, os documentos 
a que se refere o artigo 133 da lei n° 6.404/76. São Paulo, 26/10/2018. Diretor Presidente: Hissao Okaue.   (26, 27 e 30/10/18)

1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional Lapa. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE, COM PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos de 
Alteração do Regime de Bens, PROCESSO Nº 1011303-55.2018.8.26.0004. O MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. 
Mario Massanori Fujita, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A EVENTUAIS INTERESSADOS NA 
LIDE que MARCELLA SIMÕES LUIZ PITOMBEIRA, CPF 371.387.178-73 e PAULO ANTONIO 
REIS PITOMBEIRA, CPF 182.697.008-86, ingressaram em Juízo visando a ALTERAÇÃO DO 
REGIME DE BENS de Comunhão Parcial para o REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS, na forma 
da lei. Para o conhecimento de eventuais interessados na lide, foi determinada a expedição de 
edital com prazo de 30 dias, a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do 
art. 734, § 1.º do Código de Processo Civil, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2018. 

5ª Vara Cível - Regional Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1018818-86.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - 
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a MELRIANNE ALVES FERNANDES, CPF 335.251.598-03 e MARCIO JOSÉ DE SOUZA, CPF 
033.487.078-03, que lhes foram proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Notre 
Dame Intermédica Saúde S.A., objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.176,50 (outubro de 
2014) referente ao não pagamento pela prestação de serviços hospitalares realizados em maio de 
2014. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão 
considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 
de outubro de 2018. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0012387-58.2011.8.26.0100 (USUC 274) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juíza 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) Espólio de Alberto 
Savoy, Maria Bandini Savoy, Gleidna Ramos Xavier, Hugo Brasil Xavier, Roselita do Pilar Landeira Rivas, 
Claudio Armando Savoy, Odette Júlia Perround Savoy, Herdeiros de Sylvio Luciano de Campos e Alda 
Matilde Savoy, a saber: Maria Lúcia de Campos Ribeiro de Lima, Normando Ribeiro de Lima, Sylvia 
Celeste de Campos Nogueira, Joaquim Cândido de Oliveira Nogueira, Sylvio Luciano de Campos Filho, 
Álvaro Canto de Campos, Augusto Canto de Campos, Antônio Alberto de Campos; Carlos Virgílio Savoy, 
Maria Elisa Bierrenbach Savoy, Cyro Gilberto Savoy, Ana Elza Savoy de Brito, Rubens Vuono de Brito, 
Linira Maria Galli, Manoelina Maria de Jesus Souza, Sociedade Missionários de Nossa Senhora 
Consoladora (Instituto Missões Consolata), réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Lino 
Landeira Rivas, representado por Lino Luiz, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Domingos de Palma, nº 11 Vila Savoy 8º Subdistrito - Santana - 
São Paulo SP, com área de 125,33 m², contribuinte nº 071.374.0019-1, 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 cidadania dos EUA 
signifi ca viajar por 
outros países com 

o mesmo passaporte e bene-
fícios dos americanos, tendo 
direito inclusive aos acordos 
internacionais com vantagens 
no próprio país. E, ao mesmo 
tempo, não é necessário deixar 
de ser brasileiro, já que o Brasil 
permite a dupla nacionalidade”, 
destaca Ana Elisa Bezerra, vice-
-presidente da LCR Capital Par-
tners, empresa especialista em 
EB-5 e que auxilia brasileiros 
a se qualifi carem para o Green 
Card. Conheça as vantagens de 
quem tem essa cidadania:
 • Prioridade em aero-

portos - Quem já viajou 
para o Canadá ou países 
da Europa provavelmente 
reparou nos privilégios 
que os americanos têm ao 
passar pela alfândega. Já 
no aeroporto, as fi las são 
separadas – e a deles anda 
bem mais rápido. Princi-
palmente em países com 
problemas com imigração 
ilegal, como a Inglaterra, o 
passaporte americano faz 
bastante diferença.

Com a naturalização aprovada, 
passa a ser um americano nas 
fronteiras internacionais – e isso 
signifi ca carregar o mesmo passa-
porte e passar pela mesma fi la dos 
americanos. Se o passaporte dos 
Estados Unidos faz diferença em 
países que não requerem o visto 
de brasileiros, imagina aqueles 
que ainda pedem essa autoriza-
ção prévia nos consulados? Com 
a cidadania americana, o brasi-
leiro passa a ser dispensado de 
apresentação de visto de turista 
para alguns países, como Canadá, 
Nova Zelândia e Japão.

O que a cidadania americana 
proporciona além do Green Card?
Quando um brasileiro se naturaliza como um cidadão dos Estados Unidos, além de autorização para 
morar e trabalhar no país – que também é garantido pelo Green Card – ele passa a ter os mesmos 
direitos que um cidadão nascido nos Estados Unidos

ATIVO R$
Circulante 3.054.765,53
Disponibilidades 992.371,91
Em Moeda Nacional 992.371,91
Dispon. em Moeda Estrangeira 965.531,26
Bancos-Depós. Moeda Estrangeira 11.914,33
Em Espécie 953.616,93
Outros Créditos 1.039.412,16
Carteira de Câmbio 699.629,00
 Diversos 339.783,16
 Adiantam. e Antecip. Salariais 9.281,63
 Adiantam. p/pgto p/nossa conta  399,27
 Impostos e Contrib. a Compensar  938,76
 Pagamentos a Ressarcir 10.500,00
 Devedores Diversos - País 318.663,50
Outros Valores e Bens 57.450,20
Despesas Antecipadas 57.450,20
Não Circulante 29.233,75
Permanente 29.233,75
Imobilizado de Uso 29.233,75
Imobilizações em Curso 16.617,51
Instalações 4.000,00
Móveis e Equipamentos de Uso 21.840,00
Sist. de Comunicação-Equipam. 9.800,00
Sistema de Processam. Dados 15.745,80
Sistema de Segurança 875,00
(-) Depreciação Acumulada (39.644,56)
Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Organiz. Expansão 2.506,00
(-) Amortização Acumulada (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 3.083.999,28

PASSIVO R$
Circulante 1.906.642,75
Obrig. p/Emprést. e Repasse 738.709,73
Emprestimos no Exterior 738.709,73
- Obrig. em Moeda Estrangeira 738.709,73
Outras Obrigações 1.167.933,02
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 17.135,92
Câmbio  83.471,20
- Câmbio Vendido a Liquidar  52.551,20
- Obrig. por compra de Câmbio  30.920,00
Fiscais e Previdenciárias 58.523,82
Imposto Renda e Contr.Social 6.627,89
Impostos e Contr. a Recolher 51.895,93
Diversos 1.008.802,08
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 270.224,95
Credores Diversos - País  738.577,13
Não Circulante
Patrimônio Líquido 1.177.356,53
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 0,86

Reservas de Lucros Especiais 0,86
Lucros ou Prej. Acumulados (53.947,26)

Prejuízo Exercício Anterior (278.160,06)
Exercício Atual (1º Sem/18) 224.212,80

Contas de Resultado 194.921,93
Receitas Operacionais  2.061.988,21
Despesas Operacionais  (1.722.008,05)
Receitas não Operacionais  3.854,27
(-) Despesas não Operacionais  (340,00)
Imp. de Renda e Contr. Social  (148.572,50)
TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 3.083.999,28

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 30 de Setembro de 2018

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141.225/O-6

Embora quem tenha o Green 
Card também possa tentar o 
visto de residência para país, 
fi lhos e irmão, esse processo, 
além de mais demorado, tem 
um número limitado de pedidos 
por ano, o que reduz bastante 
as chances de sucesso.
 • Cidadania americana - Uma 

vez naturalizado ameri-
cano, o cidadão adquire 
exatamente os mesmos 
direitos de uma pessoa 
que nasceu naquele país, 
com exceção de se can-
didatar a Presidência da 
República. O principal 
deles é o direito de votar 
nas eleições locais, o que 
será importante depois de 
algum tempo vivendo nos 
EUA. Além disso, como 
cidadão, adquire o direito 
de trabalhar em depar-
tamentos do Governo e 
assumir cargos públicos, 
reservados somente a 
americanos. Também pode 
solicitar assistência fede-
ral, inclusive em questões 
legais ou em viagens ao 
exterior.

 • Sobre o programa EB-5 - É 
um programa credenciado 
pelo governo norte-ame-
ricano que oferece visto 
(Green Card) a quem fi zer 
aportes em projetos para 
a geração de empregos 
naquele país. O valor do 
aporte é atualmente de US$ 
500 mil, com probabilidade 
de aumento pelo congresso 
americano nos próximos 
meses.

Fonte e mais informações: 
LCR Capital Partners (https://
www.visto-de-investidor-eb-5.
com.br/). 

 • Visto de trabalho tem-

porário - Trabalhar em 
outro país, mesmo que 
temporariamente, é uma 
boa experiência para a car-
reira e para o crescimento 
pessoal. Os Estados Unidos 
mantém acordos interna-
cionais que viabilizam para 
que jovens possam traba-
lhar legalmente em outros 
países, pagando parte de 
suas despesas de viagens.

O programa chamado 
Working Holiday (trabalho de 
férias) geralmente tem foco em 
jovens de 18 a 30 anos, e per-
mite que eles possam trabalhar 
legalmente em outros países 
por alguns meses, durante suas 
férias prolongadas. Esse tipo 
de programa não é comum no 
Brasil. Já os Estados Unidos, 
atualmente, têm esse programa 
disponível na Austrália, Irlanda, 
Nova Zelândia, Singapura e 
Coreia do Sul.
 • Direito de residência - 

Uma das principais limita-
ções de vistos de residência 
nos Estados Unidos é em 
relação a viagens inter-

nacionais. Dependendo 
do visto, é exigido que a 
pessoa permaneça no país 
sem viajar por determi-
nado período de tempo, 
e as viagens mais longas 
requerem que ele notifi que 
às autoridades, com o risco 
de perder o visto.

Com a cidadania americana, 
o direito de residir nos EUA é 
permanente, sem correr o risco 
de perdê-lo mesmo que passe 
muito tempo morando fora. 
Também não precisa notifi car 
suas viagens mais longas às 
autoridades, nem tem que per-
manecer longos períodos sem 
deixar o país.
 • Visto de residência para 

parentes diretos - Um 
cidadão americano tem faci-
lidades para obter o visto de 
residência para parentes di-
retos – sejam pais ou irmãos 
menores de 21 anos – desde 
que seja o seu patrocinador, 
comprovando que tem con-
dições de sustentá-los. Já os 
fi lhos têm direito a cidadania, 
mas o benefício pode levar 
alguns anos.

Edital de Leilão Judicial
1ª Varal Cível do Fórum do Tatuapé - Comarca da Capital/SP.

Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel e para intimação dos executados, SHIRLEY MIRANDA 
BARBOSA (CPF: 259.831.038-14 ), bem como seu cônjuge se casada for além dos demais 
interessados, que extraído na Ação de Cumprimento de Sentença Processo de nº 1009027-
10.2016.8.26.0008 , em trâmite perante a 1ª Varal Cível do Fórum do Tatuapé - Comarca da 
Capital/SP, requerida por, JI HOON CHO (CPF: 220.399.778-80 ). Nos termos do Art. 881, § 1º 
do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-
line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO 
DO BEM MÓVEL: UM VEÍCULO DA MARCA “FIAT” MODELO IDEA/ATTRACTIVE 1.4, NA COR 
PRATA - ANO/MOD – 2012/2013 – PLACAS, OLT 2654 –CHASSI 9BD135019D2218701. Em 
regular estado de conservação e funcionamento, com pequenas avarias pela lataria e uma batida 
no lado esquerdo traseiro, quilometragem 119.375 km. 2. AVALIAÇÃO TOTAL DOS BEM: R$ 
29.413,00 (JANEIRO/2018 Conf. Fl. 67). 3.DÉBITO EXEQUENDO R$ 4.957,22 (SETEMBRO/2018). 
4. VISITAÇÃO – Rua SEBASTIÃO DE ANDRADE, 553 - VILA MATILDE/SP – CEP, 03510-020. 
o veículo está em posse da Senhorita, SHIRLEY MIRANDA BARBOSA (CPF: 259.831.038-14 e 
RG 22.188.096-3). Em caso de recusa da fi el depositária, a Sra. SHIRLEY MIRANDA BARBOSA 
(QUALIFICAÇÃO ACIMA MENC IONADA) (a) interessado (a) deverá comunicar o MM. Juízo do 
processo em epígrafe, que adotará as sanções cabíveis. 5. DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão 
começa em 07/12/2018, às 10h45min, e termina em 11/12/2018, às 10h45min e; 2º Leilão começa 
em 11/12/2018, às 10h46min, e termina em 30/01/2019, às 10h45min. 6.CONDIÇÕES DE VENDA 
E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e 
demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente 
perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e email: 
contato@zukerman.com.br. Ficam os executados, SHIRLEY MIRANDA BARBOSA, bem como seu 
cônjuge se casado for, e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja 
(m)  localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 10/01/2018. Dos 
autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, 
afi xado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 05 de outubro de 2018.
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O pesquisador conta que, inicialmente, o bairro 
do Tatuapé não estava previsto na pesquisa. Mas ele 
percebeu que os moradores de São Miguel Paulista 
citavam o bairro paulistano de classe média e alta 
diante da pergunta: “Se você não tivesse limitação 
material e pudesse comprar uma casa em qualquer 
lugar da região metropolitana de São Paulo, onde 
seria?”. A resposta era Tatuapé e não Morumbi, Al-
phaville ou Jardins.

Tatuapé é o primeiro bairro nobre mais próximo de 
São Miguel Paulista. “Observo uma certa limitação 
de aspirações residenciais, como se diz em estudos 
sociológicos, por parte dessas pessoas. A tendência é 
que, ao longo dos anos, o padrão não mude muito”, diz.

França destaca que muitas conclusões de estudos 
sociológicos sobre relações raciais no Brasil dizem que 
a sociedade brasileira é marcada pela segmentação 
entre uma classe média e alta branca e uma classe 
baixa multirracial, formada por negros e brancos. 
E que essa segmentação poderia ser observada nos 
estudos sobre a dificuldade de ascensão social, por 
parte de negros, em chegar até essas classes em 
termos de ocupação do espaço.

De acordo com o sociólogo, uma das conclusões 
que o estudo está mostrando é que essa segmentação 
também pode ser observada no espaço, na medida em 
que os negros, mesmo sendo de classe média e alta, 
têm uma maior dificuldade de frequentar e interagir 
com pessoas dos locais de concentração residencial 
de classes média e alta brancas.

A pesquisa aponta para a necessidade da realização 
de mais estudos a fim de responder algumas questões, 
entre as quais: como é o processo de mudança de 
aquisição de imóvel de quem ascende socialmente? 
Quais dificuldades os negros enfrentam? Sobre os 
negros que moram fora das áreas nobres, qual a re-
lação deles com a cidade? Há condomínios voltados 
para classes não altas – os negros vão para lá? Além 
da realização de pesquisas com comparações regio-
nais, como Rio de Janeiro, Salvador e as cidades do 
Sul do País.

Onde você gostaria
de morar?

São Paulo, terça-feira, 30 de outubro de 2018 Página 6

Especial

Com dados do IBGE e entrevistas, 
estudo mostra que existe separação 
por classe e raça nos bairros nobres 
de São Paulo

Valéria Dias/Jornal da USP

Distantes e distintos. Assim poderiam ser defi nidos os 
locais de residência de negros e pardos das classes 
média e alta da Região Metropolitana de São Paulo 

em relação aos locais de residência de brancos na mesma 
situação fi nanceira. Os dados são da pesquisa realizada pelo 
sociólogo Danilo Sales do Nascimento França a partir de 
entrevistas e da análise de dados dos Censos 2000 e 2010 
do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE).

Nas classes baixas, segundo o pesquisador, negros e 
brancos vivem muito próximos entre si. Mas conforme vão 
sendo consideradas as classes média e alta, percebe-se 
um distanciamento nos locais de residência. “Brancos de 
classe média e alta moram mais naqueles bairros nobres, 
no chamado quadrante sudoeste – uma aglomeração de 
bairros nas zonas sul e oeste, como Morumbi, Pinheiros e 
Alphaville. Ao passo que os negros de classe média e alta 
moram mais em bairros distantes do centro, principalmente 
na chamada periferia consolidada”, explica França.

A ideia da pesquisa, realizada na Faculdade de Filosofi a, 
Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, era avaliar em 
que medida há uma distância na localização das residências 
de negros e pardos com os locais de moradia de brancos 

em classes sociais semelhantes, diferenciando a segregação 
por raça da segregação por classe. “Observamos as duas”, 
destaca o pesquisador.

França lembra que existe um argumento de que essa 
segregação não seria tão relevante pois esses negros e 
pardos de classe média e alta teriam recursos materiais 
para residir em locais nobres da cidade. 

Em contraposição a esse argumento, o pesquisador reali-
zou entrevistas com 28 pessoas (negros, brancos, homens e 
mulheres) de classes média e alta, moradores de três bairros 
da cidade de São Paulo: Itaim Bibi (bairro de classe alta/
média), Tatuapé (bairro de classe alta/média) e São Miguel 
Paulista (classe baixa). Essas pessoas eram proprietárias de 
estabelecimentos comerciais, empregadores ou exerciam 
profi ssões de nível superior.

Negros e brancos de alta renda 
moram em locais distantes e distintos

As relações sociais e os locais onde acontecem fi cam em um diâmetro em torno do distrito de residência dos 
entrevistados e determinam a amplitude dos deslocamentos e das relações.

Marcos Santos/USP Imagens

O objetivo do estudo foi avaliar em que medida o local 
onde essas pessoas residem infl uencia a amplitude de 
circulação delas e as relações sociais que estabelecem 
na cidade. As principais perguntas do questionário eram: 
aonde você circula pela cidade; quais locais frequenta; e 
onde moram as pessoas com as quais você se relaciona. As 

entrevistas demonstraram que, de fato, as relações e os 
locais citados fi cam em um diâmetro em torno do distrito 
de residência dos entrevistados e determinam a amplitude 
dos deslocamentos e das relações.

“Então, qual a consequência disso, de a gente juntar os 
dados de que negros e brancos de classe média e alta mo-
ram distantes, com esse dado do local de residência como 
determinante para os deslocamentos e as relações? É que 
a distância entre negros e brancos de classe média e alta 
não é simplesmente física e residencial, mas é também uma 
distância de não frequentar os mesmos locais, de não se 
encontrarem pela cidade e de não desfrutarem das oportu-
nidades da cidade de forma equânime, porque frequentam 
locais completamente diferentes. E também é uma distância 
no sentido de relações sociais, pois as pessoas não se cruzam 
e as redes não se sobrepõem”, explica o pesquisador.

Vista do bairro do Tatuapé, aspiração residencial de parte dos moradores
de São Miguel Paulista que foram entrevistados.
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Vista do bairro Itaim Bibi, um dos que são 
majoritariamente habitados pela

classe média/alta branca.

Francisco Anzola/Flickr.com



News@TI
pessoas e ferramentas com o objetivo apoiar e capacitar empresas de 
diversos portes e segmentos em sua jornada de Transformação Ágil. 
Com esta abordagem, as empresas podem identifi car o seu estágio de 
maturidade e capacidade de execução dos projetos de software, bem 
como eliminar os gargalos que afetam a entrega rápida de aplicações 
empresariais. Segundo Anderson Barcat, gerente de Negócios e 
Projetos da OAT Solutions, o Framework CLEVER foi planejado para 
garantir que as equipes possam estabelecer um processo inteligente 
de software compatível com as necessidades de negócios e baseado 
em metodologias ágeis (www.oatsolutions.com.br).

Com nova IA, startup quer acompanhar 
indivíduos em multidões

@Com apenas 3 anos de mercado e já líder mundial em velocidade 
e precisão de reconhecimento facial por software, a startup russa 

NtechLab se prepara para mais um passo gigante no uso de Inteligência 
Artifi cial. O novo movimento da empresa é o lançamento de uma so-
lução combinando tecnologias de detecção de silhuetas humanas e de 
reconhecimento facial. Ao somar as especialidades nas quais vem sendo 
premiada em todo o mundo, a NtechLab pretende apresentar um sistema 
para elevar a 100% a precisão na identifi cação de uma pessoa por meio de 
imagens captadas por câmeras de vídeo comuns (https://fi ndface.pro/br)

 

Merck e Medisafe lançam aplicativo 

@A Merck, empresa líder em ciência e tecnologia, e a Medisafe, 
plataforma líder na criação de soluções para gerenciamento de 

medicamentos, anunciaram o lançamento de uma nova iniciativa que 
vai auxiliar milhares de pacientes com doenças crônicas, com objetivo 
de gerenciar a utilização de medicamentos e adesão aos tratamentos 
prescritos. O novo aplicativo foi lançado no Brasil, México e Rússia 
e pode ser baixado em IOS ou Android. A parceria entre Medisafe e 
Merck fornecerá ao paciente acesso a uma versão personalizada desse 
aplicativo, que já está disponível para o público em geral. Nessa versão, 
o paciente que usa medicamentos da Merck terá acesso a conteúdos 
exclusivos e mais informações sobre doenças e tratamentos, além da 
plataforma personalizada de adesão ao tratamento da Medisafe. Para ter 
acesso aos benefícios, basta baixar o aplicativo do Medisafe no seu celular 
e inserir os medicamentos que faz uso contínuo (www.merck.com.br).

Framework ágil para a melhoria e entrega 
contínua de software

@A OAT Solutions, especializada em melhoria de processos e Tec-
nologia da Informação, anuncia o Framework CLEVER, uma abor-

dagem que reúne rotinas de assessment de competências, processos, 

São Paulo, terça-feira, 30 de outubro de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Machine learning 
contra fraudes

de engenharia social

Fraudes baseadas em 

engenharia social 

estão em ascensão, 

com abordagens cada 

vez mais ousadas e 

manipuladoras que as 

anteriores

Um ataque deste tipo 
refere-se a qualquer 
transação na qual a 

vítima é levada a revelar deta-
lhes fi nanceiros confi denciais 
ou transferir dinheiro de suas 
contas para fraudadores. 
Exemplos comuns incluem 
e-mails falsos (phishing) e 
mensagens de texto.

Vishing 

Conhecido como Vishing – o 
Phishing por voz ou telefone 
- tem ganhado popularida-
de e depende do poder de 
persuasão do fraudador em 
conversas com a vítima. Esse 
tipo de fraude tem maior inci-
dência quando os fraudadores 
alegam ser funcionários de 
bancos ou instituições públi-
cas cobrando dívidas, fazendo 
com que as chamadas pareçam 
legítimas. Assim, as vítimas 
são informadas de que estão 
em débito e precisam quitá-los 
imediatamente, muitas vezes 
sob ameaças se não o fi zerem. 
Por outro lado, o atendente 
também pode dizer que um 
reembolso é devido e os deta-
lhes da conta são necessários 
para fazer o crédito imediato.

Fraudes autorizadas

Dependendo de como o 
dinheiro das vítimas é trans-
ferido para a conta dos frauda-
dores, as fraudes direcionadas 
(em inglês - push payments) 
se encaixam em duas ca-
tegorias: não autorizadas e 
autorizadas. No primeiro caso, 
as transações são executadas 
por um fraudador que usa 
informações fornecidas pelo 
verdadeiro titular da conta. Já 
no segundo, o titular é levado 
a realizar o pagamento para 
uma conta controlada pelo 
fraudador.

Esse tipo de golpe tornou-
-se mais atraente para frau-
dadores desde o advento 
dos sistemas de pagamento 
em tempo real. Esses siste-
mas de transferência direta 
geralmente são irrevogáveis 
e a transferência de fundos 
acontece instantaneamente, 
assim como a obtenção das 
informações pelos criminosos.

Machine learning 

combatendo fraudes

Por outro lado, a boa notícia 
é que modelos de Machine 
Learning podem neutralizar 
esses métodos de fraudes. 
Projetadas para detectar o 
aspecto geral das fraudes que 
atacam instituições fi nancei-
ras, essas aplicações criam e 
atualizam perfi s comporta-
mentais online e em tempo 
real.

Ao monitorar as caracte-
rísticas dos pagamentos, tais 
como quantias movimentadas 
em cada transação e rapidez 
com que são feitas, esses 
modelos conseguem detectar 
características e padrões ge-
néricos que só aparecem em 
certos tipos de fraudes. Em 
cenários como esse, os com-
portamentos mencionados 
estarão desalinhados com a 
atividade transacional normal 
das contas e gerarão níveis de 
risco mais altos.

Listas ordenadas de 

comportamento (B-Lists)

Outro recurso avançado de 
Machine Learning são as listas 
ordenadas de comportamento 
(em inglês - Behaviour Sorted 
Lists). Elas acompanham o 
modo como várias transações 

comuns interceptam tanto 
o cliente quanto a conta de 
diferentes formas como:
 • Lista de contas que o clien-

te paga regularmente;
 • Aparelhos que o cliente 

usou previamente para 
fazer seus pagamentos;

 • Países onde o cliente re-
alizou pagamentos;

 • Lista de contribuidores de 
quem o cliente recebeu 
verbas regularmente;

 • Novas origens de paga-
mentos;

 • Hora e dia da semana espe-
cífi cos para pagamentos.

Pesquisa realizada pela 
FICO mostrou que transações 
feitas fora do padrão por mais 
de 40 vezes são mais arrisca-
das do que as que seguem pelo 
menos um comportamento 
estabelecido. A tecnologia 
das B-LSIT permite que os 
modelos de Machine Learning 
detectem anomalias com base 
em um reconhecimento com-
pleto do comportamento do 
titular de uma conta.

No caso de um push pay-
ment não autorizado – no qual 
o fraudador está realizando o 
pagamento – as transações 
são feitas frequentemente 
por meio de aparelhos não 
utilizados pelo titular legítimo, 
enquanto os valores vão para 
outra conta benefi ciada.

Depois disso, o fraudador 
pode dar um passo além, e 
sequestrar a conta, bloquean-
do o verdadeiro proprietário 
e assumindo o controle da 
conta inteira. Aqui, machine 
learning também pode ras-
trear eventos não monetários 
arriscados como mudança de 
e-mail, endereço ou telefone, 
os quais muitas vezes prece-
dem transações monetárias 
fraudulentas.

Os push payment autori-
zados são mais difíceis do 
que casos não autorizados. 
Os clientes podem fi car tão 
aterrorizados pela fraude 
de engenharia social, que 
quando o banco intervém, 
eles desconfi am, ignoram ou 
resistem aos esforços feitos 
para protegê-los. 

Nessas situações, a tec-
nologia das B-Lists utiliza 
um conhecimento profundo 
de comportamentos típicos 
previstos, baseado no perfi l 
das ações passadas do cliente 
real. Estamos incorporando 
a tecnologia de perfi l cola-
borativo para trazer mais 
compreensão sobre novos 
comportamentos de clientes. 
Esses métodos podem ser 
usados para identifi car indiví-
duos que geralmente são alvo 
de Push Payment e acionar a 
intervenção do banco.

Os fraudadores sempre vi-
saram o elo mais fraco do pro-
cesso bancário. À medida que 
os sistemas se tornam mais 
seguros, o elo mais fraco acaba 
sendo o próprio cliente. No 
entanto, analisando a forma 
como cada um normalmente 
usa sua conta, os bancos po-
dem detectar transações que 
são fora do comum e pará-las, 
antes que qualquer dinheiro 
desapareça, o que tornará os 
golpes de engenharia social 
cada vez menos lucrativos.

Conhecer detalhadamente 
o perfi l de comportamento 
de seu cliente não só ajuda a 
evitar fraudes em tempo real, 
mas também possibilita uma 
experiência sem atritos aos 
clientes, garantindo lealdade 
a longo prazo.

(*) É Chief Analytics Offi  cer da 
FICO. Scott foi responsável pela 

criação de 91 patentes de analíticos, 
sendo 43 patentes concedidas e 48 

em processo. Ele está envolvido 
ativamente no desenvolvimento 
de novos produtos analíticos e 

aplicativos de Machine Learning, 
como a Plataforma FICO® Falcon®, 
que protege mais de 2,6 bilhões de 

cartões de pagamento em todo o 
mundo.

Scott Zoldi (*)

Já faz tempo que o Facebook não é mais o único foco das marcas 
e de quem trabalha com redes sociais. O Instagram, além de 
contar com muitos usuários, é conhecido por ser uma rede 

social com um público engajado e disposto a comprar. “É por isso 
que é muito importante estar presente nessa rede social e saber 
fazer bom uso dela”, completa Samuel Pereira, especialista em 
audiência na internet e criador do “Segredos da Audiência – Ao 
Vivo”, maior evento de tráfego e audiência do mundo.

 
Segundo o especialista, existem inúmeras estratégias e técnicas 

possíveis para se conquistar bons resultados ao utilizar a rede 
social. “O mais importante para se ter em mente é que não adianta 
nada ter milhões de seguidores e curtidas se eles não representam 
o público que vai comprar de você”, explica. Assim, o segredo é 
atrair um público capaz de gerar resultados para o negócio. “Se 
você faz um bom uso do seu conteúdo, vai contribuir para que 
seu público seja sólido e sustentável no longo prazo, em vez de 
fi car nas mãos da mudança de algoritmos”, alerta, antes de listar 
alguns segredos importantes.

 
1- Use o crescimento orgânico a seu favor

Samuel conta que é preciso usar e abusar das métricas que 
o perfi l comercial traz. “Isso vai te ajudar a crescer de forma 
orgânica, ou seja, sem depender de anúncios”, resume Samuel. 
“As métricas já mostram quantos seguidores vieram de uma 
postagem, então mantenha-se postando várias vezes ao dia e 
procure notar o padrão de postagem que ajuda a trazer mais 
seguidores”, ensina. Outra forma de crescer organicamente é 
entrando na seção “Buscar” e pesquisando as hashtags em alta. 
“Você vai saber quais utilizar nas postagens”.

 
2- Valorize quem vem de outras redes sociais

O segundo segredo é fazer algo que muitos ainda se esquecem: 
chamar os seguidores para as outras redes sociais. “Se você já tem 
uma boa base de fãs no Youtube ou qualquer outro lugar, chame 
os seguidores para te acompanharem no Instagram também”, 
explica, alertando que não basta convidar para seguir. “Chame 
o público para um conteúdo específi co em forma de Stories, 

Cinco segredos que poucos utilizam 
para se dar bem no Instagram

Especialista em audiência e autor do livro “Atenção: O Maior Ativo do Mundo”, Samuel Pereira ensina 
táticas que poucos utilizam de fato para melhorar o engajamento do público no Instagram

por exemplo”. Samuel também conta que o público que vem de 
outras redes é mais engajado, e isso é ótimo. “Esses seguidores 
mais engajados aumentam a sua relevância no Instagram, e ele 
vai chegar a mais pessoas”, completa.

 
3- Impulsione vídeos!

Por experiência própria, Samuel Pereira indica que vídeos 
dão mais resultados se for para fazer anúncios no Instagram. 
“Se você tem orçamento disponível, faça uma postagem com as 
dicas e informações relacionadas com o seu negócio”, sugere. 
“É preciso atrair as pessoas com a intenção certa para que você 
consiga vender para elas depois”, completa.

 
4- Use a rede como um usuário!

Além de postar com regularidade e frequência, Samuel indica 
a importância de publicar nos horários em que as pessoas estão 
no Instagram, como se o perfi l fosse de um usuário comum. 
“Você pode curtir fotos de pessoas que têm a ver com seu perfi l, 
seguir aqueles que seguem perfi s parecidos com o seu, e seguir 
perfi s que postam hashtags parecidos com seus nichos”, sugere. 
O único defeito disso é que essa tarefa não é escalável, ou seja, 
precisa ser feita manualmente.

 
5- Entenda que o dinheiro fl ui para onde vai a atenção 

das pessoas

Por fi m, Samuel conta que é preciso enxergar o Instagram como 
uma fonte de tráfego. “Quando você entende que o dinheiro 
fl ui para onde vai a atenção das pessoas, você compreende o 
quanto é importante estar presente em diversos canais. Estas 
fontes de atenção precisam ser escaláveis, ou seja, devem ser 
possíveis de aumentar exponencialmente, sem a necessidade 
de muito trabalho braçal”, destaca. E o que permite que isso 
ocorra é justamente ter uma audiência de pessoas engajadas 
em vez do tráfego que vem de links e estratégias, apenas. “Ter 
uma audiência leva você para um próximo nível, pois somente 
quando o seu negócio tem uma audiência fi el ele se torna mais 
sólido”, completa.

Até pouco tempo atrás, 
falar de conceitos como Ma-
chine Learning e Inteligência 
Artificial era assunto para 
escritores de fi cção cientí-
fi ca. Hoje, porém, o tema é 
debatido constantemente por 
profi ssionais e empreendedo-
res de tecnologia e visto como 
recurso essencial para empre-
sas que desejam se destacar 
em seus setores. As máquinas 
cada vez mais inteligentes 
estão ampliando o poder de 
decisão dos empresários, ofe-
recendo não apenas relatórios 
de desempenho, mas também 
análises preditivas e subsídios para que eles façam as melhores 
escolhas em seus negócios.

É uma realidade cada vez mais comum nas empresas de 
diferentes setores. De acordo com o estudo "From Novelty to 
Necessity", da agência iProspect, 55% dos entrevistados admi-
tiram que o conceito de aprendizado da máquina permite tomar 
as decisões mais assertivas. Além disso, 53% acreditam que 
possibilita a entrega de conteúdo personalizado em alta escala 
e 48% esperam a automatização de tarefas para que possam se 
concentrar em objetivos mais estratégicos.

De um modo geral, machine learning pode ser entendido como 
uma tecnologia que permite computadores e robôs aprenderem 
a executar tarefas e rotinas sem qualquer programação para 
isso. Ou seja, a máquina consegue identifi car padrões e como 
reagir a algumas variáveis. É um recurso com grande potencial 
nas empresas porque automatiza processos de forma inde-
pendente– possibilitando que os colaboradores se dediquem a 

funções estratégicas.
Essa capacidade, aliada aos 

diferentes tipos de dados, faz 
com que as análises geradas 
incorporem não apenas a 
demonstração de resultados, 
mas consigam antever situa-
ções futuras. O cruzamento 
de informações leva à criação 
de modelos preditivos em 
torno de diversas variáveis 
do negócio. Assim, é possí-
vel antecipar problemas do 
mercado, prever os passos de 
seus clientes e descobrir ten-
dências, facilitando a tomada 
de decisão.

Com machine learning, os profi ssionais podem ter dados de-
talhados sobre os processos internos, mapear possibilidades de 
aumentar as vendas e até mesmo monitora o comportamento 
do consumidor. Tudo o que pode ser mensurado é absorvido 
pelo aprendizado de máquina e transformado em ação que 
impactará o resultado da organização.

Ver máquinas realizando tarefas sozinhas ainda pode assustar 
muitas pessoas, mas ao invés de serem monstros retratados na 
fi cção, estão se tornando aliadas poderosas de empresas que 
desejam se destacar em seus setores. Hoje, é essencial contar 
com o apoio da tecnologia para identifi car as melhores opor-
tunidades de negócio e, principalmente, estar alguns passos à 
frente da concorrência.

(Fonte: Gabriel Camargo é CEO da Deep Center, empresa especializada em 
big data analytics e de gestão da Informação para escritórios de cobrança, 

gestão de ativos, fi nanciamentos, renegociação de dívidas, seguros, vendas, 
cobrança, SAC, e contact centers. www.deepcenter.com.br).

Antecipe-se ao futuro: Machine Learning pode 
prever seus próximos passos no negócio
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 30 de Outubro de 2018. Dia de São Ponciano, São Lupércio, 
São Geraldo de Potenza, São Zenóbia, e Dia do Anjo Lelahel, cuja virtude 
é o idealismo. Dia da Decoração, Dia do Material Bélico, Dia do 

Lobinho, Dia do Comerciário e Dia do Balconista. Hoje aniversaria 
o ator Kevin Pollack que faz 61 anos, o ex-jogador de futebol e ex-técnico 
Diego Maradona que completa 58 anos, o ator João Vitti que nasceu 1977 
e a atriz Natália Lage que chega aos 40 anos.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é independente e precisa de liberdade 
para se dedicar aos seus diversos interesses. Deve estar apaixonado ou em 
boas companhias para sentir-se feliz e satisfeito. Muitas pessoas nascidas 
nesse dia serão reconhecidas como grandes atores, músicos ou comediantes. 
Sempre terá forças e condições para enfrentar a ação das pessoas de má fé. 
Tenaz e insistente em seus propósitos poderá obter o êxito pelo esforço e 
pela correta utilização de seus talentos. A grande possibilidade de tornar-se 
uma pessoa admirada pode ser transformada em uma liderança positiva e 
respeitosa no ambiente em que vive.

Dicionário dos sonhos
OVOS - Ver, notícias muito positivas. Muitos ovos, for-
tuna que se aproxima. Quebrados, intrigas. Estragados, 
ciúmes. Colhe-los, felicidade no jogo. Chocos, aumento 
na família. Ver nascer dele, gravidez ou parto próximo. 
Come-lo, melhoria de posição. Compra-los, novos amores. 
Números da sorte: 15, 23, 41, 69 e 83.

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

Esta terça é o vigésimo primeiro dia da lunação. A Lua continua e m Câncer até o fi nal da noite desta terça. A Lua ingressa 

em Leão no fi nal do dia aconselha a observar que coisas iniciadas nesse período podem se desenvolver de maneira diver-

sa da que foi imaginada a princípio. Lua em Leão ajuda a prestigiar pessoas de que gosta dando atenção e irradiando 

calor humano. Durante todo o dia a tensão nos relacionamentos acompanha esse momento do ângulo negativo entre Sol 

e Lua entre o anoitecer e o fi nal da noite. Por isso muita calma principalmente durante a tarde e a noite desta terça-feira.
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Com a Lua em Leão no fi nal da noite 
fará com que os detalhes sejam 
negligenciados. Livre-se do que não 
lhe serve mais em sua vida de forma 
decisiva neste feriado. No amor, 
diante das difi culdades aumento da 
ansiedade e possibilidade de grande 
insatisfação. 94/394 – Vermelho.

Na vida a dois as surpresas causam 
efeito muito favorável ao relacio-
namento. O desejo por alimento 
aumenta e a preguiça também. Diga 
abertamente dos seus sentimentos 
demonstre seu otimismo. Pode de-
dicar-se mais ao trabalho, mostrando 
sua competência. 55/355 – Azul.

Precisa saber o que quer neste mês 
de novembro. Momentos agradáveis 
com amigos e a pessoa amada. Terá 
defi nição de sua vida, porém evite a 
dualidade e a falsidade, defeitos de 
seu signo. O dia não traz felicidade 
nas relações amorosas, mas dá bons 
lucros e êxito no trabalho 24/824 
– amarelo.

O momento é bom para dar dimensão 
maior ao seu trabalho, mas dentro da 
realidade. É preciso fazer tudo com 
calma e evitar gente chata. Precisa 
fazer as concessões necessárias 
diante das difi culdades. Terá muita 
segurança, e harmonia em seu lar. 
67/167 – Branco.

Dê continuidade às melhorias que 
estão sendo feitas em sua vida. Muita 
afetividade e à índole correta torna 
nossos relacionamentos mais francos 
e realistas. Aproxime-se das pessoas 
amigas e volte-se às suas raízes, 
permanecendo mais tempo perto dos 
pais, fi lhos e irmãos. 98/598 – Branco.

Boa comunicação com a família. 
Precisa usar de organização e uma 
maneira mais prática de agir, para 
tudo melhorar. O relacionamento 
sexual pode trazer muito prazer 
durante esta semana, tendo muita 
satisfação e alegrias na intimidade 
a dois. 56/456 – Verde. 

Precisa reconhecer o valor do que 
conquistou. O Sol e a Lua fazem mal 
aspecto que aconselha a não se expor 
a situações com potencial de confu-
são, como locais tendentes a brigas. 
A Lua em Câncer gera aumento da 
ansiedade e possibilidade de grande 
insatisfação. 57/457 – Verde.

Com a Lua em Câncer aumenta 
a impaciência, fazendo com que 
os detalhes sejam negligenciados. 
Atitude imprudente poderá ser 
tomada. Use a força do seu pen-
samento positivo, alterando sua 
visão e o seu modo de pensar. Seu 
sucesso ou fracasso depende só de 
você. 57/657 – Azul. 

Use de boas intenções e faça só coisa 
que o agrade, e que aumente os seus 
lucros. Pode alcançar uma posição 
fi nanceira melhor se usar uma ati-
tude positiva até o fi nal da semana. 
Caprichos e sentimentos pessimistas 
podem obstruir sua felicidade, por 
isso evite-os. 54/854 – Marrom.

Pode estar descontente com os 
resultados esperados. Mantenha a 
calma ao lidar com suas emoções 
e desejos mais íntimos. Neste dia 
será bom evitar rompantes ou tomar 
iniciativas. A disposição com que se 
aproxima poderá causar decepções e 
afastar alguém. 45/245 – Azul.

Evite locais tensos à noite. Nas suas 
atividades o mau aspecto planetário 
com a Lua em Câncer  aconselha a 
evitar grandes expectativas. Dê mais 
carinho e a atenção e terá afeto de 
todos a sua volta, sem mudar ou 
alterar a rotina nesta terça. 22/122 
– Branco.

A Lua leonina a noite vai aumentar 
o brilho e ajudar a superar atrasos 
e imprevistos. O fi nal do dia faz as 
coisas saírem como o desejado e 
o dia assume caráter danoso e de 
dificuldades quase insuperáveis. 
Saia da rotina e divirta-se, sempre 
ouvindo e respeitando opiniões. 
36/336 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para seduzir: Pegue 1 papel sem pauta, de sua cor 
preferida e escreva o seu nome completo, seguido do 
nome dele e as datas de nascimento de ambos. Depois, 
desenhe um coração em torno do que foi escrito e vá 
escrevendo nomes e datas por cima de tudo, até que fi que 
ilegível. Dobre o papel até transformá-lo numa bolinha 
bem pequena; queime-a na chama de 1 vela vermelha e, 
enquanto o papel estiver queimando, diga isto: “Luminosa 
é a chama/ Brilhante é o fogo/ Vermelho é a cor do meu 
desejo”. Repita este refrão 9 vezes seguidas, diante da 
vela. Depois, guarde as sobras da vela e as cinzas do papel 
numa caixinha de fósforo. Nunca conte para ninguém 
que fez esta simpatia, certo?

Refl exões
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originária
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de massa óssea,
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velhecimento (Patol.)

Rei, em
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(fam.)

Prefixo de 
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Tipo de
cerveja

Relação
sexual

Prato com
abacate
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Pagodinho,
sambista 
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(síncope)

Sobra

Medida
agrária
Fatos; 

ocorrências

Retuíte
(abrev.)
Faz uso
da faca
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Nota
Capital Inicial lança o bundle “So-

nora 2”, com as canções “Atenção” 
e “Nada Vai Te Machucar”. Dispo-
níveis nas plataformas digitais de 
áudio aqui, as duas músicas fazem 
parte do novo projeto de inéditas 
da banda, que já apresentou ao 
público os singles “Não Me Olhe 
Assim”, “Tudo Vai Mudar”, além 
de “Seja o Céu” e “Tempestade”- 
que compõem o primeiro bundle 
do novo trabalho.Composta por 
Dinho Ouro Preto, Alvim L e Lucas 
Silveira, “Atenção” ganhará um 
vídeo animado, com ilustrações de 
Orlando Merola e direção do Studio 
M. Já “Nada Vai Te Machucar”, par-
ceria de Dinho Ouro Preto e Alvim 
L, chega com um conceitual clipe 
gravado em estúdio. Confira o clipe 
aqui: ( https://www.youtube.com/
watch?v=qJG3IRvreqQ)

Fundada pelo baterista Rolando 
Castello Junior, a Patrulha do Es-
paço apresenta show que encerra a 
turnê de despedida da banda, numa 
emocionante retrospectiva de seus 40 
anos de rock’n’roll. Além do pioneiro 
baterista Rolando Castello Junior, o 
grupo tem os multi-instrumentistas 
Rodrigo Hid e Marcello Schevano 
(revezando guitarra, teclado e vocal), 
além do baixista e vocalista Luiz Do-
minguez e da cantora Marta Benévolo. 
O show comemorativo reúne músicos 
representantes de duas das formações 
da banda. Canções representativas 
das quatro décadas da atividade da 
Patrulha do Espaço serão ainda inter-
pretadas pelo elenco de convidados 
especiais que selecionaram sucessos. 
No setlist, músicas como Não Tenha 
Medo, Columbia, Festa do Rock, Meus 

Patrulha do Espaço.

Egberto Gismonti

O compositor, cantor e multi-Instrumentista Egberto 
Gismonti, após anos de reclusão em processo criativo, 
apresenta show inédito em formato quarteto. Recém-
chegado de uma turnê pela Europa, Gismonti, interpreta 
sucessos da carreira e musicas experimentais nunca 
antes mostradas ao público. Com 50 anos de história, o 
músico é exímio na execução do piano e combina sons 
de órgão, sintetizador, violão e fl autas indígenas em seus 
arranjos. No palco, Egberto Gismonti (piano e violão), 
Graziela Dellagerisi (voz), Rafael Martini (acordeon) 
e Felipe José  (violoncelo). Entre as composições do 
programa do show, além das inéditas, destaque para 
Realejo e Dança, Um Anjo, Palhaço, Sonhos de Recife, 
Forrobodó, A Fala da Paixão, Frevo, Sanfona, 7 Anéis 
e Infância.

 
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (3) 

às 21h e domingo (4) às 18h. Ingresso: R$ 30.

Depois de um ano 
em cartaz como 
protagonistas de um 
dos maiores hits da 
história da Broadway, 
as estrelas de Wicked, 
Myra Ruiz e Fabi 
Bang se encontram 
novamente no show 
inédito “De Volta a OZ”

Com direção de Daniel 
Salve e direção musical 
de Jorge de Godoy, o 

encontro vai celebrar os 15 
anos do musical na Broadway 
e os 2 anos da estreia no Bra-
sil, que aconteceu em 2016. 
Myra e Fabi vão relembrar 
canções como O Mágico e Eu, 
Desafi ando a Gravidade, Ódio, 
Popular, Venha Ver, Não É Pra 
Mim e For God, entre outras. 
E também vão contar histórias 
vividas durante a temporada 
do espetáculo, curiosidades 
de palco e dos bastidores. No 
espetáculo Wicked as perso-
nagens do clássico O Mágico 
de Oz são vistas por um novo 

Fabi Bang e Myra Ruiz.

Musical

ângulo, contando a origem da 
famosa Bruxa Má do Oeste, 
Elphaba, e da Bruxa Boa do 
Norte, Glinda. Myra Ruiz deu 
vida a Elphaba, garota de pele 

verde que sempre foi rejeitada, 
sofreu preconceito e, por isso, 
tem difi culdade em se relacio-
nar. Fabi Bang viveu Glinda, 
uma garota popular, tagarela e 

que quer tudo feito do seu jeito.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 
3226-7300. Segunda (5) às 21h. Ingressos: 
de R$ 100 a R$ 140.
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Segurança x Liberdade
Neste dia de sua vida, querido(a) 
amigo(a), acredito que Deus quer 
que você saiba...… QUE SEGU-
RANÇA NÃO É ALGO QUE VOCÊ 
DEVERIA BUSCAR NO FUTU-
RO...Alegria é o que você deveria 
buscar. Segurança e alegria podem 
não vir no mesmo pacote. Podem 
vir… mas também podem não vir. 
Não há garantia. Se sua principal 
preocupação é uma garantia de 
segurança, você pode nunca expe-
rimentar as verdadeiras alegrias da 
vida. Isto não é uma sugestão para 
que você se torne imprudente, mas 
um convite para você pelo menos 
se tornar ousado.
Amor, Seu Amigo,

Neale Donald Walsch

26 Anos, Arrepiado, Ser, Olho 
Animal, RobotII, Homem Carbono, 
Cão Vadio, Vou Rolar, Deus De-
vorador, Berro, Transcendental, 

Simples Toque e Nave Ave. 
 
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 

1000, tel. 2076-9700. Sábado (3) às 21h30. Ingres-
so: R$ 20.

Despedida
Leandro Almeida



Bono, líder do U2, criticou Donald Trump e Jair 

Bolsonaro em show na Irlanda do Norte.

Carnaval vai virar
parada militar, diz Bono Vox

A Operação Carne Fraca 

foi defl agrada em março 

de 2017

Desde então, em de-
corrência desse es-
cândalo, calcula-se 

que o Brasil tenha deixado 
de exportar mais de US$ 2,7 
bilhões em carnes e frangos, 
segundo estimativa da Asso-
ciação de Comércio Exterior 
do Brasil (AEB). 

Naquela época, nenhuma 
empresa do agronegócio havia 
aderido ao programa Empresa 
Pró-Ética, da Controlado-
ria Geral da União (CGU), 
concedido a empresas com-
prometidas com prevenção, 
detecção e remediação de atos 
de corrupção e fraudes nos 
negócios. Mais recentemente, 
a iniciativa alcançou, em sua 
última edição, 375 empresas 
inscritas, com 198 cumprindo 
as exigências, mas, ao fi nal do 
processo, apenas 23 reconhe-
cidas pelo programa (6,13% 
do total de inscritas).

Em dezembro de 2017, em 
um esforço para melhorar 
a imagem do agronegócio, 
o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) resolveu agir e lançou 
o selo Agro+ Integridade para 
induzir no setor o combate 
à corrupção e a adequação 
aos requisitos ambientais e 
sociais. 

Trata-se de uma espécie de 
certifi cação com validade de 
um ano para premiar empre-
sas que, reconhecidamente, 
adotam práticas de gover-
nança e gestão capazes de 
evitar desvios de conduta e 
de fazer cumprir a legisla-
ção, incluindo boas práticas 
de gestão de integridade, 
ética e sustentabilidade. Os 
requisitos para o selo Agro+ 
Integridade estão associados 
a quatro enfoques: anticor-
rupção, trabalhista, susten-
tabilidade e avaliação.

A adesão é voluntária e não 
tem nenhum custo envolvido, 
sendo as candidatas apro-
vadas ou recusadas por um 
comitê gestor integrado por 
representantes do governo, 
de organizações da sociedade 
civil e de entidades empresa-
riais. Entre os principais obje-
tivos do selo, estão: estimular 

a implementação de programa 
de integridade, ética e de sus-
tentabilidade; conscientizar 
empresas do agronegócio para 
o enfrentamento de práticas 
concorrenciais corruptas; 
reconhecer boas práticas; 
mitigar riscos de fraudes nas 
relações entre o setor público 
e as empresas do agronegócio.

Embora ainda faltem in-
formações mais claras sobre 
como as organizações do setor 
e seus líderes estão reagindo, 
o que há de concreto é que, 
pouco mais de um ano após 
a deflagração da operação 
citada, a procura pelo selo foi 
extremamente baixa se com-
parada com o volume de 70 
mil empresas do agronegócio. 

Somente mil organizações, 
aproximadamente, começa-
ram a preencher a candidatu-
ra, mas apenas 26 completa-
ram os requisitos exigidos na 
primeira edição do selo. Isso 
corresponde a 2,6% das que 
iniciaram o cadastro e irrisó-
rios 0,03% do número total 
estimado de organizações do 
setor. 

Comparando o total de em-
presas com a quantidade de 
organizações que evoluíram 
na questão, e adicionando a 
isso o baixo volume de eventos 
sobre o tema, a maior parte 
das empresas ainda precisa 
impulsionar suas ações para 
obterem este reconhecimento 
o mais rápido possível. Reto-
mando o escândalo citado, e as 
tendências nacionais e globais 
de evolução de mecanismos 
de compliance em todos os 
setores, ainda há um extenso 
caminho a ser percorrido. 

Sendo o selo Agro+ Inte-
gridade uma ótima iniciativa, 
cabe aos líderes do agrone-
gócio a tarefa de alinhamento 
com o ambiente regulatório 
sobre os temas de anticor-
rupção, ética e sustentabili-
dade. Somente dessa forma, 
as organizações do setor 
cumprirão normas legais e 
regulamentares para evitar, 
detectar e tratar qualquer 
desvio ou inconformidade 
que possa ocorrer, estando 
em compliance e contribuin-
do para o desenvolvimento 
sustentável.

(*) - É sócio-líder da prática de 
Compliance da KPMG no Brasil.

Selo Agro + 
Integridade precisa 
avançar no Brasil

Emerson Melo (*)
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 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDERSON PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pizzaolo, 
nascido em Campo Alegre de Lourdes, BA, no dia (06/05/1997), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Pereira da Trindade e de Tereza da Silva Trindade. 
A pretendente: THAMIRES DOS SANTOS DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Planaltina, GO, no dia (11/03/2002), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Ribamar da Cruz Filho e de Silvana Grigório dos Santos Cruz. 

O pretendente: MARCELO GENEROSO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão me-
cânico de manutenção, nascido nesta Capital, SP, no dia (23/08/1977), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Generoso de Almeida e de Joana Maria dos 
Santos Almeida. A pretendente: SUELI LEMES DA SILVEIRA, estado civil solteira, profi s-
são secretária, nascida em Faxinal, SP, no dia (15/08/1975), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Lemes da Silveira e de Maria das Dores da Silveira. 

O pretendente: SEVERINO AVELINO FILHO, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido em Nova Cruz, RN , no dia (10/06/1956), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Severino Avelino da Silva e de Sebastiana Cordeiro da Silva. A 
pretendente: MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, nascida em Nova Floresta, PB, no dia (17/11/1968), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Araújo de Oliveira. 

O pretendente: LOURIVALDO SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão comer-
ciante, nascido em Botuporã, BA, no dia (10/08/1973), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues da Silva e de Maria Nunes de Oliveira 
Santos Silva. A pretendente: EDNA MELO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
comerciante, nascida em Pacatuba, SE, no dia (01/10/1976), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Heleno Bispo dos Santos e de Risalva Soares de Melo. 

O pretendente: JOSÉ NILTON RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido 
em Serra Grande, PB, no dia (21/09/1977), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Ramos da Silva e de Otacilia Maria da Conceição. A preten-
dente: DOMINGAS SILVA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Paratinga, BA, no dia (03/04/1977), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Laurindo Gomes de Almeida e de Jobelita Silva de Almeida. 

O pretendente: ANTONIO CARLOS PEREIRA RODRIGUES, estado civil divorciado, 
profi ssão feirante, nascido em Trindade, PE no dia (14/12/1968), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Pereira Rodrigues e de Maria Josefa de Jesus. 
A pretendente: GARDENIA MARIA DE SA CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Valença do Piauí, PI no dia (17/05/1965), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de Sousa Carvalho e de Maria Geni de Sá. 

O pretendente: IUCATAN FRANCISCO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de perfurantes, nascido em Presidente Dutra, BA, no dia (07/07/1978), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria das Graças Santos. A pretendente: 
SIRLENE ROCHA DO AMARAL, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, 
nascida em Condeuba, BA, no dia (01/08/1987), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Laurindo Ribeiro do Amaral Neto e de Elza Rocha do Amaral. 

O pretendente: JONATHAN DE ANDRADE FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Cajamar, SP no dia (08/02/1994), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edever Rodrigues Ferreira e de Rita Freitas de Andrade 
Ferreira. A pretendente: ISABELA BATISTA RAMALHO, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Cajamar, SP, no dia (01/09/1997), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelcy Alves Ramalho e de Valdivina Batista Ramalho. 

O pretendente: JOSÉ NILSON PALMEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
metalurgico, nascido em Quebrangulo, AL, no dia (03/12/1974), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Palmeira da Silva e de Josefa Felisbela da 
Conceição. A pretendente: FABIANA IACHIZKI, estado civil solteira, profi ssão analista 
de logística, nascida em Osasco, SP, no dia (03/09/1980), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Dejanira Iachizki. 

O pretendente: ALEX DOS SANTOS COELHO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de tecnologia da informática, nascido nesta Capital, SP no dia (19/03/1984), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Satiro Porfi rio Coelho e de Amélia dos 
Santos Coelho. A pretendente: TACIANE CAVALCANTE DE ASSIS, estado civil divor-
ciada, profi ssão assistente administrativo, nascida em Arapiraca, AL , no dia (01/04/1987), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josias Cavalcante da Silva 
e de Lindete Cavalcante de Assis. 

O pretendente: SIDNEI DE SOUSA RONCAGLIO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Caieiras, SP, no dia (09/08/1975), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Norival Roncaglio e de Anna Ferreira de Sousa Roncaglio. A preten-
dente: HELLEN MARMO TAVARES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta 
Capital, Perus, SP, no dia (26/08/1983), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Benedito Marmo Tavares e de Antonia Aparecida Delfi m Tavares. 

O pretendente: GILBERTO RODRIGUES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Natal, RN , no dia (29/04/1985), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues da Silva e de Rita Macena de Lima. A 
pretendente: ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Francisco Morato, SP no dia (15/04/1986), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cesario Francisco do Nascimento e de Ozenita Pereira da Silva. 

O pretendente: MANOEL DE SOUSA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de carga, nascido em Governador Eugênio Barros, MA no dia (30/01/1984), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel de Sousa e de Eliza Rodrigues 
dos Santos. A pretendente: MEIRE TERESA DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão cuidadora de idosos, nascida em Carapicuíba, SP no dia (23/06/1972), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Leonildo dos Santos e de 
Ondina Braz dos Santos. 

O pretendente: BRUNO DELGADO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de segurança do trabalho, nascido em Montes Claros, MG, no dia (04/11/1992), resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Delgado de Souza e 
de Eulália Bezerra de Souza. A pretendente: BLENDA HAIDA BARBOSA TAROCO, 
estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Barueri, SP, no dia (15/12/1991), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Carlos Taroco e 
de Dulce Barbosa. 

O pretendente: FABIO MARCHETTO FILHO, estado civil divorciado, profi ssão co-
merciante, nascido nesta Capital, SP, no dia (11/11/1960), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio Marchetto e de Lourdes Valentim Marchetto. A 
pretendente: BETANIA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida 
em Timbaúba, PE, no dia (23/02/1977), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ramiro José da Silva e de Luzia Domingos da Silva. 

O pretendente: FELIPE GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão fotógrafo, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (03/05/2000), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Roberto Gonçalves da Silva e de Adinoélia Oliveira Gonçalves 
da Silva. A pretendente: VITÓRIA SALES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em João Dourado, BA, no dia (06/01/2001), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erivaldo Bezerra da Silva e de Ana Célia Sales da Silva. 

O pretendente: LEANDRO DE JESUS MELO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Ibirapitanga, BA, no dia (13/12/1987), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Lezivaldo de Melo e de Luzia Santos de Jesus. A pretendente: 
ROSELAINE DA CRUZ MARTINS, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (25/10/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Josue Martins Batista e de Marcia Regina Silva da Cruz Batista. 

O pretendente: INÁCIO ANTÔNIO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São José do Piauí, PI , no dia (30/07/1966), residente e domiciliado 
neste Dstrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Fernandes de Lima e de Maria Clotildes 
da Conceição Lima. A pretendente: DJANIRA PEREIRA DE SOUSA, estado civil di-
vorciada, profi ssão do lar, nascida em Canto do Buriti, PI no dia (06/04/1972), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Henrique Mendes de Sousa e de 
Francisca Pereira de Sousa. 

O pretendente: JÚLIO CÉSAR ALMEIDA ROMERO, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de empilhadeira, nascido em Várzea Paulista, SP, no dia (28/02/1996), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Sergio Romero 
e de Eliane da Silva Almeida Romero. A pretendente: ANDRESA DE ASSUMPÇÃO 
ALBUQUERQUE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida nesta 
Capital, Pirituba, SP, no dia (27/06/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Alves de Albuquerque e de Silvéria Mendes de Assumpção 
Albuquerque. 

O pretendente: JOSÉ MAXYELL PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
cobrador, nascido em Juazeiro do Norte, CE, no dia (10/03/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Pereira Lima e de Maria do Socorro da Silva 
Lima. A pretendente: MARCILENE DE SOUSA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
fi scal de caixa, nascida em São João do Piauí, PI, no dia (05/10/1995), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ovidio de Sousa e de Ercília 
Geminiana da Silva. 

O pretendente: EDEVALDO RIBEIRO VAZ, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Caiuá, SP, no dia (05/09/1965), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Raimundo Pereira Vaz e de Elizabethe Ribeiro do Carmo Vaz. A pre-
tendente: ELIETE SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, 
nascida em Traipu, AL, no dia (16/05/1970), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de José Gomes dos Santos e de Maria Gomes de Souza. 

O pretendente: CAÍQUE PEREIRA PINTO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (24/10/1993), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Pinto e de Maria Aparecida Pereira. A pre-
tendente: CAMILA GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (09/01/1996), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amaro Emidio dos Santos Filho e de Adriana 
Gomes da Costa. 

O pretendente: JHONY RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de manufatura, nascido nesta Capital, SP, no dia (24/08/1985), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Rodrigues da Silva Filho e de Iracema Maria 
de Almeida Silva. A pretendente: ALESSANDRA DA COSTA ARAUJO, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, SP, no dia (06/09/1983), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens Duo de Araujo e de Isis 
Honoraria de Sousa Costa. 

O pretendente: WESLEY SILVA BARBOSA DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente de telemarketing, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (12/07/1991), resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Barbosa da Cunha e de 
Marlene da Silva Barroso da Cunha. A pretendente: ÉRICA SILVA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (31/05/1977), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Expedito Atanasio de Oliveira 
e de Cristina Caetano da Silva. 

O pretendente: JEFERSON PASCOLA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão chapista, 
nascido nesta Capital , no dia (06/08/1997), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Evandro de Araujo Neto e de Claudia Maria Pascola. A preten-
dente: SARAH DE SOUZA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão , nascida nesta 
Capital, SP, no dia (07/02/1997), residente e domiciliada em Franco da Rocha, SP, fi lha 
de Renato Rodrigues e de Nadia dos Santos Souza.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

O resultado foi 15,8% maior do que de igual período de 2017.

O défi cit primário – re-
ceitas menos despesas, 
sem considerar gastos 

com juros – fi cou em R$ 24,621 
bilhões, resultado 15,8% maior 
do que de igual período de 2017, 
quando chegou a R$ 21,259 
bilhões.

Em setembro, o resultado 
negativo do Governo Central 
(Previdência, BC e Tesouro 
Nacional) chegou a R$ 24,292 
bilhões. Os governos estadu-
ais registraram défi cit de R$ 
872 milhões, e os municipais, 
superávit de R$ 77 milhões. 
As empresas estatais federais, 
estaduais e municipais, excluí-
das as dos grupos Petrobras e 
Eletrobras, tiveram superávit 
primário de R$ 466 milhões no 
mês passado. Nos nove meses 
do ano, houve défi cit primário 
de R$ 59,321 bilhões, contra 
resultado também negativo 
de R$ 82,110 bilhões em igual 
período de 2017.

Contas públicas fi cam 
negativas em setembro

O setor público consolidado, formado por União, estados e municípios, registrou saldo negativo nas 
contas públicas em setembro, de acordo com dados divulgados ontem (29) pelo Banco Central (BC)
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s R$ 53,309 bilhões de setembro 
de 2017.

De janeiro a setembro, o re-
sultado nominal fi cou negativo 
em R$ 362,663 bilhões, ante 
R$ 385,236 bilhões em igual 
período do ano passado. Em 12 
meses, o défi cit nominal fi cou 
em R$ 488,835 bilhões, o que 
corresponde a 7,2% do PIB. A 
dívida líquida do setor público 
(balanço entre o total de cré-
ditos e débitos dos governos 
federal, estaduais e municipais) 
chegou a R$ 3,543 trilhões em 
setembro, o que corresponde 
52,2% do PIB, com aumento de 
1 ponto percentual em relação 
a agosto (51,2% do PIB).

Em setembro, a dívida bru-
ta – que contabiliza apenas os 
passivos dos governos federal, 
estaduais e municipais – chegou 
a R$ 5,246 trilhões ou 77,2% do 
PIB, com redução de 0,1 ponto 
percentual em relação a agosto 
(ABr).

No acumulado em 12 meses 
encerrados em setembro, as 
contas públicas fi caram com 
saldo negativo de R$ 87,794 
bilhões, o que corresponde a 
1,29% do PIB. A meta para o 
setor público consolidado é 
de défi cit de R$ 161,3 bilhões 

neste ano. Os gastos com juros 
fi caram em R$ 14,552 bilhões 
em setembro, contra R$ 32,049 
bilhões no mesmo mês de 2017. 
O défi cit nominal, formado pelo 
resultado primário e os resulta-
dos dos juros, atingiu R$ 39,173 
bilhões no mês passado ante 

O vocalista da banda de rock irlandesa 
“U2” e ativista político, Bono Vox, ironizou 
na noite de domingo (29) a vitória do pre-
sidente eleito, Jair Bolsonaro, e afi rmou 
que o carnaval no Brasil será transformado 
em uma parada militar. Durante show em 
Belfast, pela atual turnê do U2, “Experien-
ce & Innocence”, o cantor se fantasiou do 
demônio “MacPhisto” para fazer algumas 
críticas à política internacional.

Além do ex-deputado federal brasileiro, 
o presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, e o mandatário das Filipinas, Ro-
drigo Duterte, foram os alvos desta vez. “O 
que vocês estão olhando, Belfast? Vocês 
nunca viram um político antes?, questio-
na Vox na apresentação. “Os demônios 
de MacPhisto estão tomando o poder ao 
redor do globo. Meu tipo de pessoa, como 

Donald, fazendo a América odiar de novo. 
Meu bonitão fi lipino, Rodrigo Duterte. 

Mesmo hoje, nesse dia de eleição. Du-
zentos milhões de pessoas prestes a ter 
seu carnaval transformado numa parada 
militar por um homem chamado Capitão 
Bossa Nova. Bolsonaro, não esqueçam 
o nome. Muitos nomes, mas apenas um 
rosto. O meu”, ressaltou.

Depois da crítica, Bono Vox apresentou 
a música Acrobat, do disco Achtung Baby 
(1991), que traz versos como “Não acredite 
no que você ouve, não acredite que você vê. 
Se você fechar os olhos, pode sentir o inimi-
go”. A performance do artista foi gravada pelo 
público e publicada no YouTube (ANSA).
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2ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032260-22.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Tom Alexandre Brandão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ECO COMPANY 
INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ. 12.043.679/0001-85, e 
FABIO BOGOSIAN DA COSTA E SILVA, brasileiro, solteiro, comerciante, RG. 503168-MAER e 
CPF. 012.834.926-36, que TWILTEX INDÚSTRIAS TÊXTEIS LTDA, ajuizou-lhes uma ação de 
Execução para o recebimento de R$121.099,47 (Março/2014), oriundos do Instrumento Particular de 
Confissão de Dívida, firmado entre as partes e não pago. Estando os executados em lugar ignorado, 
foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias 
embarguem, ou reconheçam o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 
parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena 
de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando 
advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

5ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1025961-61.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) FABIO VAZONE LAGONEGRO, Brasileiro, Casado, Publicitário, RG 30801731, CPF 
284.909.468-41, com endereço à Rua Promotor Gabriel Nettuzzi Perez, 240, Apto 84, Santo Amaro, 
CEP 04743-020, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por 
parte de Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social, alegando em 
síntese: para condenar o Réu a pagar à Autora o valor de R$ 13.098,38 (Treze mil e noventa e oito 
reais e trinta e oito centavos) com correção monetária a partir da citação e juros, à taxa legal, a partir 
da propositura da ação até o efetivo pagamento, referente as mensalidades em aberto dos meses de 
Janeiro a Julho de 2015 e de Agosto a dezembro de 2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de quinze (15) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2018. 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: ULISSES MACHADO SANTIAGO, nacionalidade brasileiro, divorcia-
do, analista de tecnologia da informação, nascido em São Paulo - SP, aos 24/04/1987, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Enedino Bispo Santiago 
e de Maria de Lourdes Machado Santiago; A pretendente: GABRIELLE DO CARMO 
CARVALHO, nacionalidade brasileira, solteiro, copeira, nascida em São Paulo - SP, aos 
20/05/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilberto de 
Carvalho e de Marlene do Carmo Carvalho.

O pretendente: WILLIAM CAHUANA RAMOS, nacionalidade boliviano, solteiro, con-
feiteiro, nascido na Bolivia, aos 23/03/1990, residente e domiciliado neste distrito,São 
Paulo - SP, fi lho de Walter Cahuana Tancara e de Isabel Ramos Cochi; A pretendente: 
IVETT MEDINA VIDAL, nacionalidade boliviana, solteira, atendente, nascida na Bolivia, 
aos 25/03/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo 
Medina Gonzales e de Rosario Vidal Machaca.

O pretendente: WILTON DA SILVA SOUSA, nacionalidade brasileira, solteiro, mano-
brista, nascido em São Paulo - SP, aos 02/10/1982, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Brandão de Sousa e de Marina Deolinda da Silva Sousa; 
A pretendente: ALINE DE SOUZA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 16/10/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Valerio Marcolino da Silva e de Rosemary Aparecida de Souza Silva.

O pretendente: DIEGO PORFIRIO DE MACEDO, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de abastecimento, nascido em Diadema - SP, aos 25/04/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elza Porfi rio de Macedo; A pretendente: PAMELA 
BRAZ DE SENA, nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrativo, nascida em 
São Paulo - SP, aos 31/03/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Idelmo Ferreira de Sena e de Normelia Braz dos Santos.

O pretendente: ALAN VITOR CARDOSO, nacionalidade brasileiro, solteiro, vigilante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 27/01/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Alcides Moura Cardoso e de Marilia Aparecida Ferreira Cardoso; A 
pretendente: JÉSSICA MACEDO CRUZ, nacionalidade brasileira, solteira, babá, nascida 
em Tucano - BA, aos 30/05/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Hélio dos Santos Cruz e de Rosely Macedo.

O pretendente: FRANCISCO HELÊNIO MOURA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, cabeleireiro, nascido em Tamboril - CE, aos 07/04/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José do Santo de Oliveira e de Lucia Moura de 
Oliveira; A pretendente: RAFAELA TOMAZ DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
sommelier, nascida em São Paulo - SP, aos 05/01/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Seginaldo Tomaz da Silva e de Estelita Rosana da Silva.

O pretendente: JAKSOEL CUNHA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, fi siotera-
peuta, nascido em Vitória da Conquista - BA, aos 13/11/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Cunha Silva e de Elsa Neide Ribeiro Silva; 
A pretendente: IARA PEREIRA LOPES, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
nascida em Paranatama - PE, aos 12/05/1995, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Pereira de Melo Irmão e de Maria Teresa Paes Lopes.

O pretendente: WESLEY TIAGO RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, gar-
çom, nascido em Coroaci - MG, aos 14/09/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Elizabete Rodrigues Ferreira; A pretendente: CAMILA LIMA 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, bartender, nascida em São Paulo - SP, aos 
20/05/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Gomes 
da Silva e de Rozangela Maria de Lima.

O pretendente: IVERTON DE OLIVEIRA BATISTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
encarregado de estacionamento, nascido em Itororó - BA, aos 30/10/1989, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Nogueira Batista e de Maria 
Leide Rosa de Oliveira Batista; A pretendente: ALINE RODRIGUES DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, solteiro, cozinheira, nascida em Governador Valadares - MG, 
aos 15/07/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cleber 
Rodrigues dos Santos e de Elizabete Rodrigues dos Santos.

O pretendente: WALLACE ALMEIDA SENA, nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 08/06/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edilson Alves de Almeida e de Zenaide Oliveira Sena de Almeida; A 
pretendente: ELIANE DOS SANTOS SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, vende-
dora, nascida em Castro Alves - BA, aos 30/10/1993, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Lourival de Jesus Souza e de Maria Anisia dos Santos Souza.

O pretendente: ERIC DE OLIVEIRA REIS, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
expedição, nascido em São Paulo - SP, aos 06/03/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Agenor Jose dos Reis Filho e de Luzia de Oliveira; A pre-
tendente: PAMELLA RABELO FREITAS DE MORAIS, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 18/11/1997, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Anderson Freitas de Morais e de Ana Paula Rabelo dos Santos.

O pretendente: RICARDO EURICO TARÔCO, nacionalidade brasileiro, solteiro, en-
genheiro eletricista, nascido em São João Del Rei - MG, aos 02/05/1986, residente e 
domiciliado em São João Del Rei - MG, fi lho de Eurico Tarôco e de Trindade Luzia da 
Silva Tarôco; A pretendente: ANA CAROLINA GARCIA SILVA CAMILO, nacionalidade 
brasileira, solteira, coordenadora fi nanceira, nascida em São Paulo - SP, aos 14/09/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Garcia Camilo e de 
Maria Luzinete Silva Camilo.

O pretendente: FRANCINALDO BARROS COSTA, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, porteiro, nascido em Teresina - PI, aos 22/12/1979, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Ferreira da Costa Filho e de Maria 
Neide de Barros Costa; A pretendente: ANA PAULA NASCIMENTO, nacionalidade 
brasileira, divorciada, contadora, nascida em São Paulo - SP, aos 12/08/1980, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Adair do Nascimento 
e de Sonia Maria de Oliveira Nascimento.

O pretendente: RAPHAEL BIGAL BARBOZA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, empresário, nascido em São Paulo - SP, aos 16/03/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Barboza da Silva e de Maria das Graças 
Bigal Barboza da Silva; A pretendente: JULIANA ANTUNES PEREIRA, nacionalidade 
brasileira, solteira, coordenadora de comércio exterior, nascida em São Paulo - SP, aos 
02/11/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antunes 
Pereira e de Conceição Aparecida Belloti Pereira.

O pretendente: GEILSON PATRICIO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de logistica, nascido em Acopiara - CE, aos 18/03/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juciê Patrício da Silva e de Geni Maria da Silva 
Patrício; A pretendente: GABRIELY VIANA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 11/09/1997, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Pedro da Silva e de Kátia 
Camila da Silva.

O pretendente: ANTONIO JOSÉ BATISTA DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, comerciante, nascido em Colinas - MA, aos 25/09/1969, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Anizio Batista de Souza e de Genézia Coelho de 
Souza; A pretendente: BRUNA SILVA SILVERIO, nacionalidade brasileira, solteiro, do 
lar, nascida em São Paulo - SP, aos 13/08/1994, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jose Armando Silverio e de Luciene Josefa da Silva.

O pretendente: RAFAEL DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 11/12/1990, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cosmo do Nascimento e de Angela 
Maria do Livramento; A pretendente: LILIANE SANTANA NOVAES, nacionalidade 
brasileira, solteira, manicure, nascida em Itajibá - BA, aos 09/10/1996, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Caetano de Novaes e de 
Marlene Santana Novaes.

O pretendente: ROBERTO DA CRUZ SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, opera-
dor de máquinas, nascido em Ipiaú - BA, aos 16/03/1977, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Santos de Souza e de Dinalva Jesus da Cruz; 
A pretendente: AGNAILZA DE JESUS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
recepcionista, nascida em Ubatã - BA, aos 15/06/1980, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio José dos Santos e de Laurita de Jesus Santos.

O pretendente: RODRIGO RAIMUNDO OLIVEIRA LOPES, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 06/12/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Alexandre Lopes e de Adália Maria de 
Jesus Lopes; A pretendente: JAQUELINE NASCIMENTO FERREIRA, nacionalidade 
brasileira, divorciada, gerente comercial, nascida em São Paulo - SP, aos 27/06/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente Felix Ferreira e de 
Maria Helena Nascimento Ferreira.

O pretendente: JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de departamento pessoal, nascido em Bacuri - MA, aos 30/07/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aldenir José da Silva e de Maria Izabel Oliveira da 
Silva; A pretendente: FERNANDA THIEL FORTES, nacionalidade brasileira, solteira, 
professora de educação física, nascida em Erval Seco - RS, aos 30/09/1995, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Oli Fernandes Oliveira Fortes e de 
Maria Dulce Thiel Fortes.

O pretendente: MATHEUS DANINGER BOTELHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
empresário, nascido em São Paulo - SP, aos 12/02/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Decio Schunck Botelho e de Sandra Aparecida Daninger 
Botelho; A pretendente: REGIANE SILVA RIBEIRO SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 21/06/1993, residente e domi-
ciliada e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ribeiro Santos e de 
Maria José da Silva Santos.

O pretendente: ROBSON EDUARDO DE DEUS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, aos 30/04/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Geraldo de Deus e de Neusa dos Santos de Deus; 
A pretendente: CAROLINA AMERICO MARTINS, nacionalidade brasileira, solteira, 
administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, aos 13/03/1990, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Martins e de Maria 
José Toledo Americo.

O pretendente: JUSCELINO SANTOS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
zelador, nascido em Magalhães de Almeida - MA, aos 28/03/1978, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Tavares da Silva e de Frâncinete 
Santos Silva; A pretendente: VIVIANE ROSA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, tecnóloga em radiologia, nascida em São Paulo - SP, aos 25/10/1981, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Januario dos Santos e de 
Maria Rosa dos Santos.

O pretendente: LUCAS RAFAEL RODRIGUES PINTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
barista, nascido em Adamantina - SP, aos 11/01/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Vanderlei Rodrigues Pinto e de Ana Lucia de Souza Pinto; A preten-
dente: MONALIZA JAKELLINE BARBOSA DE MOURA, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em Natal - RN, aos 24/05/1994, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Janilo Tavares de Moura e de Roberta Adriana Barbosa da Silva.

O pretendente: ELVIS MARCOS ALMEIDA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
segurança, nascido em Coronel Fabriciano - MG, aos 10/11/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ismael dos Santos e de Maria de Lourdes Almeida 
Santos; A pretendente: LETICIA CRISTINA DEJARMES, nacionalidade brasileira, 
solteira, vigilante, nascida em São Paulo - SP, aos 27/06/1988, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marlene Dejarmes Araujo.

O pretendente: JOSÉ VALDEREZ DA SILVA ANDRADE, nacionalidade brasileiro, di-
vorciado, comerciante, nascido em Pombal - PB, aos 02/02/1973, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gonçalo Lacerda de Andrade e de Francisca da 
Silva Andrade; A pretendente: ROSEMERE LIMA OLIVEIRA SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, cabeleireira, nascida em Entre Rios - BA, aos 16/02/1966, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Lima Oliveira Santos e de Maria 
Natividade Medeiros Santos.

O pretendente: JOÃO VITOR RAMOS DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
estudante, nascido em Montes Claros - MG, aos 28/10/1999, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Cardoso dos Santos e de Elizara Ramos Cardoso; A 
pretendente: ANA CAROLINA GONÇALVES, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
nascida em São Paulo - SP, aos 30/03/1996, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Conegundes Gonçalves Rego e de Maria das Dores Alves de Barros.

O pretendente: JOHNNY MARX OLIVEIRA DE SALES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de máquinas, nascido em Catende - PE, aos 08/08/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cícero José de Sales e de Joceli Oliveira da Silva; A 
pretendente: DAYANE SOUSA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
odontológico, nascida em São Paulo - SP, aos 31/07/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos de Oliveira e de Maria Catarina de Sousa.

O pretendente: GERLÚCIO MAMEDE DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em Coremas - PB, aos 02/11/1984, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Leite dos Santos e de Maria de Fátima Mamede dos 
Santos; A pretendente: CELINA PEREIRA GERALDO, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Diadema - SP, aos 08/06/1992, residente e domiciliada e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Donizete Geraldo e de Zuleide Pereira Alves.

O pretendente: CELINO DE JESUS RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, divorciado, moto-
rista, nascido em Gandu - BA, aos 20/10/1966, residente e domiciliado neste distriro, São 
Paulo - SP, fi lho de Silvestre Ribeiro dos Santos e de Zilda de Jesus; A pretendente: ANA 
LUCIA FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, 
nascida em Mundo Novo - BA, aos 29/09/1970, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Maximiano Ferreira da Silva e de Ely Damiana Ferreira da Silva.

O pretendente: DORIVALDO ABREU DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pedreiro, nascido em São Paulo - SP, aos 11/10/1973, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Abreu de Oliveira e de Alba Ferreira de Olivei-
ra; A pretendente: CAMILA DOS SANTOS ALVES, nacionalidade brasileira, solteiro, 
atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 27/09/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Alves e de Maria Aparecida dos Santos.

O pretendente: EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 02/04/1970, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Antonio de Oliveira e de Maria das Dores de Oliveira; A 
pretendente: VERA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
vendedora, nascida em Guarabira - PB, aos 07/02/1978, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Francisco da Costa e de Geralda de Oliveira Costa.

O pretendente: REGINALDO GOMES DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pedreiro, nascido em São Paulo - SP, aos 28/11/1969, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Soares de Lima e de Maria Gomes de Lima; A 
pretendente: MARCIA REGINA DOMINGUES, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em Juquitiba - SP, aos 01/08/1972, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Domingues e de Ana Guarda Domingues.

O pretendente: MARCELO SILVA GULARTE, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
gesseiro, nascido em São Paulo - SP, aos 10/07/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Delfi no Gularte e de Maria da Silva Gularte; 
A pretendente: CLAUDINA MARIA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
técnica de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 23/02/1978, residente e domi-
ciliada e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Albertino Bispo de Oliveira e 
de Vicencia Maria de Oliveira.

O pretendente: CRISTIANO DE ABREU LAMIN, nacionalidade brasileiro, solteiro, policial 
militar, nascido em São Paulo - SP, aos 27/09/1976, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos dos Santos Lamin e de Ana Alice de Abreu Lamin; A 
pretendente: ROSEANE ROCHA CARVALHO, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 03/12/1986, residente e domiciliada e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Corrêa Carvalho e de Dalva Santos Rocha.

O pretendente: ADRIANO CAVALCANTE DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, promotor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 11/07/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlando Jose Cavalcante da Silva e de 
Teresinha Maria da Silva; A pretendente: ALINE FORESTO CARDOSO, nacionalidade 
brasileira, divorciado, atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 22/04/1989, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos Jesus Cardoso e de 
Elizabeth Foresto Cardoso.

O pretendente: UMBELINO DUARTE ALVES, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
gerente, nascido em Santo André - SP, aos 15/05/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Umbelino Alves do Carmo e de Maria Duarte Alves; A 
pretendente: MARISA ALVES PEREIRA, nacionalidade brasileira, divorciada, atendente, 
nascida em São Paulo - SP, aos 14/03/1976, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Alves Pereira e de Elza Maria de Jesus Pereira.

O pretendente: DEUSDETE ALVES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
maitre, nascido em Vitoria da Conquista - BA, aos 25/06/1971, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Alves de Oliveira e de Vitoria Pereira Santos; A 
pretendente: MIRIAN SARMENTO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, au-
xiliar de buff et, nascida em Mirangaba - BA, aos 08/02/1980, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Onofre Lopes de Oliveira e de Maura Sarmento de Oliveira.

O pretendente: MARCOS PAULO OLIVEIRA GONÇALVES, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, fi scal de ônibus, nascido em Vitória da Conquista - BA, aos 26/05/1988, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Gonçalves Pedreira e 
de Marizete Oliveira Gonçalves; A pretendente: JOCILENE SANTOS DO NASCIMEN-
TO, nacionalidade brasileira, solteira, babá, nascida em Ibirataia - BA, aos 21/09/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Messias dos Santos 
e de Marinalva de Jesus Santos Santana.

O pretendente: GILMAR SANTOS DOS REIS, nacionalidade brasileiro, solteiro, cozi-
nheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 02/02/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gino Moura dos Reis e de Lucineide Francisco dos Santos; A 
pretendente: ANDRÉA DE MOURA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, copeira, 
nascida em Tupanatinga - PE, aos 29/08/1999, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo José da Silva e de Maria Adenora de Moura Silva.

O pretendente: ANDERSON RIBEIRO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
corretor de imóveis, nascido em São Paulo - SP, aos 20/06/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz José da Silva e de Maria Aparecida Ribeiro 
Silva; A pretendente: ROSELI RIBEIRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
professora, nascida em Guarulhos - SP, aos 30/07/1985, residente e domiciliada, em 
Ariquemes - RO, fi lha de Edson Ribeiro e de Leni Caetano da Silva Ribeiro.

O pretendente: HAILTON URUBATAN DE ABREU, nacionalidade brasileiro, divorcia-
do, vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 22/11/1976, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Rodrigues Ferreira de Abreu; A pretendente: ANA 
CAROLINE COSTA MONTEIRO, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, nascida 
em Guarujá - SP, aos 23/01/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Geronimo da Silva Monteiro e de Jacimara Costa.

O pretendente: CRISTIANO DO NASCIMENTO AVELINO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, ajudante de pedreiro, nascido em Sapé - PB, aos 03/01/1990, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Guilherme Avelino e de Maria Cristina 
Silva do Nascimento; A pretendente: JULIANA IARA DE JESUS, nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 09/11/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Denise Aparecida de Jesus.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE RAMOS CAPELLI, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista de suporte, nascido em São Paulo - SP, aos 03/07/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Capelli e de Nair Ramos Capelli; A 
pretendente: STEPHANY LOUISE ARAUJO CHAVES, nacionalidade brasileira, sol-
teira, arquiteta, nascida em São Bernardo do Campo - SP, aos 24/06/1994, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alex de Novais Chaves e de Claudia 
Maria Araujo Chaves.

O pretendente: VALMIR AUGUSTO GUILHERME, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
cozinheiro, nascido em Borborema - PB, aos 02/03/1962, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Augusto Guilherme e de Geralda Candido da Silva; 
A pretendente: SIRLENE SILVA NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteira, pe-
dagoga, nascida em Taboão da Serra - SP, aos 05/04/1976, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Lisboa Nascimento e de Ana Rita Silva Nascimento.

O pretendente: BRENO BONI BARROS, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 29/10/1993, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Bonifacio de Barros e de Rita Mourata de Siqueira Barros; A 
pretendente: PRISCILA MARTINS BELEM, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 19/06/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sergio Martins Belem e de Rosana Aparecida dos Santos.

O pretendente: JOSÉ CÍCERO DA SILVA FÉLIX, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
frentista, nascido em Cachoeirinha - PE, aos 19/09/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Félix Duda e de Maria Conceição da Silva Félix; A 
pretendente: JUCELIA DA SILVA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, cozi-
nheira, nascida em Jurema - PE, aos 08/11/1987, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Ernesto de Oliveira e de Maria Helena da Silva.

O pretendente: THIAGO HELDO ALVES DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de caixa, nascido em São Paulo - SP, aos 15/12/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Heldo Verissimo de Sousa e de Francisca Edesilia 
Alves Soriano; A pretendente: VALÉRIA DA GAMA MASI, nacionalidade brasileira, solteira, 
fi scal, nascida em São Paulo - SP, aos 22/06/1992, residente e domiciliada e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulino Masi e de Dorca da Gama Negrão Masi.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: WESLEY EVANGELISTA DOS ANJOS COSTA, profi ssão: chavei-
ro, estado civil: solteiro, naturalidade: Vespasiano - MG, data-nascimento: 20/01/1997, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Warley Evangelista dos Anjos e 
de Lilian da Silva Costa. A pretendente: ELIZABETE MARIA DE ANDRADE, profi s-
são: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
06/01/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Morivaldo Pereira de 
Andrade e de Floresnilce Rodrigues de Andrade. R$ 12,58 

O pretendente: SERGIO FILAND, profi ssão: servidor público, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/12/1958, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Salvador Filand e de Thereza Maria Filand. A pretenden-
te: MARIZA DOS SANTOS, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: 
Londrina - PR, data-nascimento: 23/07/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Valdemiro Fernando dos Santos e de Alice Leitonas dos Santos. R$ 12,58 

O pretendente: FREDSON JESUS DE SANTANA, profi ssão: apontador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Tucano - BA, data-nascimento: 20/08/1993, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de José de Jesus Santana e de Irineide Jesus de Santa-
na. A pretendente: SIMONE RODRIGUES FOGAÇA GOMES, profi ssão: babá, estado 
civil: solteira, naturalidade: Angatuba - SP, data-nascimento: 10/12/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Carlos Gomes e de Margarida Rodrigues 
Fogaça Gomes. R$ 12,58 

O pretendente: WILLIAN MOTA SANTANA, profi ssão: preparador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Arujá - SP, data-nascimento: 16/02/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Mota Santana e de Sirleide de Souza Santana. A 
pretendente: SHIRLEI RODRIGUES FARIAS, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteira, naturalidade: Tucano - BA, data-nascimento: 09/11/1998, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Vitória Rodrigues Farias. R$ 12,58 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

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

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

O pretendente: CLEBER CICILIO FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 08/11/1975, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valter Cicilio Ferreira e de Regina de Oliveira Ferreira. A 
pretendente: ANGELICA DE SOUZA ROSA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Coronel Fabriciano - MG, no dia 01/05/1975, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Angelo Rosa e de Anestina Francisca Rosa.

O pretendente: JONATHAN GOMES PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão tecnólogo 
mecânico, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 02/09/1995, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Clecio Donizeti Pinheiro e de Graziela 
da Penha Gomes Pinheiro. A pretendente: THAYNA DE ARAUJO LEONEL, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 
11/12/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Laerte de 
Freitas Leonel Junior e de Daniele Feitosa de Araujo.

O pretendente: IVISON SOROLLA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 26/06/1982, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Sorolla e de Maria Graca Sorolla. A pretendente: 
GISLENE DOS SANTOS QUINTAL, estado civil divorciada, profi ssão gerente de atendi-
mento, nascida nesta Capital, Belezinho - SP, no dia 01/10/1970, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Pestana Quintal e de Teresa dos Santos.

O pretendente: FABIANNO CLAYTON XAVIER, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, 
no dia 08/11/1982, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio Francisco Xavier e de Ester Marcilio Xavier. 
A pretendente: SAMANTA GONÇALVES, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 
30/04/1987, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Gonçalves e de Maria Aparecida Gonçalves
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

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

Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: JOSÉ ADEMILSON DE OLIVEIRA, profi ssão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santa Cruz do Capibaribe - PE, data-nascimento: 02/10/1965, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Dionizio Rozendo de Oliveira e 
de Maria Elizía de Oliveira. A pretendente: VANDA TEIXEIRA DA SILVA, profi ssão: 
copeira, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/10/1962, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Durval Teixeira e de Maria Celestina.

O pretendente: DONIZETE TADEU DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA, profi ssão: operador 
de maquinas, estado civil: solteiro, naturalidade: Diadema - SP, data-nascimento: 
28/11/1993, residente e domiciliado em Santana de Parnaíba, SP, fi lho de Lourenço Jose 
de Oliveira e de Marlene do Carmo do Rosário de Oliveira. A pretendente: JESSICA 
DIAS BARBOSA, profi ssão: op. de máquina, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 24/08/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Wagner Dias Barbosa e de Solange Maria da Silva Barbosa.

O pretendente: LEÔNCIO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Bom Jesus da Lapa - BA, data-nascimento: 02/02/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Bezerra dos Santos e de Eva Pereira dos 
Santos. A pretendente: ARÍLANA PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: domestica, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/10/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Fulgencio Alves de Souza e de Antonia Pereira 
de Souza 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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