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BOLSAS
O Ibovespa: +1,33% Pontos: 
89.598,16 Máxima de +1,33% : 
89.598 pontos Mínima de -0,08% 
: 88.347 pontos Volume: R$ 
14,56 bilhões Variação em 2018: 
17,27% Variação no mês: 2,49% 
Dow Jones: +0,62% 
(18h33) Pontos: 25.428,20 
Nasdaq: -0,34% (18h33) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7244 Venda: R$ 3,7254 
Variação: +0,74% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,80 Venda: R$ 3,90 
Variação: +0,86% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7042 Venda: R$ 
3,7048 Variação: +0,2% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,6730 
Venda: R$ 3,8670 Variação: 
+0,7% - Dólar Futuro (dezembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,45% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.232,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,08% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 146,000 
Variação: -0,34%.

Cotação: R$ 3,7335 Variação: 
+0,77% - Euro (18h33) Compra: 
US$ 1,1411  Venda: US$ 1,1412  
Variação: +0,22% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2540 Venda: R$ 
4,2560 Variação: +0,9% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2430 Ven-
da: R$ 4,4100 Variação: +0,92%.

tos: 7.331,84 Ibovespa Futuro: 
+1,73% Pontos: 89.995 Máxi-
ma (pontos): 90.180 Mínima 
(pontos): 88.875. Global 40 
Cotação: 863,936 centavos de 
dólar Variação: estável.

“Transforme as 
pedras que você 
tropeça nas pedras 
de sua escada”.
Sócrates (469/399 a.C.)
Filósofo grego

O presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, defendeu 
ontem (5) que seja 

aprovado ainda este ano al-
gum passo, “por menor que 
seja”, na Reforma da Previ-
dência. Ele propõe a fi xação 
da idade mínima para 61 anos 
para os homens e 56 para 
mulheres. O presidente pre-
vê “majorar” em determinas 
carreiras que serão especifi -
cadas. A intenção é aprovar 
as mudanças ainda este ano.

“Um grande passo, no meu 
entender, se este ano for 
possível, vamos passar para 
61 anos [a idade mínima] o 
serviço público para o homem, 
56 para a mulher, e majorar 

 Presidente eleito defende 
aprovação da idade 
mínima para aposentadoria

também o ano nas demais 
carreiras. Acredito que seja 
um bom começo para entrar 
no ano que vem já tendo algo 
de concreto para nos ajudar na 
economia”, disse em entrevista 
à TV Aparecida.

Segundo Bolsonaro, não se 
pode generalizar a fi xação da 
idade mínima de 65 anos porque 
certas atividades são incompa-
tíveis com a aposentadoria até 
mesmo aos 60. O presidente 
eleito usou como exemplo os 
policiais militares do Rio de 
Janeiro. “Não é justo colocar 
lá em cima [a idade mínima]”. 
Bolsonaro indicou que deve 
manter em pastas distintas Meio 
Ambiente e Agricultura, não deu 

sinalizações de fusão das duas 
áreas. Também reiterou que a 
nomeação dos ministros será 
feita somente por ele. 

“Quem vai nomear o ministro 
do Meio Ambiente vai ser eu, e 
não vão ser essas pessoas que 
tivemos até o momento tran-
sitando por lá, prestando um 
desserviço ao meio ambiente 
e um desserviço ao homem do 
campo”. Questionado sobre 
ampliar, na legislação, as pos-
sibilidades de autorização para 
o aborto legal, Bolsonaro disse 
que sua prioridade é manter 
como está. Diz que é contra 
o aborto, mas há situações 
extremas em que é necessário 
reavaliar a posição. 

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, propõe a fi xação da idade mínima de 61 anos

para os homens e 56 para mulheres.

Disse, também, ser a favor do 
acolhimento dos venezuelanos 
que chegam ao Brasil como 
refugiados, mas que é preciso 
combinar essa recepção com 

medidas contra o governo da 
Venezuela.  “Vamos reconhecer 
a situação da Venezuela. Eles 
estão fugindo da ditadura, da 
fome e da violência, mas o Go-

verno Federal tem que tomar 
medidas contra o Governo 
Maduro. E não apenas acolher 
e deixar que se resolva as 
coisas naturalmente” (ABr).

Antonio Bernardini, 

embaixador da Itália.

Itaipu bate recorde
A usina de Itaipu voltou a bater 

recorde de geração. A binacional 
registrou o melhor outubro em 34 
anos e meio, desde o início de sua 
operação. O desempenho da gera-
ção se deve à quantidade de chuva 
registrada na área do reservatório, 
aliado à boa coordenação operativa 
da área técnica, que trabalha em 
sinergia para garantir uma produ-
ção efi ciente e sustentável.

A ministra Cármen Lúcia, do 
STF, disse ontem (5), que o 
mundo atravessa um momento 
de mudanças que, muitas ve-
zes, se tornam “perigosamente 
conservadoras”. Admitindo 
que as transformações são 
inevitáveis, ela destacou que a 
sociedade não deve abrir mão 
de direitos fundamentais, mas 
sim lutar para efetivá-los, como 
forma de promover justiça e 
equidade social.

“As transformações aconte-
cem. O que não pode acontecer, 
nunca, é a transformação con-
trária às liberdades humanas, 
aos direitos fundamentais”, de-
clarou a ministra ao participar, 
em Brasília, de um evento em 
comemoração aos 30 anos da 
Constituição, promulgada em 
5 de outubro de 1988. Cármen 
Lúcia disse que se vive, um mo-
mento em que o trabalhador se 
desespera ao não ter a garantia 
constitucional de direito ao 
emprego e ao trabalho, o que, 
para ela, talvez, seja a grande 
mudança.

Ao citar o fi lósofo e político 
italiano Norberto Bobbio, para 
quem as sociedades avançadas, 
no Século 21, privilegiariam 
a efetivação das conquistas 
sociais, a ministra defendeu 
que cada geração deve assu-
mir o “compromisso” de lutar 
pela preservação dos avanços 
fundamentais ao exercício da 
Cidadania. “Porque conquistá-

Ministra do STF,

Cármen Lúcia.

Onyx diz que o momento 
é de “muito trabalho” 

O ministro extraordinário e 
coordenador da equipe de tran-
sição do governo eleito, Onyx 
Lorenzoni, passou o dia ontem 
(5) em reuniões. Pela manhã, es-
teve com o ministro da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, foi ao Congresso 
Nacional e depois, cercado por 
um forte esquema de segurança, 
seguiu para o gabinete no Centro 
Cultural Banco do Brasil (CCBB). 
Segundo Onyx, o momento não 
é para entrevistas, mas sim de 
“muito trabalho”. 

A reação foi em resposta a 
pedido de entrevistas de jorna-
listas que o abordaram no Con-
gresso Nacional. O ministro, 
cuja nomeação foi publicada 
hoje no Diário Ofi cial, deve 
assinar a licença parlamentar 
para assim, integrar a equipe 
do presidente eleito Jair Bol-
sonaro, que será empossado 
em 1º de janeiro (ABr).
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O presidente eleito, Jair Bol-
sonaro, reuniu-se na manhã de 
ontem (5) com o embaixador da 
Itália no Brasil, Antonio Bernar-
dini, com quem discutiu temas 
como parcerias estratégicas, 
investimentos e a extradição de 
Cesare Battisti. Bernardini con-
tou que entregou a Bolsonaro car-
tas do presidente da Itália, Sergio 
Mattarella, e do primeiro-ministro 
Giuseppe Conte parabenizando-o 
pela eleição. 

“Conversamos sobre a pos-
sibilidade de aumentar as par-
cerias em áreas estratégicas e 
vamos esperar a concretização 
do programa econômico da 
nova equipe de governo. Há um 
forte interesse das empresas 
italianas presentes no Brasil”, 
disse Bernardini. Segundo o 

Fernando Frazão/ABr

Xangai - Numa tentativa de 
evitar que o ministério da In-
dústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC) seja engolido 
pela criação do superministério 
da Economia, o atual ministro, 
Marcos Jorge, vai endossar jun-
to à equipe de transição do pre-
sidente eleito, Jair Bolsonaro, 
a ideia, colocada por entidades 
do setor produtivo, que propõe 
a fusão da pasta responsável 
por políticas industriais com o 
ministério do Trabalho. 

Esse desenho, segundo o 
ministro, permitiria sinergia 
maior do que a reorganização 
prometida pelo governo que 
toma posse em janeiro. O 
desconforto dos empresários 
com a incorporação do MDIC 
numa pasta de Economia 
foi adiantado ontem (5), em 
reportagem do jornal Valor 
Econômico. Segundo a matéria, 
dez entidades representantes 
do setor industrial levaram ao 
deputado Onyx Lorenzoni uma 
proposta para a criação do mi-
nistério da Produção, Trabalho 
e Comércio, resultado da fusão 
do MDIC com o Trabalho. 

Na China, o plano de refor-
ma ministerial do presidente 
eleito foi alvo de críticas do 
titular do MDIC e também do 
atual ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi - ambas as pastas 
podem ser absorvidas pelas 
estruturas de superministério 
do futuro governo. Bolsonaro 

Rio - A produção de petróleo 
e gás natural no Brasil, em se-
tembro, foi de 3,196 milhões de 
barris de óleo equivalente por 
dia (boe/d), informou ontem 
(5), a ANP. A participação do 
pré-sal, de 55,8%, foi recorde, 
destacou a agência. Na região, 
foram extraídos 1,783 milhão 
de boe/d, um aumento de 
3,7% em relação ao mês an-
terior. Foram produzidos no 
pré-sal 1,419 milhão de barris 
de petróleo por dia (bpd) e 
58 milhões de metros cúbicos 

diários (m3/d) de gás natural 
por meio de 85 poços.

Ao todo, contabilizando pré e 
pós-sal, o País produziu 2,486 
milhões de barris por dia de 
petróleo, uma redução de 1,4% 
ante o mês anterior e, de 5,9% 
frente a setembro de 2017. Já 
a produção de gás natural to-
talizou 113 milhões de m3 por 
dia, um aumento de 6,1% em 
comparação ao mês anterior 
e uma redução de 0,9%, se 
comparada com o mesmo mês 
do ano passado (AE).

Brasília - A procuradora-
-geral da República, Raquel 
Dodge, pediu ao STF que 
priorize o julgamento sobre 
a situação do ex-ativista ita-
liano Cesare Battisti. Não há 
previsão de quando o caso 
será julgado pela Suprema 
Corte. Em outubro do ano 
passado, o relator do caso, 
ministro Luiz Fux, barrou em 
medida liminar uma “eventual 
extradição” do italiano Cesare 
Battisti até o julgamento de-
fi nitivo da questão. 

O italiano já afi rmou que 
uma eventual extradição 
equivale a uma pena de 
morte. Durante a campanha 
eleitoral, o deputado federal 
Jair Bolsonaro afi rmou que, 
se fosse eleito, iria extraditar 
imediatamente Battisti, asila-
do no Brasil desde 2010, após 
condenação à prisão perpétua 
na Itália pela participação 
em atentado que resultou na 
morte de quatro homens nos 
anos 1970.

Em entrevista à TV Ban-
deirantes exibida ontem (5), 
Bolsonaro disse que confi rmou 
à diplomacia italiana que de-

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.

A Bacia de Santos foi o maior produtor de petróleo e gás natural.

Ag.Petrobras
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Ministro da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços, 

Marcos Jorge.
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Extradição de Battisti foi discutida 
em encontro com Bolsonaro

extradição”, contou. Durante a 
campanha eleitoral, Bolsonaro 
sinalizou que era favorável à ex-
tradição e prometeu “entregar” 
Battisti à Itália.

No encontro de hoje, o em-
baixador também elogiou a 
indicação do juiz Sergio Moro a 
ministro da Justiça, relembran-
do o magistrado italiano Giovan-
ni Falcone, um dos líderes do 
combate à Cosa Nostra nos anos 
1990. Antes de ser assassinado 
pela própria máfia, Falcone 
largara a carreira de juiz para 
assumir um cargo no governo.

O diplomata foi recebido na 
casa de Bolsonaro no Rio de 
Janeiro, onde o político do PSL 
realiza reuniões de transição do 
governo, que toma posse em 
1 de janeiro de 2019 (ANSA).

embaixador, a extradição do 
italiano Cesare Battisti também 
foi discutida no encontro. “Bol-
sonaro tem a mesma posição do 
governo italiano e é favorável à 

Participação do pré-sal 
na produção é recorde

Ministro vai propor a fusão 
do MDIC com Trabalho

está reavaliando a ideia de unir 
Agricultura e Meio Ambiente, 
mas está mantendo o plano, 
anunciado durante a campanha 
pelo Planalto, de agrupar as 
pastas de Fazenda, Planeja-
mento e Indústria num único 
ministério da Economia.

Ao falar sobre o assunto, 
Marcos Jorge disse que, em-
bora concorde com a ideia de 
redução do número de ministé-
rios, a pasta da Indústria teria 
convergência maior com a do 
Trabalho. Os ministérios teriam 
melhores condições de traba-
lhar, juntos, em torno de uma 
“agenda de futuro”. Marcos 
Jorge acrescentou que, unidos 
num “Ministério da Produção, 
Trabalho e Comércio”, as duas 
pastas poderiam reunir num 
único local todo o Sistema S 
(AE).

Mundo vive mudança 
“perigosamente conservadora”

-los é muito difícil. Destruir e 
criticar tudo é muito fácil, mas 
isto não leva a lugar nenhum”.

Em outro momento de sua 
palestra, Cármen Lúcia admitiu 
que, “muitas vezes”, fi ca “preo-
cupada com as opções feitas” 
pelo país, embora as respeite 
como expressão das “escolhas 
próprias de cidadãos livres”. A 
ministra ainda classifi cou como 
“perigosamente conservado-
ras” algumas mudanças que, 
segundo ela, estão em curso 
em todo o mundo. Ao término 
da palestra, a ministra não 
entrou em detalhes a respeito 
de a que mudanças estava se 
referindo. Para ela, a Consti-
tuição brasileira cumpre um 
papel importante e nunca foi 
inadequada (ABr).

Dodge pede prioridade no 
julgamento do caso Battisti

volverá Battisti àquele país, 
mas ressaltou que a decisão 
dependerá do STF. Procurado 
pela reportagem, o gabinete de 
Fux não se manifestou até a 
publicação deste texto. Dentro 
do STF, ministros acreditam 
que a discussão deveria ser 
feita pelos 11 integrantes da 
Corte no plenário do tribunal, e 
não na Primeira Turma do STF, 
composta por cinco ministros.

A Primeira Turma do STF é 
formada por Fux, Luís Rober-
to Barroso, Rosa Weber, Marco 
Aurélio Mello e o presidente 
do colegiado, ministro Ale-
xandre de Moraes (AE).
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Marketplaces brasileiros: 
os desafi os que precisam 

ser enfrentados!

Envolvidos em acelerar 

ainda mais suas 

operações no país, os 

marketplaces brasileiros 

estão em pleno 

movimento

A política do ganha-ganha 
é aplicada ao negócio, 
onde grandes empresas 

diluem os seus custos e am-
pliam o espectro de visitantes, 
enquanto as pequenas podem 
expor seus produtos em lojas 
com grande visibilidade, sem 
precisar arcar com um custo 
fi xo para a criação de uma loja 
física ou virtual. Neste caminho 
de crescimento acelerado, 
que levou a Amazon ao topo 
do mercado, existem alguns 
gargalos que devem ser en-
frentados. Um deles é o frete.

Recente pesquisa feita pela 
PwC revelou que  64% dos con-
sumidores aceitam arcar com 
os custos de uma entrega mais 
rápida ou no mesmo dia; 11% 
fariam isso para garantir que 
seus pedidos cheguem uma ou 
duas horas após a compra. Eles 
reconhecem, portanto, que a 
entrega mais rápida seria um 
esforço especial de logística 
que vale a pena ser remune-
rado. E que esforço! Com o 
aumento das expectativas dos 
consumidores, a pressão agora 
é para encontrar maneiras 
de atendê-los, mas com uma 
operação lucrativa.

Especifi camente, no Brasil, 
o comércio digital tem uma 
peculiaridade: ele está inserido 
em uma cultura de “frete grá-
tis”. Esta é uma estratégia das 
grandes empresas, mas que é 
danosa para o negócio, pois o 
cliente passa a considerar que 
a entrega sem custo é uma 
condição para a compra. É 
preciso sair da briga de preços. 
Um dos grandes trunfos da 
compra online é a comodidade. 
A oferta é irresistível, mas o 
conforto na transação é o fato 
imprescindível.

Essa prática deveria ser pon-
tual, para alicerçar as vendas, 
por exemplo, já que ela tem 
um custo que deve ser pago 
por todas as partes envolvidas 
no negócio. Por isso, a gestão 
do frete é uma das partes mais 
importantes na estratégia de 
vendas online, tanto para os 

grandes quanto para os peque-
nos varejistas. Os lojistas de 
e-commerce vêm procurando 
alternativas às entregas tra-
dicionais, principalmente nos 
centros urbanos. Na prática, 
vale adotar as mais variadas 
opções. 

O estudo da PwC indica que 
em inúmeros países já existem 
parcerias de “última milha” 
com provedores de entrega 
hiperlocais (o Uber está ex-
plorando); entrega de estoque 
de fabricantes pelo varejista 
(drop-shipping);  aquisição 
de empresas prestadoras de 
serviços de logística (a compra 
da Grand Junction e da Shipt 
pela Target);  enquanto a 
Belgian Post adquiriu a Radial, 
uma empresa de entregas de 
comércio eletrônico sediada 
nos EUA.

Mas para construir um ne-
gócio efi ciente dentro de um 
marketplace é preciso ter, além 
de um frete bem estruturado, 
outros requisitos que podem 
tornar o negócio sólido. Existe 
mais de um tipo de cliente. São 
muitas marcas e serviços e é 
responsabilidade do market-
place fornecer valor e serviços. 
A jornada do cliente deve ser a 
melhor experiência possível. É 
fundamental contar com uma 
plataforma que tenha imagens 
de qualidade, texto agradável, 
que dê uma boa visão e inspira-
ção para encontrar o produto 
ou serviço perfeitos. 

Empresas tradicionais do 
varejo, nos Estados Unidos, 
estão em busca de ecossiste-
mas que sejam autossustentá-
veis. As marcas oferecem, por 
exemplo, experiências online 
e offl ine, como comprar pela 
internet em telas instaladas 
nas lojas físicas. Assim, amplia-
-se o conceito de experiência 
omnichannel. A Macy’s, nos 
Estados Unidos, está reabrindo 
dezenas de lojas para atrair 
consumidores para a compra 
online. 

O espaço para inovação está 
aberto e os compradores bra-
sileiros devem acompanhar o 
movimento do mercado global.

(*) - É Diretor de Marketplace da 
ABComm e Head de E-Commerce 

na Riachuelo, sendo um dos 
precursores dos shoppings virtuais 

no país e o primeiro lojista a integrar 
em uma mesma plataforma todos 

grandes players nacionais.

Carlos Alves (*)
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O ex-militante de esquerda 
Cesare Battisti, condenado na 
Itália por quatro assassinatos, 
reafirmou que confia nas 
instituições “democráticas” 
do Brasil e voltou a negar os 
rumores de fuga, depois que 
o presidente eleito Jair Bolso-
naro expressou seu desejo de 
extraditá-lo. “Reafi rmo minha 
confiança nas instituições 
democráticas brasileiras, que 
desde que me encontro aqui 
garantiram o pleno funciona-
mento do Estado de Direito. 
Estado de Direito este que no 
presente momento faltou em 
minha ex-pátria, a Itália”, res-
saltou Battisti em comunicado.

O italiano, ex-membro do 
grupo Proletários Armados 
pelo Comunismo (PAC), um 
braço das Brigadas Verme-
lhas, afi rmou que não “tem 
razões” para fugir porque 
“está amparado pelo Supremo 
Tribunal Federal”. Veículos 
de imprensa italianos in-
formaram que Battisti teria 
fugido do Brasil para evitar 
sua extradição, prometida 
por Bolsonaro para quando 

Como político, no entanto, 
Di Pietro nunca alcan-
çou o mesmo sucesso 

da época de magistratura, e 
hoje, aos 68 anos, é visto com 
descrédito por boa parte da 
opinião pública. 

A “Mãos Limpas” investigou 
4,5 mil pessoas, indiciou 3,2 mil 
e obteve cerca de 1,3 mil con-
denações, redefi nindo o mapa 
político da Itália e causando a 
extinção da Democracia Cristã 
e do Partido Socialista Italiano, 
que governavam o país desde 
o fi m da Segunda Guerra. O 
desencanto da população com 
a corrupção da classe política 
catapultou ao poder um empre-
sário que prometia modernizar 
a Itália, Silvio Berlusconi, que 
teria tentado levar Di Pietro 
para seu governo, o que acabou 
não acontecendo.

Ainda assim, o então pro-
motor decidiu abandonar a 
magistratura no fi m de 1994, o 
que abriria caminho para sua 
carreira política. Em 1996, Di 
Pietro aceitou um convite do 
então premier Romano Prodi, 
de centro-esquerda, para ser 
ministro das Obras Públicas, 
cargo do qual se demitiria seis 
meses depois por causa de uma 
investigação.

O ex-promotor voltaria a 
trabalhar com Prodi entre maio 
de 2006 e maio de 2008, como 
ministro de Infraestrutura. O 
ex-premier é egresso da Demo-
cracia Cristã, um dos partidos 
afundados pela “Mãos Limpas”, 
e liderava uma coalizão de 

Antonio Di Pietro, Promotor da “Mãos Limpas”, em uma imagem 

de 1995, teve carreira conturbada.

A escritora mineira Conceição 
Evaristo foi a homenageada no 
Enem 2018, segundo o Inep. Tre-
chos de sua obra foram seleciona-
dos e estão impressos nas capas 
das provas do Enem. A cada ano 
o Inep elege uma personalidade 
ou um tema para as frases. 

Os participantes precisam 
transcrever a frase apresentada 
na capa do Caderno de Ques-
tões para o Cartão-Resposta. 
Cada tipo de prova – são quatro 
cores diferentes, além das pro-
vas acessíveis – tem uma frase 
diferente. Segundo o Inep, uma 
das frases usadas na prova do 

Enem é: “E não há quem ponha 
um ponto fi nal na história”.

Negra, nascida em 1946, em 
uma favela de Belo Horizonte, 
Conceição Evaristo concluiu 
o curso normal aos 25 anos e 
mudou-se para o Rio de Janeiro. 
É formada em letras pela UFRJ, 
mestre em literatura brasileira 
pela PUC-RJ e doutora em 
literatura comparada pela Uni-
versidade Federal Fluminense 
(UFF). Publicou Ponciá Vivên-
cio, seu primeiro romance, em 
2003. É autora ainda de Becos 
da Memória e Insubmissas 
Lágrimas de Mulheres (ABr).

El Chapo, um dos maiores 
trafi cantes do mundo, vai 
a julgamento 

Apontado como um dos 
principais líderes do tráfi co de 
drogas no mundo, o mexicano 
Joaquín Archivaldo Guzmán 
Loera, conhecido como  El 
Chapo, começou ontem (5) a 
ser julgado em Nova York, por 
assassinatos, narcotráfico e 
conspirações. Crimes que po-
dem levá-lo à prisão perpétua. 
Os principais jornais e emisso-
ras de televisão dos Estados 
Unidos e da Europa destacam o 
julgamento do narcotrafi cante.

A idade de El Chapo é incerta 
porque ele tem documentos 
com datas distintas de nasci-
mento: em um, teria 61 anos, em 
outro, 63. El Chapo era o chefe 
do Cartel de Sinaloa e está pre-
so no Manhattan Correctional 
Center, desde janeiro de 2017. 
De acordo com a imprensa 
internacional, o processo dele 
tem quase 15 mil páginas.

Detido várias vezes desde 
1993, foi capaz de fugas cine-
matográfi cas. A caçada a ele 
envolveu autoridades e agentes 
dos Estados Unidos e do Méxi-
co. Preso, ele foi extraditado 
para os Estados Unidos. Os 
jornais portugueses informam 
que os advogados de El Chapo 
afi rmam que ele está mal psi-
cologicamente, pois é mantido 
preso em uma cela solitária, 
isolado dos demais, o que gera 
uma série de transtornos, como 
perda de memória e idéias fi xas.

As autoridades norte-ameri-
canas afi rmam que o isolamento 
é necessário porque ele já fugiu 
de prisões de alta segurança. O 
criminoso negou ser o chefe do 
Cartel de Sinaloa, organização 
responsável pelo destino de parte 
da cocaína enviada para os Esta-
dos Unidos, lavagem de dinheiro, 
sequestros e assassinatos.

Depois de meses de rumores, as “Spice Girls” 
podem voltar a se apresentar juntas para uma tur-
nê no ano que vem, mas sem a Victoria Beckham. 
Segundo o jornal britânico “The Sun”, a banda 
se reuniu ontem (5) para lançar ofi cialmente o 
seu retorno. Formado originalmente por Emma 
Bunton, Geri Halliwell, Melanie B, Melanie C 
e Victoria Beckham, o grupo fi cou conhecido 
em 1996, vendeu mais de 90 milhões de discos 
e, em meio a saídas de integrantes, pausas e 

complicações, separou-se ofi cialmente em 2001.
Em setembro deste ano, Melanie B esteve no pro-

grama americano “The Late Show”, onde afi rmou 
que a banda lançara a turnê. Ela, Emma Bunton, 
Melanie C e Geri Halliwell já estão confi rmadas, 
mas Beckham havia declarado que não se uniria 
novamente à banda. A última vez que todas as Spice 
Girls se apresentaram juntas foi nas Olimpíadas 
de Londres, em 2012, e desde então Victoria não 
apareceu mais com as meninas (ANSA).
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Inspiração do juiz Sérgio 
Moro, Antonio Di Pietro 

fracassou na política
A decisão do juiz Sérgio Moro de abandonar a toga para abraçar a carreira política segue os passos 
daquele que é considerado uma de suas inspirações, o ex-promotor Antonio Di Pietro, responsável 
pela Operação Mãos Limpas, que desbaratou um disseminado esquema de corrupção e dizimou o 
sistema partidário da Itália no início dos anos 1990

Estrelas (M5S), hoje no poder. 
Quando promotor, usou táticas 
depois empregadas por Moro, 
como as prisões para conseguir 
delações premiadas. Embora 
popular em um primeiro mo-
mento, Di Pietro quase nunca 
obteve votações expressivas, 
com exceção de sua vitória 
para o Senado na Toscana, 
ainda em 1997, com 67,8% dos 
votos. Há cerca de um ano, o ex-
-magistrado fez um mea culpa.

“Fiz uma política sobre o medo 
e paguei as consequências. O 
medo das algemas, o medo do, 
digamos assim, ‘somos todos 
criminosos’, o medo no qual 
quem não pensa como eu seja 
um delinquente. Fiz o inquéri-
to Mãos Limpas, e com ele se 
destruiu tudo o que era a dita 
Primeira República: o mal, e 
havia muito com a corrupção, 
é que nasceram os chamados 
partidos personalistas”, disse. 
Di Pietro também pagou o 
preço por erros na seleção de 
dirigentes para seu partido. Um 
ex-senador do IdV, Sergio De 
Gregorio, recebeu suborno de 
Berlusconi para derrubar o go-
verno Prodi em 2008, ao trocar 
a centro-esquerda pela direita.

Berlusconi chegou a ser con-
denado a três anos de prisão, 
mas o crime prescreveu. Outro 
ex-senador, Antonio Razzi, 
também abandonou o IdV para 
aderir ao líder conservador e vi-
rou fi gura folclórica no país por 
seu apoio ao regime da Coreia 
do Norte e por falar um italiano 
bastante pobre (ANSA).

centro-esquerda formada por 
órfãos dos partidos italianos 
que desapareceram naquele 
período.

Entre os dois ministérios, Di 
Pietro foi senador, deputado e 
eurodeputado, tendo fundado, 
em março de 1998, a legenda 
Itália dos Valores (IdV), de 
centro-esquerda, que tinha 
como bandeiras a valorização 
da legalidade e a transparência 
administrativa. O ex-promotor 
rompeu com o IdV em 2014, 
após ter perdido apoio entre 
seus fi liados por defender uma 
oposição dura ao governo de 
Matteo Renzi.

Desde então, Di Pietro cogi-
tou candidaturas a prefeito de 
Milão e governador e senador de 
sua região de origem, a pequena 

Molise, onde teria o apoio do 
Partido Democrático (PD), de 
centro-esquerda. No entanto 
Renzi, então secretário da 
legenda, vetou a candidatura.

“E a razão pela qual dissemos 
não a uma candidatura de Di 
Pietro é simples: Di Pietro 
representa uma cultura justi-
cialista que nunca apreciamos, 
e, com todo o respeito por sua 
pessoa, essa história repre-
senta o passado”, declarou o 
ex-premier em janeiro de 2018.

Em sua carreira política, Di 
Pietro adotou um viés mar-
cadamente antiberlusconista, 
contra as “castas” e de defesa 
de uma Justiça rápida e severa 
contra políticos, antecipando 
de certa forma o discurso 
antissistema do Movimento 5 

Battisti diz confi ar
nas instituições brasileiras

Battisti afi rmou que 

não “tem razões” 

para fugir porque 

“está amparado 

pelo Supremo”.

assumir Presidência, no dia 1º 
de janeiro.

Em sua nota, Battisti também 
esclareceu os comentários 
feitos a uma rádio da Itália, 
segundo a qual o ex-militante 
afi rmou que Bolsonaro “só fala” 
e diz “fanfarrices”. “A palavra 
fanfarrice foi usada como re-
ferência aos boatos de fuga, 
de nenhuma maneira à pessoa 
do presidente eleito”, explicou.

Battisti foi condenado à 
prisão perpétua na Itália por 
quatro homicídios na década 

de 1970, dos quais se declara 
inocente. Passou 30 anos 
como fugitivo entre o México 
e a França e em 2004 fugiu 
para o Brasil, onde permane-
ceu escondido três anos até 
ser detido em 2007. O STF 
autorizou sua extradição em 
2009 em uma decisão não 
vinculativa que dava a palavra 
fi nal ao então chefe de Esta-
do, ex-presidente Lula, que a 
rejeitou em 31 de dezembro 
de 2010, o último dia de seu 
mandato (Agência EFE).

Conceição Evaristo foi 
a homenageada do 

Enem 2018
Conceição Evaristo: trechos de 

suas obras foram impressos 

nas capas das provas.

Spice Girls podem lançar turnê de retorno
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A - Desenvolvimento de Aplicativos 
A MadCode, escola do Grupo Cel.Lep e uma das principais instituições 
de ensino de programação e robótica para crianças e adolescentes, está 
selecionando jovens de 13 a 17 anos para a turma de novembro do curso 
gratuito de Desenvolvimento de Aplicativos, no Estação Hack, primeiro 
centro de apoio à inovação do Facebook no mundo. Ao fi nal do curso, o 
aluno está apto a produzir um aplicativo funcional que pode ser dispo-
nibilizado para download. Com inscrições abertas em (http://madcode.
com.br/estacao-hack/), o objetivo é introduzir os conhecimentos básicos 
de programação e incentivar os alunos a utilizarem ferramentas para a 
construção de aplicativos.

B - Novembro Negro
O Instituto Inhotim promove uma série de ações e debates para celebrar 
o Novembro Negro e o “Dia da Consciência Negra”, comemorado no Bra-
sil no próximo dia 20. Durante todo o mês, o público poderá participar 
de uma programação especial gratuita, que inclui rodas de conversa, 
encontros e visitas mediadas com foco na cultura afrodescendente, 
no protagonismo e representatividade dos negros na sociedade e suas 
contribuições para as múltiplas formas de arte. As atividades terão a 
participação de educadores, artistas negros, grupos teatrais e coletivos. 
Saiba mais no site: (www.inhotim.org.br).

C - Scandinavian Day
Aproximar agentes públicos e privados de Ninamarca, Finlândia, Noruega 
e Suécia de seus pares brasileiros e abrir as portas para oportunidades 
de parcerias e negócios, é o objetivo do Scandinavian Day, organizado 
pela consultoria Imagem Corporativa. Representantes dos quatro pa-
íses vão mostrar avanços nas áreas de tecnologfi a, educação, gestão 
pública, sustentabilidade, energias alternativas e mobilidade. Acontece 
amanhã (7), das 8h às 13h, no Hotel Renaissance. Inscrições pelo email 
(scandinavianday@imagemcorporativa.com.br). Prohramação: (http://
scandinavianday.com.br).

D - Estratégias de Negócios 
Para Sean Ness, guru e consultor estratégico de empresas do Vale do 
Silício, “inventar” o futuro tem mais a ver com esforço e visão pessoal do 

que apostar em tendências. Ness, diretor do laboratório de ideias Institute 
For The Future, é o convidado de honra do ‘Amcham Spark – O Dia Para 
Reinventar o Amanhã’, fórum de inovação e negócios da Amcham-SP 
nesta quinta-feira (8), das 8h30 às 16h30. Pela manhã, Ness debate o 
futuro das organizações e retorna à tarde para uma master class sobre 
construção do futuro. Os CEOs Fábio Coelho (Google Brasil), Carlos 
Marinelli (Fleury), Bruno Nardon (Rappi) e Dominique Oliver (Ama-
ro), formam painel sobre os desafi os do protagonismo empresarial nos 
próximos anos. Mais informações: (www.amcham.com.br).

E - Jornalismo de Dados 
Entre os próximos dias 10 e 11, na ESPM, acontece a 3ª edição da 
Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais. As 
pesquisas eleitorais infl uenciam nas urnas? É possível “entrevistar” uma 
base de dados de milhares de linhas? O que é Machine Learning e como 
ele pode contribuir pra investigações jornalísticas? Essas são algumas das 
perguntas que o time de especialistas convidados pela Open Knowledge 
Brasil responde no evento. Realizado em parceria com o Google News 
Initiative, é o primeiro do Brasil focado em jornalismo de dados e reúne 
profi ssionais do mercado para trocar ensinamentos e experiências sobre 
a área. Inscrições e mais informações: (www.coda.escoladedados.org).

F - Guarulhos Run Kids
Estão abertas as inscrições para a segunda edição da Guarulhos Run Kids, 
que acontece em 9 de dezembro no estacionamento do Shopping Pátio 
Guarulhos, das 8h às 12h. Para a criançada participar, os papais devem 
cadastrá-la no site (www.minhadowneup.com.br/2runkids), seguindo as 
categorias: de 2 a 4 anos para 50 metros; 5 a 7 anos – 100 metros; 8 a 10 
anos – 200 metros; e 11 e 12 anos em 300 metros. O evento é idealizada 
e organizada pela Associação Minha Down É Up! com o objetivo principal 
unir crianças de diferentes idades por meio do esporte e do lazer, já que 
haverá outras atividades de entretenimento nessa data. 

G - Administradoras de Condomínios
A edição 2018 do Encontro Nacional das Administradoras de Condomí-
nios acontece amanhã (7) e na quinta (8), na sede do Secovi-SP, com o 
objetivo de agregar conhecimento e proporcionar networking entre em-

presários e profi ssionais das empresas de administração de condomínios. 
O tema, “Gestão, Conectividade e Resultado” Entre os palestrantes: José 
Nêumanne Pinto, analisa o panorama político-econômico; a consultora 
Martha Gabriel, focaliza marketing digital; Fernando Kimura, fala sobre 
o marketing do futuro; Pedro Calabrez destaca os desafi os da gestão de 
pessoas; o fi lósofo Luiz Felipe Pondé aborda o futuro da sociedade; e a 
Monja Coen Roshi explica como lidar com as pessoas. Mais informações 
e inscrições: tel. (11) 5591-1306 ou (www.enaconsecovi.com.br).

H - Mercado Norte-americano
A Obrigado, conhecida por oferecer a água de coco mais pura do mer-
cado, continua expandindo sua atuação e conquistando novos paladares 
fora do País. A demanda pelos produtos naturais tornou-se tão evidente 
que a marca brasileira – além de oferecer ao mercado norte-americano 
a água de coco -, lançou sabores exclusivos de suco de frutas com água 
de coco para a região: Abacaxi e Manga com Acerola. O blend não foi 
escolhido ao acaso, pois o consumidor americano está cada vez mais 
aberto a experimentar os sabores das frutas tropicais. Para os próximos 
anos, a expectativa é que sejam exportados mais de 5 milhões de litros 
de todos os produtos da marca para serem comercializados no exterior.

I - Educação Especial 
Entre os próximos dias 14 e 17, a UFSCar sedia o VIII Congresso 
Brasileiro de Educação Especial, que acontece junto ao XI Encontro 
Nacional de Pesquisadores da Educação Especial e tem o intuito de 
atrair profi ssionais e estudantes que atuam de modo direto ou indire-
to nesse setor. A iniciativa se confi gura como importante espaço de 
debate e divulgação do conhecimento científi co produzido na área, 
tanto nacional como internacionalmente. O Congresso visa estimular 
o intercâmbio entre pesquisadores e atender a demanda  por novas 
práticas decorrente da política educacional adotada no Brasil. Reúne 
palestrantes brasileiros e estrangeiros e promove simpósios, mesas-
-redondas, minicursos e apresentações de trabalhos. Mais informações: 
(http://2018.cbee-ufscar.com.br).

J - Festa Anual
No próximo dia 22 (quinta-feira), o MASP realiza sua festa benefi cente 
anual. Com o evento, vai arrecadar recursos destinados à manutenção de 
exposições e atividades de qualidade, direcionadas a públicos amplos e 
diversos. O encontro deste ano conta com show de Ivete Sangalo, voz e 
piano. O programa divide-se em duas partes: coquetel e jantar para 500 
pessoas sentadas, no mezanino do museu, seguido de show e festa open 
bar para cerca de 800 pessoas, no 2º subsolo. Há convites de diversos 
valores. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site (www.masp.org.
br), e-mail (festa@masp.org.br) ou tel. 11 3149-5946.

A - Desenvolvimento de Aplicativos 
A MadCode, escola do Grupo Cel.Lep e uma das principais instituições 

que apostar em tendências. Ness, diretor do laboratório de ideias Institute 
For The Future, é o convidado de honra do ‘Amcham Spark – O Dia Para 
Reinventar o Amanhã’ fórum de inovação e negócios da Amcham SP

Os dados já são hoje 

mais preciosos que o 

combustível, mas por si 

só não são sufi cientes 

para expressar algo

Para que tenham um sig-
nifi cado útil e relevante 
na tomada de decisão 

eles precisam passar antes 
por algum tipo de análise e 
interpretação.

Sinal dos tempos, os dados 
gerados no mundo todo têm 
aumentado de forma exponen-
cial ao longo dos anos – e esse 
ritmo deve ser mantido em um 
futuro próximo. 

Contudo, até o momento, 
apenas 0,5% de tudo isso é 
analisado. É possível imaginar 
todo o potencial existente nos 
outros 99,5% que nunca foram 
explorados por soluções de big 
data e inteligência artifi cial? 
Temos, portanto, um imenso 
oceano para navegar. 

Por meio do Wi-Fi, que pas-
sou a ser um grande sensor 
de informações, coexistem 
a mobilidade, que pode ser 
tanto indoor como outdoor, 
e o enriquecimento de dados 
e a consequente aplicação da 
inteligência artificial sobre 
as informações enriquecidas 
e trabalhadas dentro de um 
ecossistema. Em outras pala-
vras: transforma-se o pouco 
em muito.

A mobilidade indoor diz res-
peito ao fl uxo de pessoas em 
locais de grande concentração 
de público, como parques de 
diversão, estádios de futebol 
e shopping centers. O usuário 
não precisa nem sequer estar 
logado em uma rede para 
que sua movimentação seja 
acompanhada. Por meio de 
um mapa de calor pode-se 
visualizar dados de densidade 
de pontos e obter uma visão 
geral do comportamento dos 
visitantes, além de saber o que 
mais curtem e do que menos 
gostam e, assim, aprimorar 
as estratégias de vendas e 

publicidade.
Já a mobilidade outdoor 

compreende o fl uxo externo 
dos usuários, seja ao saírem 
do transporte público ou 
acessarem uma loja de de-
partamentos. Ao gerir a inte-
ligência artifi cial, a empresa 
consegue saber, por exemplo, 
o percentual de pessoas que 
frequentam aeroportos e ro-
doviárias ou quem vai apenas 
ocasionalmente a esses locais. 
São informações muito ricas 
e insights valiosos sobre o 
comportamento do cliente 
que podem se tornar uma 
vantagem competitiva para 
as corporações que investem 
nessa prática.

A segunda via de entendi-
mento gerada pela inteligência 
artifi cial aplicada em redes de 
Wi-Fi é o enriquecimento dos 
dados. Aqui temos a inteligên-
cia artifi cial aliada ao machine 
learning e ao deep learning. O 
primeiro é a prática de usar 
algoritmos para coletar dados, 
aprender com eles, e então 
fazer uma determinação ou 
prognóstico sobre alguma 
coisa no mundo. 

O segundo trabalha com 
análise de dados brutos, o que 
possibilita um campo de atua-
ção ainda mais amplo, e pode 
classifi car informações conti-
das em diferentes formatos, 
como áudios, textos, imagens, 
sensores e bancos de dados. 
No nosso entendimento, uma 
experiência se transforma 
em inesquecível quando sai 
do convencional e o grande 
responsável por proporcionar 
esse encantamento do usuário 
é o big data. 

Juntas, inteligência artifi cial, 
machine learning e deep lear-
ning conseguem, por meio da 
informação, individualizar a 
experiência do usuário fi nal 
e, ao mesmo tempo, ser um 
diferencial estratégico para 
o cliente.

(*) - É fundador e CEO da Zoox Smart 
Data (http://zooxsmart.com/).

Rafael de Albuquerque (*)

A cada dia, milhões de pes-
soas passam pela Rua Boa Vis-
ta, no chamado centro velho. 
Em meio a dezenas de prédios 
históricos – como o Martinelli 
e o prédio do Banespa – e em 
frente ao Pátio do Colégio, 
está ele: um painel de 1,85 m 
de altura por 4,3 m de largura 
com um cronômetro que salta 
aos olhos. Incansável, ele 
não para de girar. Motoristas, 
pedestres, passageiros de 
ônibus, ciclistas: o painel do 
Impostômetro da Associa-
ção Comercial de São Paulo 
(ACSP) chama a atenção de 
todos desde que foi implanta-
do, há 13 anos.  

Hoje terça-feira (6), às 9h45, 
ele registrou nada menos que 
R$ 2 trilhões, muito antes do 
que em 2017, quando esse 
montante foi mostrado dia 6/12, 
denunciando a rapidez da mor-
dida do leão. A estimativa para 
arrecadação total em 2018 é de 
R$ 2,388 trilhões (contra R$ 
2,172 trilhões no ano passado). 

“A arrecadação está su-

A estimativa para arrecadação total em 2018

é de R$ 2,388 trilhões.

Na semana passada, a pro-
jeção estava em 4,43%. 
Para 2019, a projeção da 

infl ação permanece em 4,22%. 
Também não houve alteração 
na estimativa para 2020: 4%. 
Para 2021, passou de 3,95% 
para 3,97%.

A meta de infl ação, que deve 
ser perseguida pelo BC, é 4,5% 
este ano. Essa meta tem limite 
inferior de 3% e superior de 6%. 
Para 2019, a meta é 4,25% com 
intervalo de tolerância entre 
2,75% e 5,75%. Já para 2020, a 
meta é 4% e 2021, 3,75%, com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para os dois 
anos (2,5% a 5,5% e 2,25% a 
5,25%, respectivamente).

Para alcançar a meta de 
infl ação, o BC usa como instru-
mento a taxa básica de juros, 

A meta de infl ação, que deve ser perseguida pelo BC,

é 4,5% este ano.

Os pedidos de falência recuaram 14,8% no acumulado 
do ano (janeiro a outubro de 2018 comparado ao mesmo 
período de 2017), segundo dados com abrangência na-
cional da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção 
ao Crédito). Mantida a base de comparação, as falências 
decretadas registraram alta de 12,5% e os pedidos de 
recuperação judicial subiram 6,3%. As recuperações 
judiciais deferidas apontaram queda de 0,4%.

Na comparação mensal os pedidos de falência su-

biram 18,9% em relação a setembro, assim como os 
pedidos de recuperação judicial (12,8%), falências 
decretadas (25,8%) e recuperações judiciais deferidas 
(5,7%). De acordo com os resultados acumulados 
do ano, os pedidos de falência continuam recuando. 

O movimento de queda está atrelado a melhora nas 
condições econômicas desde o ano passado, que per-
mitiu às empresas apresentarem sinais mais sólidos nos 
indicadores de solvência (Boa Vista SCPC).

A produção industrial do setor 
elétrico e eletrônico recuou 4,8% 
em setembro de 2018 ao comparar 
com igual mês do ano passado. É 
o que apontam os dados divulga-
dos pelo IBGE e agregados pela 
Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica (Abinee). 
Esse desempenho ocorreu devido 
às quedas tanto da área eletrônica 
(-8,3%) como da produção de bens 
elétricos (-1,4%).

Na área eletrônica, o principal 
responsável pelo resultado foi o 

recuo da produção de aparelhos de 
áudio e vídeo, que vem ocorrendo 
nos últimos meses. Neste segmento 
estão classifi cados os televisores, 
que vinham contribuindo com o 
aumento da produção desde o 
ano passado, em virtude da Copa 
do Mundo de Futebol. Já o de-
sempenho da área elétrica sofreu 
infl uência da retração de 24,8% na 
produção de lâmpadas. Os únicos 
segmentos que cresceram foram os 
geradores, transformadores e moto-
res elétricos (+2,6%) (AI/Abinee).

Xi Jinping promete 
abrir mercado chinês 
para importações

O presidente da China, Xi 
Jinping, garantiu ontem (5) 
que promoverá a globalização 
econômica e a abertura do 
mercado local aos produtos 
estrangeiros. No discurso de 
abertura do 1º China Internatio-
nal Import Expo (CIIE) - evento 
inédito que promove o país 
como importador - em Xangai, o 
presidente chinês ressaltou que 
“é o nosso sincero compromisso 
abrir o mercado’”. 

“A China não fechará suas 
portas ao mundo, mas sim, 
abrirá cada vez mais”, desta-
cou. “Todos os países deve-
riam trabalhar pela abertura 
ao exterior e para combater o 
protecionismo e o unilateralis-
mo”, comentou Xi. Com 3,6 mil 
empresas de 172 países, a feira 
promove a China como importa-
dora em um momento em que o 
país enfrenta críticas pela falta 
abertura de mercados e pela 
violação de políticas industriais. 

De acordo com estimativa do 
Ministério do Comércio da Chi-
na, o país deverá importar mais 
de US$ 10 trilhões em produtos 
e serviços nos próximos cinco 
anos. O evento conta com a pre-
sença de líderes internacionais 
e representantes estrangeiros, 
como uma delegação brasileira 
liderada pelo chanceler Aloysio 
Nunes Ferreira. 

O Brasil é um dos 12 países 
homenageados na CIIE e conta 
com pavilhões dedicados aos 
setores de alimentos e bebidas, 
serviços, bens de consumo e 
equipamentos médicos, em 
mais de 1.400 m² (ANSA).
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Mercado reduz estimativa 
de infl ação para este ano

A estimativa de instituições fi nanceiras para a infl ação neste ano caiu pela segunda vez seguida. De 
acordo com pesquisa do Banco Central (BC), divulgada ontem (5), o IPCA deve fi car em 4,40%

a Selic, atualmente em 6,5% 
ao ano. De acordo com o mer-
cado fi nanceiro, a Selic deve 
permanecer em 6,5% ao ano 
até o fi m de 2018. Para 2019, 
a expectativa é de aumento 
da taxa básica, terminando o 
período em 8% ao ano e per-
manecendo nesse patamar em 
2020 e 2021.

A manutenção da taxa básica 
de juros, como prevê o mercado 
fi nanceiro este ano, indica que o 
Copom considera as alterações 
anteriores suficientes para 
chegar à meta de infl ação. Foi 
mantida a estimativa para o 
crescimento do PIB em 1,36%, 
em 2018, e em 2,50% nos próxi-
mos três anos. Já a cotação do 
dólar passou de R$ 3,71 para R$ 
3,70 no fi m do ano, e R$ 3,80 
para o término de 2019 (ABr).

Impostômetro da ACSP 
chega a R$ 2 trilhões

bindo, porém fecharemos o 
ano com défi cit de mais de R$ 
100 bilhões. Por isso a equipe 
econômica do próximo governo 
precisa focar no controle das 
contas públicas, manter o teto 
dos gastos e estimular a priva-
tização de empresas estatais, 
diminuindo o tamanho do Es-
tado”, comenta Alencar Burti, 
presidente da ACSP.    

Mas, afi nal, o que são todos 
esses números vultosos e as-
sustadores – milhões, bilhões, 
trilhões de reais? É o tanto de 
dinheiro que os brasileiros tiram 
do bolso para pagar tributos ao 
governo federal, aos estados e 
aos municípios. O Impostôme-
tro informa, em tempo real, os 
valores que vão para os cofres 
públicos (AI/ACSP).

Pedidos de falência caem 14,8% no acumulado do ano

Recuou a produção da 
indústria eletroeletrônica
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A velha guerra
verbal do Partido

dos Trabalhadores
“O pau que nasce torto 

não tem jeito, morre 

torto”. O popular ditado 

cai bem nesse momento 

sobre a cabeça dos 

dirigentes do PT 

O novo governo nem co-
meçou e o Partido dos 
Trabalhadores volta ao 

palanque com seu verbo ácido 
e mal humorado, a confi rmar o 
velho lema que o tem distingui-
do ao longo de três décadas de 
existência: “se hay gobierno, 
soy contra”. Assim pensa: “o 
único governo que prestou e 
deve ser reconhecido como 
o melhor do país em todos os 
tempos foi o nosso”. 

Não há como argumentar 
com mentes empedernidas 
que se acostumaram a repetir 
mantras nas ruas e nas praças 
para louvar as “vestes imacula-
das” de um corpo enlameado 
nos dutos do mensalão e do 
petrolão. O PT não desce do 
pedestal. 

Na noite da derrota, Fer-
nando Haddad fez questão de 
inverter a aritmética, elevou 
aos píncaros da glória seus 47 
milhões de votos, convocou a 
militância para resistir e não 
ter medo, avocando-se como 
o professor-guerreiro “que não 
foge à luta, nem teme quem 
adora a liberdade à própria 
morte”. A ferocidade petista 
voltou à garganta de Gleisi 
Hoffmann. Certamente como 
deputada desfi lará, logo no 
primeira dia da legislatura, o 
dicionário raivoso com que o 
PT construiu o apartheid tão 
conhecido como o “Nós e Eles”.

A democracia, como todos 
sabem, pressupõe o jogo dos 
contrários. O embate de ideias 
entre protagonistas é salutar 
para a construção de um 
sistema em que a liberdade 
de expressão, a liberdade de 
imprensa, o direito à livre asso-
ciação, o direito de locomoção, 
o livre exercício dos cultos 
religiosos constituem, entre 
outros, pilares fundamentais. 
Esse é o cerne da nossa Lei 
Maior, a Constituição de 88, 
para a qual o PT, aliás, deu as 
costas por ter se recusado a 
assiná-la. 

Convém lembrar que, no 
início da redemocratização, 
o partido não votou em Tan-
credo Neves para presidente, 
não apoiou Itamar Franco no 
governo de transição e nem 
o Plano Real, que deu estabi-
lidade à moeda. Uma viseira 
histórica estreitou o olhar 
dos dirigentes petistas. Que 
sempre cultivaram o conceito 
de que no Brasil há uma banda 
sadia, a deles, e uma banda 
podre, o resto. O feitiço acabou 
virando contra o feiticeiro. 

O PT perdeu o pleito na estei-
ra da dualidade que cultivou. 

E que, infelizmente, voltará a 
cultivar, haja vista a disposição 
já manifesta dos próceres pe-
tistas em fazer “oposição por 
oposição”. Ocorre que boa par-
te dos partidos que se alinham 
no centro-esquerda do arco 
ideológico não mais perfi lará 
ao lado do PT, como é o caso 
de Ciro Gomes e seu PDT.

O petismo tem condições 
de adensar o oposicionismo 
no país, caso o governo Bol-
sonaro seja um fracasso. A 
recíproca é verdadeira. Se 
ganhar aplausos gerais, a ad-
ministração comandada pelo 
capitão reformado do Exército 
queimará o estoque de força 
que o PT ainda detém. Urge 
esperar. Tentar voltar às ruas 
com mobilizações e discurso 
crítico, sem ver resultados das 
ações a serem empreendidas, 
é um risco. 

Que poderá ser evitado caso 
o partido se dedique a uma 
intensa refl exão interna, capaz 
de apontar erros cometidos e 
defi nir rumos a seguir. As alas 
que integram o PT estarão 
medindo forças para escolher 
os interlocutores dos próximos 
tempos. Se a verborragia azeda 
de Hoffmann persistir, sob 
a bandeira do “Lula livre”, é 
possível prever o acirramento 
dos ânimos sociais.  

O país carece de abrir ho-
rizontes mais claros. Espera-
-se do novo governante uma 
palavra moderada, um verbo 
mais acolhedor, sob o com-
promisso de respeito aos 
princípios constitucionais. A 
linha divisória que racha o país 
ao meio vai ser mais forte ou 
mais tênue caso os extremos 
contenham o ímpeto de seus 
ataques. O Brasil não merece 
viver sob eterna campanha de 
luta pelo poder. Há demandas 
prementes que podem ser 
atendidas, principalmente nas 
áreas da saúde, segurança pú-
blica, educação e mobilidade.

Enxugar a máquina adminis-
trativa, promover as reformas 
fundamentais – previdenciá-
ria, tributária, política – fazer 
crescer o número de empre-
gos, adotar a meritocracia, 
melhorar a autoestima dos 
brasileiros, enfi m, expandir 
o Produto Interno Bruto da 
Felicidade – são desafi os que 
devem receber o apoio de 
todos, partidos e lideranças. 
Ser contra apenas para ganhar 
visibilidade e, mais adiante, 
voltar ao poder é fazer politi-
cagem, não política no sentido 
aristotélico de servir à polis.

É hora de lembrar a lição do 
Barão do Amazonas, vencedor 
da Batalha Naval de Riachuelo: 
“O Brasil espera que cada um 
cumpra o seu dever”.

 
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

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

Gaudêncio Torquato (*)

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, en-
frenta seu maior teste hoje 
(6), com as eleições legislati-
vas de meio de mandato, que 
podem marcar uma mudança 
no equilíbrio de forças no 
Congresso, hoje nas mãos 
do Partido Republicano. Os 
eleitores norte-americanos 
renovarão nas urnas os 435 
assentos da Câmara dos Re-
presentantes, um terço (35) 
das 100 cadeiras do Senado 
e 36 governos estaduais, in-
cluindo Califórnia, Nova York, 
Texas e Flórida.

Segundo projeções do site 
“FiveThirtyEight”, do esta-
tístico Nate Silver, o Partido 
Democrata tem 85,6% de 
chances de retomar o con-
trole da Câmara, enquanto 
os republicanos têm o mesmo 
percentual de possibilidade de 
manter o comando do Senado, 
onde a maioria dos assentos 
em jogo é da legenda progres-
sista. Ainda que a Câmara Alta 
continue vermelha, perder o 
comando de um dos ramos 
do Congresso - justamente 
aquele que tem o poder de 
instaurar um processo de 
impeachment - deve difi cultar 
a vida de Trump.

De acordo com uma pesqui-
sa divulgada pela “CNN”, sete 
em cada 10 eleitores dizem 
que seus votos serão contra 
(42%) ou a favor (28%) do 
chefe da Casa Branca. O pre-

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Moro diz se inspirar 
em juiz italiano

O juiz federal Sérgio Moro en-
viou uma mensagem aos colegas 
da Associação dos Juízes Fede-
rais do Brasil (Ajufe) na última 
sexta-feira (2) em que revela ter 
se inspirado no juiz italiano Gio-
vanni Falcone, da “Operação Mãos 
Limpas”, para aceitar o convite 
do presidente eleito, Jair Bolso-
naro, para assumir a Ministério 
da Justiça no novo governo. As 
informações são do jornal “Folha 
de S. Paulo”.

No texto, Moro lembra que 
Falcone trocou Palermo, no sul da 
Itália, por Roma, onde assumiu o 
cargo de diretor de assuntos penais 
do Ministério da Justiça da Itália 
em 1991, após ter combatido a 
organização mafi osa “Cosa Nostra” 
nos anos 1980. A operação pren-
deu três mil pessoas e investigou 
cerca de 500 parlamentares. Após 
conseguir a condenação da “Cosa 
Nostra” na Itália, Falcone dedicou-
-se a projetos de lei antimáfi a no 
Poder Executivo.

O trabalho de combate à cor-
rupção levou ao assassinato do 
magistrado, de sua mulher e de 
três guarda-costas, em 1992, em 
um atentado a bomba. O ex-chefe 
do clã dos Corleone, Totò Riina, 
foi o mandante do crime, pelo qual 
foi condenado à prisão perpétua.

O juiz brasileiro, famoso pela 
atuação na operação Lava Jato, 
disse esperar fazer um trabalho 
parecido com o de Falcone em 
Brasília. Ele termina a mensagem 
aos colegas de toga agradecendo 
por mensagens de apoio. Segundo 
o jornal “O Estado de S. Paulo”, 
Moro encaminhou ofício ontem (5) 
à Corregedoria da Justiça Federal 
em que informa que pretende pedir 
exoneração do cargo de juiz federal 
em janeiro do ano que vem (ANSA).

Os habitantes da Nova Caledô-
nia, arquipélago situado no sul 
do Oceano Pacífi co, decidiram 
não se separar da França. Em 
plebiscito realizado no domingo 
(4), 56,4% dos eleitores vota-
ram contra a independência, 
enquanto 43,6% optaram pelo 
separatismo. A consulta popular 
teve participação de 80,6% dos 
174 mil cidadãos aptos a votar.

O presidente Emmanuel Ma-
cron disse que o resultado 
“demonstra a confiança na 
República Francesa”. “Estou 
verdadeiramente orgulhoso que 
superamos esse passo histórico 
juntos”, afi rmou. O plebiscito 

ocorreu após três décadas de 
processo de descolonização e 
nasceu do ressentimento do 
povo nativo Canaco por causa do 
tratamento dado pelos europeus.

Os indígenas representam 
cerca de 40% da população de 
270 mil habitantes do arquipé-
lago e foram alvos de discrimi-
nação e políticas de segregação 
durante o período colonial. A 
França controla a Nova Cale-
dônia desde 1853 e envia 1,3 
bilhão de euros em subsídios ao 
território a cada ano - o temor 
de prejuízos à economia local 
é um dos fatores da vitória do 
“não” (ANSA).

Cédulas de votação em plebiscito na Nova Caledônia.

Dentre os itens, está o 
veto total do presidente 
Temer ao projeto que 

autoriza o retorno ao Simples 
de microempreendedores in-
dividuais, microempresas e 
empresas de pequeno porte 
excluídos por inadimplência. 

De acordo com o texto, os 
optantes do regime especial 
poderiam retornar ao programa 
se aderissem a um plano especí-
fi co de regularização tributária. 
A estimativa é de que 600 mil 
contribuintes receberam aviso 
de exclusão por estarem em 
débito. Também na fi la de vo-
tação está o Veto que excluiu 
18 trechos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2019, a 
maioria deles garantia mais 
recursos para determinadas 
áreas e priorizava a destinação 
de verbas. 

Pode ser votado ainda o veto 
que autorizou empresas de TI 
e da comunicação a investirem 
em atividade de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação 

Dentre os itens a serem votados está o veto da proposta que autorizava o retorno

ao Simples Nacional de microempresas.

Um projeto que defi ne regras 
para a desistência da compra 
de imóvel na planta está mais 
uma vez na pauta da Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado. O colegiado tem reu-
nião marcada para hoje (6). 
A proposição foi rejeitada em 
julho, mas um recurso levou-a 
para o Plenário, onde o texto 
recebeu novas emendas. Com 
isso, a proposta voltou à co-
missão, e o senador Armando 
Monteiro (PTB-PB) foi desig-
nado relator para se manifestar 
sobre as sugestões. 

De autoria do deputado 
Celso Russomano (PRB-SP), 
o projeto fi xa os direitos e 
deveres das partes nos casos 
de rescisão de contratos de 
aquisição de imóveis em regi-
me de incorporação imobiliária 
ou em loteamento. O tema di-
vidiu a opinião dos senadores. 
Os favoráveis alegaram que 
o projeto atualiza as regras, 
dando segurança jurídica às 
construtoras e aos consumido-
res na hora da negociação. Por 
outro lado, há parlamentares 
que consideraram o texto mais 
favorável às empresas, sendo 

Desistência na compra de imóveis na planta deverá ter regras 

mais claras para construtoras e consumidores.
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Desenvolvimento 
econômico como 
prioridade do mandato

A geração de emprego e o desen-
volvimento econômico serão algumas 
das prioridades do senador Rogério 
Carvalho Santos (PT), o segundo 
mais votado para o cargo em Sergi-
pe. Ele tem 50 anos, é médico e foi 
secretário de Saúde de Sergipe. Em 
2006, elegeu-se deputado estadual e, 
de 2011 a 2014, foi deputado federal. 
Ele pretende defender a ampliação 
e exploração do pré-sal como al-
ternativa para o desenvolvimento 
econômico do estado.

“A exploração do pré-sal em Ser-
gipe pode gerar muitos empregos 
e aumentar a atividade econômica, 
com repercussão geral para o esta-
do. Com a exploração será possível 
ampliar a rede de gasoduto para as 
principais regiões do estado que não 
têm acesso ao gás natural e facilitar 
a instalação de empresas”, explicou. 
Rogério também vê como questão 
central para o desenvolvimento do 
estado a criação de universidades 
federais de Lagarto e de Itabaiana, a 
partir da transformação de dois campi 
da Universidade Federal de Sergipe.

Já em relação a uma reforma 
tributária, ele afi rma que pretende 
atuar em prol de mais justiça fi scal 
no país, que possibilite a distribuição 
da renda. “Quem ganha menos paga 
mais e quem recebe dividendos não 
paga imposto, mas quem recebe 
salário paga. Estarei no Senado para 
defender um modelo de justiça tribu-
tária que permita ampliar a renda da 
maior parte da população”, declarou 
(Ag.Senado).

Congresso reúne-se hoje com vetos 
e créditos na pauta de votações

Senadores e deputados federais reúnem-se em sessão conjunta do Congresso Nacional hoje (6), para 
votação de nove vetos presidenciais e cinco projetos que abrem créditos adicionais no Orçamento 
deste ano

como contrapartida para re-
cebimento de isenções tribu-
tárias. Entre os itens vetados 
por Temer está a possibilidade 
de enquadramento entre os 
gastos passíveis de benefício a 
modernização de infraestrutu-
ra física e de laboratórios nas 
empresas.

Após os vetos presidenciais, 
os parlamentares poderão votar 
cinco projetos que abrem crédi-
tos adicionais no Orçamento de 
2018, de R$ 42,5 milhões para 
os Ministérios dos Transportes, 
da Aviação Civil e da Integração 
Nacional. São recursos para 
despesas referentes ao término 

de obras no Porto de Vitória e de 
construção e pavimentação de 
terminal no Porto de Fortaleza, 
inclusive com a aquisição de 
scanner para cargas. Também 
há recursos relacionados à 
dragagem e adequação da na-
vegabilidade no Porto do Rio 
de Janeiro (Ag.Senado). 

Eleições de meio de mandato 
viram referendo sobre Trump

sidente se ancora na aquecida 
economia norte-americana 
para evitar uma derrota repu-
blicana nas urnas e endureceu 
o discurso nas últimas semanas, 
enviando milhares de militares 
para conter uma caravana de 
migrantes que ainda está lon-
ge da fronteira entre Estados 
Unidos e México.

Trump chegou até a ser acu-
sado de racismo por divulgar um 
anúncio comparando os migran-
tes centro-americanos com um 
clandestino condenado nos EUA 
por matar dois policiais. Na peça, 
o narrador questiona: “Quem 
mais os democratas deixarão 
entrar?”. O presidente também 
reintroduziu as sanções contra 
o Irã às vésperas das eleições e 
tem participado ativamente de 
comícios pelo país, assim como 

seu antecessor, o democrata 
Barack Obama, que credita 
a seu governo o sucesso da 
economia.

“Quando cheguei na Casa 
Branca tive de resolver os 
problemas que nos haviam 
deixado. Onde vocês pensam 
que tudo isso começou, quem 
vocês acham que fez isso?”, 
questionou Obama durante 
um comício em Chicago. “O 
que está em jogo é o caráter 
de nosso país, seus valores”, 
acrescentou. O ex-presidente 
chegou a defi nir as eleições 
de 2018 como as mais impor-
tantes de sua vida. Para os 
democratas, o pleito é uma 
oportunidade de se recuperar 
de derrota de 2016 e entrar 
com força na corrida pela Casa 
Branca de 2020 (ANSA). 

Distrato no setor imobiliário está 
na pauta do Senado

necessário mais equilíbrio.
A Comissão tem outros 12 

projetos de lei na pauta. Entre 
eles, o do deputado Vinicius 
Carvalho (PRB-SP), que regula 
o pagamento com cheque nos 
estabelecimentos comerciais. 
Defi ne que o estabelecimento 
comercial que se propuser a 
aceitar cheque somente pode-
rá recusá-lo quando o nome do 
emitente fi gurar em cadastro 
de proteção ao crédito, ou se o 
consumidor não for o próprio 

emitente do cheque e titular da 
conta corrente à qual o título 
de crédito está vinculado.

A proposta determina ainda 
que o tempo de abertura de 
conta corrente constante do 
cheque não será motivo para 
sua recusa pelo estabelecimen-
to comercial. O relator, Pedro 
Chaves (PRB-MS), apresentou 
voto favorável. O projeto ainda 
seguirá para a Comissão de 
Transparência, e Defesa do 
Consumidor (Ag.Senado).

Nova Caledônia rejeita 
independência e se 
mantém ‘francesa’



“Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma 

companheira que o auxilie e lhe corresponda” - 

(Gênesis, capítulo 2, versículo 18)

Que o chamado “sexo forte” não é lá essas coisas em ter-
mos de sensibilidade e sintonia fi na não se discute nem 
é novidade. Tanto que seu próprio Criador, tendo-o feito 

como “coroa da criação”, chave-de-ouro de toda sua obra – como 
está descrito no capítulo primeiro de Gênesis – achou por bem 
colocar a seu lado uma “ajudadora”...

Então criou a mulher, mais frágil fi sicamente (talvez para não 
criar melindres no homem), mas muito mais apta para determi-
nadas atitudes e ações. Atribuiu-lhe a missão de gestar os fi lhos 
que ele mandaria a este mundo... sabia que um homem jamais 
suportaria as dores do parto nem aguentaria, por nove meses, 
um ser desenvolvendo-se em seu ventre, nutrindo-se de sua 
seiva vital (e dando chutes de vez em quando...).

Só ela para aceitar, com docilidade e alegria, o cumprimento 
dessa árdua tarefa. E ainda, durante a longa e difícil espera, 
fazer crochê, tricô, bordados, decoração e que tais, de modo a 
preparar tudo para a chegada da nova vida. Já pensaram em um 
homem nessa situação? Nem pensem... É inimaginável!

Há que se reconhecer, contudo, que o homem é de suma 
importância para o cumprimento de certas tarefas indispensá-
veis à manutenção da sociedade humana, como matar baratas, 
destampar potes de conservas e servir de ameaça coercitivo-
-educacional para os fi lhos (“Você vai ver só quando seu pai 
chegar!”) ... 

Alguns, mais capacitados, até para trocar resistência de chu-
veiros, substituir botijões de gás e trocar corinho das torneiras 
da cozinha...

É evidente que não é bem assim. Deus, em sua imensa sabedoria, 
criou-os realmente com diferenças sutis ou mais defi nidas, mas 
que – longe de serem confl itivas – são complementares. Aquilo 
que falta em um está presente no outro e seu somatório resolve 
qualquer problema que se lhes apresente. 

O essencial é que se compreendam, se aceitem e se respei-
tem como iguais: ambos seres humanos, apenas com naturezas 
distintas.

“A coisa pega”: quando o homem deixa de respeitar a mulher 
como sua igual em deveres e direitos e com personalidade própria, 
e não como objeto que se integra a seu patrimônio e lhe pertence.

Casos frequentemente registrados de deplorável, animalesco 
e inconcebível feminicídio mostram quão imbecis, estúpidos, 
e irracionais são certos homens, incapazes de compreender 
que o que mais prende uma pessoa são a liberdade, a paz e o 
amor! Que o ser humano, imagem e semelhança de Deus, só 
pode sentir prazer em ter alguém a seu lado quando isso se dá 
por decisão livre e soberana da outra pessoa, em obediência à 
expressão do amor.

Assim, esse nobre e elevado sentimento, intangível e incorpó-
reo, é que deve presidir todos os atos do convívio conjugal, que 
dessa forma se torna sólido e perene, tornando-se a semente 
de um relacionamento que fl oresce e que, através dos fi lhos e 
dos fi lhos dos fi lhos, se projeta no infi nito. 

Faz lembrar as palavras do velho sucesso (quem se lembra?) 
da dupla Dom e Ravel: “Só o amor constrói, por favor plante 
uma fl or... quem destrói a paz não verá jamais um irmão feliz”. 
O amor pacífi co, assim concebido e vivido, é um antídoto contra 
o medo, o temor.

Em sua Primeira Carta, capítulo 4, versículo 18, diz o apóstolo 
São João: “No amor não há temor, antes o perfeito amor lança 
fora o temor”.

E no mesmo capítulo, no versículo 8, conclui: “Quem não ama 
não conhece a Deus, porque Deus é amor”!

(*) - 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

Os mais 
imbecis e 

insensíveis 
dos homens! 
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EMPRESA COM CNPJ SUSPENSO
Devemos efetuar a entrega do E-Social para empresa com CNPJ suspenso ou invá-
lido, como devo proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE TEM MAIS DE 50 ANOS, PODERÁ CONVERTER 
10 DIAS DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO?

O § 2° do Artigo 136 da CLT foi revogado pela Reforma Trabalhista, 
portanto, o empregado com 50 anos ou mais, poderá converter 1/3 
em abono pecuniário de férias sem nenhum impedimento.

RESCISÃO DE CONTRATO INTERMITENTE
Como proceder na rescisão de contrato intermitente? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS APÓS A LICENÇA MATERNIDADE
Funcionária deseja emendar a licença maternidade com as férias, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA ADQUIRENTE É TRIBUTADA PELO LUCRO REAL. FORNE-
CEDOR É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NA AQUISIÇÃO DE 
MERCADORIAS A EMPRESA LUCRO REAL PODERÁ SE CREDITAR PARA 
PIS/COFINS DE FORNECEDOR SIMPLES NACIONAL, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que poderá se creditar de PIS e COFINS às alíquotas de 
4,65% (PIS/COFINS/CSLL) conforme o ato declaratório interpretativo 
RFB n° 15/2007 e arts. 2° das leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.

ENVIAR ARQUIVOS CENTRALIZADOS
Para o envio de informações do 1º bloco S-1000 da empresa ao E-Social, 
podemos enviar o arquivo em separado da matriz e da filial, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO TRABALHADO
Na demissão sem justa causa de funcionário com menos de 1 ano, 
caso o opte pela redução de 7 dias no tempo de aviso, estes dias serão 
considerados como dias trabalhados, qual a data da baixa na CTPS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/MF Nº 11.519.109/0001-56

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da Odontoclinic S.A. (“Companhia”) a se reunirem em AGO/E, que deverá 
se realizar às 9h do dia 13/11/2018, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Santana do Parnaíba/SP, na 
Avenida Dr. Yojiro Takaoka, nº 4.384, unidade 106, Alphaville, CEP 06541-038, a fim de deliberarem sobre a seguin-
te ordem do dia: Em AGO: (i) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstra-
ções Financeiras e o Relatório da Administração referentes aos exercícios de 2013, 2016 e 2017; (ii) destinação do 
lucro líquido do exercício de 2017;  (iii) fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício 
de 2018; e (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Em AGE: (i) aprovação do 
aumento do capital social mediante a capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital (“AFACs”); 
(ii) aprovação do cancelamento de ações mantidas em tesouraria; e (iii) alteração o Artigo 5º do Estatuto Social, 
para refletir as deliberações acima, caso aprovadas. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na 
Assembleia Geral estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 02/11/2018. A Diretoria.

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

LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar -

Itaim Bibi -  São Paulo/SP
1º LEILÃO: 21/11/2018  - 08:55h  -  2º LEILÃO: 22/11/2018  - 10:30h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn

Presencial e Online 
IMÓVEL: 

-

DATA DOS LEILÕES 1º Leilão: dia 21/11/2018, às 08:55 horas, e 2º Leilão dia 22/11/2018, às 10:30 horas. LOCAL: Rua 
Tenente Negrão, 140 – 3º andar – Itaim Bibi – São Paulo/SP – CEP: 04530-030. DEVEDOR: FABIO BOLONHANI PIMENTA, 

IRIS CRISTINA PEREIRA DE SOUZA PIMENTA
CREDOR FIDUCIÁRIO Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-

01 DO PAGAMENTO

DOS 
VALORES 1º leilão: R$ 326.425,32 (Trezentos e Vinte Seis Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos); 2º leilão: 
R$ 175.356,75 (Cento e Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos), 

CO-
MISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE: 

-

OBSERVAÇÕES: 

-

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1015376-70. 20 14.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 10ª VC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a). Mauricio Simoes De Almeida 
Botelho Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Diel Representações Ltda, empresa de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.315.632/0001-32 que lhes foi proposta ação de Monitória 
requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento 
da quantia de R$ 7.381,28, Referente a fatura de nº 25713686, com vencimento em 10/06/2009, e 
fatura de nº 26590862, com vencimento em 10/07/2009, vencidas e não pagas. Considerando que 
o requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado 
para os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para 
pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade, 
25/10/2018.                                                                                                                06 e 07/11 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0032750-59. 2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silva e 
Souza, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Eliana Custodio do Carmo RG Nº 29.912.667-55, 
CPF/MF Nº 288.020.518-28 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte 
de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: foi deferida a sua 
Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 3.196,80 em Novembro de 2016, 
que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo   pagamento  no prazo de 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo 
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 25/10/2018.         06 e 07/11 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1001528-49.2014 8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª VC, do Foro Regio nal VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). José Luiz de 
Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Espólio de Ranulfo Cândido Pereira, RG 
9.500.250, CPF 533.861.598-34, Representa do Provisoriamente Pelos Filhos Herdeiros Robson 
Aparecido Pereira CPF Nº 269.941.318-66, e Lucineia Aparecida Pereira Terada, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 271.906.058-51, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por 
parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 
3.119,77, referente ás despesas da taxa de conservação do lote 01 da Quadra BJ, 
Empreendimentos Terras de Santa Cristina II. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por  Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 25/04/2018.                                         06 e 07/11        

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0047151-26. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 16ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Espólio de Marcelo Tadeu de Oliveira Campos Marques, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 029.900. 918-15/SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumpri 
mento de Sentença, movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a 
sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, pague a quantia de 19.440,19, devidamente atualizada, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de 
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 
25 de outubro de 2018.                                                                                                     06 e 07/11       

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000529-77.2015 .8.26.0001 A MM. Juíza de 
Direito da 8ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Simone de Figueiredo Rocha 
Soares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Kelly Christine De Miranda, Brasileiro, RG 33616010, 
CPF 304.273.178-27, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de 
Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento da quantia de R$ 30.467,21 
(janeiro/2015), referente à prestação de serviços médico-hospitalares. Encontrando-se a ré em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em 
que lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 10/10/2018.              06 e 07/11     

Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 0075778-50.2012.8.26.0100. O. Dr. Fernando José Cúnico, Juiz 
de Direito da 12ª VC do Foro da Capital/SP, Faz Saber a Manoel Antonio Oliveira, CPF nº 
027.579.628-09, RG nº 17491650 e terceiros interessados, expedi do com prazo de 20 dias, que, 
por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos de Procedimento Sumário que lhes 
move Momentum Empreendimento Imobiliário Ltda. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e 
não sabido, foi determinado sua Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre ‘’1(um) lote de 
terreno sob nº 17, da quadra “MK”, do loteamento denominado “Terras de Santa Cristina - Gleba 
VII”, situado no município de Paranapanema/SP, medindo 10,00 m de frente para a Rua nº 201; 
10,00 m no fundo, confrontando com o lote nº24;30,00 m à direita confrontando com o lote nº18; 
30,00 m à esquerda, confrontando com o lote nº16, encerrando a área total de 300,00 m², mais 
bem descrito na matrícula 38.996, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Avaré/SP, do 
qual foi( nomeado depositário, o Sr. Manoel Antônio Oliveira, CPF nº 027.579.628-09, RG nº 
174916 50. O depositário não pode abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste 
Juízo, observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei                                                            06 e 07/11       

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1028444-04.2015 .8.26.0001 A MM. Juíza de 
Direito da 8ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Simone de Figueiredo Rocha 
Soares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria Angela da Penha Rodrigues, Bras., Solteira, RG 
29896703-0, CPF 266.924.4488-37, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por 
parte de Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento da quantia de R$ 
7.480,84 (24/9/15), referente à prestação de serviços médico-hospitalares. Encontrando-se a ré 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação por Edital para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em 
que lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 10/10/2018.              06 e 07/11    

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003162-98. 2018.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Mônica de Cassia 
Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Sandra de Lima Cordeiro, 
Brasileiro, RG 23.247.530-1, CPF 134.607.688-00 que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 4.726,69, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pag. 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade 
de SP, aos 15/08/2018.                                                                                                       06 e 07/11    

Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0051906-93.2018.8.26.0100. A Drª. Ana Lúcia Xavier Goldman, 
Juíza de Direito da 28º VC do Foro da Capital S/P, Faz Saber a JI HOON KIM RG Nº 
W199225LDPMAF, CPF Nº 023.494.048-46, que Sociedade Instrução e Socorros Colégio Santo 
Agostinho, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 59.557,26, que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no 
prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.             06 e 07/11     

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0048601-36. 2007.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Danilo Fadel de Castro, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) 1) Reinaldo Aparecido Paixao Capelini, RG 11929072, CPF 
062.809.818-94 e 2) Sandra Aparecida Sebastião, RG 21875436, CPF 110.351.668-01 que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Centro de Gestão de 
Meios de Pagamento SA, CNPJ 04.088.208/0001-65. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 21.614,12 (atualizado até abril de 2014), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
Sorocaba, aos 19/10/2018.                                                                                              06 e 07/11        

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº1023744-71.2017.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª VC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr(a). Sergio Hideo 
Okabayashi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Tibirica Transportes e Logística Ltda, CNPJ 
14.189.341/0001-61, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S.A., objetivando o recebimento da quantia de R$ 103.529,61, 
referente a fatura de nº 228209233, com vencimento em 15/04/2016, Fatura de nº 231754598, 
com vencimento em 16/05/2016, e Fatura de nº 236100919, com vencimento em 15/06/2016, 
vencidas e não pagas. Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o 
mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta ficando 
Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado 
e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 16/10/2018.                             06 e 07/11    

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0021143-67. 2018.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr(a). Mario Sergio Leite, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) a Transportadora Santos e Santos Ltda EPP CNPJ Nº 11.772.676/0001-10, 
que CGMP - Centro de Gestão de Meios De Pagamento S.A, alegando em síntese: foi deferida a 
sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 23.074,11, que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10% (art.513,§2º,IV,do NCPC), 
podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 31/10/2018.       
                                                                                                                                         06 e 07/11 

DECLARAÇÃO A PRAÇA 
Sócrates B. Novelli declara a quem possa interessar, que, em decorrencia de um gravíssimo 
estado de depressão e doenças em familia, entre o 2º semestre de 2015 e 3º trimestre de 2018 
ocorreram atrasos e paralizações de processos ambientais, agora retomados para continuidade 
e conclusões. Solicito contato em sbnovelli@hotmail.com.
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Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar -

Itaim Bibi -  São Paulo/SP
1º LEILÃO: 13/11/2018  - 08:55h  -  2º LEILÃO: 14/11/2018  - 14:30h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn

Presencial e Online 
IMÓVEL: 

IMÓVEL: 

 DATA DOS LEILÕES 1º Leilão: dia 13/11/2018, às 08:55 horas, e 2º Leilão dia 14/11/2018, às 14:30 horas. LOCAL: 
Rua Tenente Negrão, 140 – 3º andar – Itaim Bibi – São Paulo/SP – CEP: 04530-030. DEVEDOR: APARECIDA DONIZETI OLIVEIRA, 

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

DOS VALORES 1º leilão: R$ 1.074.003,51 (Um milhão, setenta e quatro mil, três reais e cinquenta e um centavos); 2º leilão: R$ 
827.032,95 (Oitocentos e vinte e sete mil, trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE: 

OBSERVAÇÕES: 

-

1ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1059328-42.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MARIA DE LOURDES DOS REIS, CPF 065.515.758-11, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL ADM. PAULISTANA objetivando a cobrança de R$ 6.640,37 (Set/2017), 
oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as 
mensalidades de Junho a Dezembro de 2016, vencidas e não pagas. Encontrando-se a requerida em 
lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

15ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010800-42.2015. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Celina Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto, na forma da lei, etc. FAZ SABER a MAYARA 
ALVES LOPES, CPF. 383.293.778-14 e WAGNER GIMENEZ MASSEU (qualificação ignorada), que 
RIVELINO LAURI e OUTRA, ajuizou-lhes uma Ação de Procedimento Comum, objetivando seja a 
mesma julgada procedente determinando o bloqueio definitivo do título nº 138439 B, declarando a 
inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.551,40, com a condenação dos réus ao pagamento de 
indenização pelos danos morais causados a Autora, custas processuais, honorários advocatícios e 
demais cominações legais. Encontrando-se os réus em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

21ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1055411-46.2016. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). RODRIGO RAMOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDO DOMINGOS SUQUINA, 
CPF. 611.917.100-25, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de 
INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL - Região Administrativa 
Paulistana, alegando em síntese: ser credora do réu do valor de R$ 13.494,98 (Maio/2016) a ser 
devidamente atualizado, oriundos das mensalidades de Janeiro a Dezembro de 2015, vencidas e não 
pagas, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
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 13 de setembro de 2018. 

3ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE INIS INOCENCIA CAPELLINI GIUZIO, REQUERIDA 
POR TANIA MARIA GIUZIO - PROCESSO Nº 1078918-36.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Henrique Maul Brasilio De Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 27/09/2018, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de INIS INOCENCIA CAPELLINI GIUZIO, brasileira, viúva, aposentada, RG 354.896, 
CPF. 054.083.268-53, natural de São Paulo, portadora de Mal de Alzheimer (CID-G30), afetando 
todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe 
curadora TANIA MARIA GIUZIO, advogada, RG 3.378.013-4, CPF 193.637.538-91. O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2018. 

5ª VC – Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008089-
52.2018.8.26.0011 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de 
São Paulo, Dr. Francisco Carlos Inouye Shintate, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VANESSA 
ALVES CARDOSO, Brasileira, CPF 432.187.998-13, com endereço à Rua Edson Palamoni, 2895, 
Residencial Palermo, CEP 14408-058, Franca - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por Fieo - Fundação Instituto de Ensino para Osasco - 
Unifieo - Centro Universitário Fieo. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos 
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
R$8.448,14, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 16 de outubro de 2018. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006065-12. 2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Alexandre José Antonio, Brasileiro, 
Solteiro, RG 26.756.209-3, CPF 141.860.668-50, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana CNPJ nº 58.250.689/0001-92. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias 
supra, pague a quantia de R$13.676,05, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre 
o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o 
executado independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31/10/2017.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0026766-94. 2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ª VC, do Foro Regional Santo Amaro, SP. Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Claudia Carvalho Xavier, RG 35479345-7, CPF 194.477.078-07, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social 
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, pague a 
quantia de 9.844,84, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o Edital afixado e Publicado. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0012502-57. 2017.8.26.0007.  O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP. Dr(a). Daniel Fabretti, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Rochelly Ferreira dos Santos, Brasi leiro, RG 480993324, CPF 
376.141.738-13, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, pague a quantia de R$ 5.667,47, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais.  

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE LIVROS
“DAREFUL PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima n° 3900, 
conjunto n° 601, sala 17, Itaim Bibi, São Paulo (SP),CEP 04538-132, inscrita no CNPJ nº 14.850.691/0001-27, 
NIRE 35.300.416.945, representada por seu Diretor Presidente, o Sr. Aguinaldo Alvares Gimenes de Jesus, vem 
por meio da presente declarar a quem possa interessar e para todos os fins de direito, o extravio dos seguintes 
livros societários: (i) Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais e (ii) Livro de Registro de Atas de Reunião 
de Diretoria, todos registrados e autenticados na Junta Comercial de São Paulo, sob o n° de ordem n° 1, e que se 
encontram arquivados na sede da Companhia, fato este, constatado pelos acionistas da Companhia na data de 05 
de novembro de 2018, forma que a Companhia não mais possui referidos Livros Societários em seus arquivos.”
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Especial

Sem obras em dois distritos, moradores 
de Mariana mostram apreensão

Há três anos, cerca de 400 famílias 
viram suas casas serem engolidas 
pela lama na maior tragédia 
ambiental do país

Léo Rodrigues/ABr
 

Desde então, moradores dos distritos de Bento Rodrigues 
e Paracatu, vinculados a Mariana (MG), e de Gesteira, 
vinculado a Barra Longa (MG), sonham com o dia 

em que poderão viver novamente em suas comunidades. O 
cronograma de reconstrução, divulgado há dois anos, não 
se converteu em realidade e a esperada entrega dos novos 
distritos em 2019 não vai ocorrer.

A reconstrução é uma obrigação da Fundação Renova, que 
foi criada conforme previsto em acordo firmado no início de 
2016 entre a União, os governos de Minas Gerais e Espírito 
Santo e as mineradoras responsáveis pela tragédia: a Samar-
co, dona da barragem que se rompeu, e suas acionistas Vale 
e BHP Billiton. Cabe à Fundação Renova, com recursos das 
empresas, reassentar as famílias e reparar todos os danos 
ambientais e socieconômicos decorrentes do episódio.

Apesar dos atrasos, os moradores de Bento Rodrigues 
comemoraram uma vitória recente: o canteiro de obras foi 
implantado em maio desse ano, as licenças necessárias obtidas 
em julho e o trabalho de supressão de vegetação e abertura 
das vias já está em curso. A próxima etapa deve ser a ins-
talação de rede de esgoto e em seguida a pavimentação. As 
obras devem ser concluídas em aproximadamente 22 meses 
e a entrega está prevista para agosto de 2020.

"As coisas não evoluíram como nós queríamos. Dois anos e 
meio só para sair o licenciamento. As crianças vão crescendo 
num ambiente diferente. Eu nunca gostei de cidade. Gostava 
da minha roça. Colher a couve, colher a cebolinha, tirar leite, 
fazer queijo. Tudo isso eu quero de novo aqui", diz José do 
Nascimento de Jesus, conhecido como Zezinho do Bento, 
presidente da Associação Comunitária de Bento Rodrigues 
e integrante da comissão de atingidos.

Aos 73 anos, ele visita 
a obra quase todos os 
dias e é conhecido, pela 
equipe da Fundação 
Renova, como “o maior 
e mais rigoroso fiscal”. 
"Estou aqui defendendo 
a minha comunidade. 
Tem que ser entregue 
do jeito que a gente 
quiser", acrescenta. Ele 
avalia que agora a obra 
está atingindo o ritmo 
desejado.

No novo Bento Rodri-
gues serão reassentadas 
cerca de 240 famílias e 
a reconstrução segue 
o projeto urbanístico 
aprovado pelos próprios 
atingidos em fevereiro, 
que levou em conta as atingas relações de vizinhança. Elas 
também escolheram o terreno, que antes pertencia à siderúr-
gica Arcelor Mittal e foi comprado pela Fundação Renova. No 
local, havia uma produção de eucalipto. A pedido dos atingi-
dos, a madeira suprimida está sendo armazenada. Segundo 
o presidente da associação comunitária, a ideia é guardá-la 
para abastecer os fogões a lenha das futuras casas.

"Na próxima semana, começam as visitas das famílias aos 
lotes para que elas autorizem a construção e a entrada no 
projeto individual das residências na prefeitura", diz Patrí-
cia Lois, engenheira civil e gerente dos reassentamentos da 
Fundação Renova, explicando que o alvará de cada casa é 
individual.

O desenho das casas já está sendo desenvolvido. São 28 
arquitetos designados apenas para fazer os projetos. "Muitos 
atingidos estão optando por não repetir o desenho das casas 
antigas. As famílias estão muito ligadas ao futuro. Novas ativi-
dades econômicas, novos hábitos que elas adquiriram nesses 
três anos que se passaram. Isto tudo está sendo considerado 
por elas", diz o arquiteto Alfredo Zanon.

Mesmo quem mantêm suas atividades pode querer um espaço 
mais adequado do que o anterior. "Tem o exemplo da família 
que produz geleia de pimenta biquinho. Como vai ser essa nova 
indústria deles? Na comunidade de Paracatu, tem gente pensan-
do em agroecologia e em agroturismo. Estamos incorporando 
tudo isso no projeto", acrescenta Zanon.

Uma das promessas da Fundação Renova é empregar nas obras 
cerca de 80% de mão de obra local. Um acordo com o Minis-
tério Público de Minas Gerais foi fi rmado dando aos atingidos 
o direito de serem contratados, caso queiram. Estima-se que, 
em meados do próximo ano, quando as obras estiverem mais 
avançadas, 2 mil pessoas possam ser empregadas.

Distrito de 
Paracatu

Romeu Geraldo de Oli-
veira, de 43 anos, morava 
em Paracatu e decidiu 
colocar a mão na massa. 
"Estou bem satisfeito pela 
comunidade de Bento Ro-
drigues. Mas a felicidade 
só estaria completa se eu 
estivesse trabalhando na 
reconstrução de Paracatu. 
Enquanto não começar 
a terraplanagem, a gente 
ainda fi ca com receio. A 
gente ainda tem essa sen-
sação de que pode não sair 
a comunidade como a gente 
quer", diz.

Em sua visão, a cobertura da imprensa contribuiu para que 
as soluções para Bento Rodrigues tivessem prioridade. "É a 
menina dos olhos da mídia. Paracatu fi ca esquecido e a lama 
atingiu nossas casas do mesmo jeito. Foi questão de horas para 
tudo ser arrasado. Mas estou satisfeito pelos moradores de 
Bento Rodrigues. Eles não têm culpa de ter começado a cons-
trução da sua comunidade, enquanto a nossa está atrasada", 
acrescenta Romeu, que também é integrante da comissão de 
atingidos de Mariana.

As características do distrito de Paracatu geraram um 
contratempo, pois foi necessário que a Câmara dos Vereado-
res de Mariana aprovasse uma lei alterando o plano diretor 
do município. Na comunidade, os sítios ficavam no meio 
do núcleo urbano, o que não era previsto na legislação da 
cidade. Dessa forma, foi incluído no plano diretor uma nova 
zona especial de reassentamento. Os atingidos de Paracatu 
aprovaram o projeto urbanístico da nova comunidade em 
setembro. Cerca de 140 famílias serão reassentadas. Segundo 
Patrícia Lois, tão logo o licenciamento seja obtido, as obras 
também terão início.

Tânia Rêgo/ABr
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Canteiro de obras da Nova Bento Rodrigues.

Gesteira ainda sem terreno
A apreensão que toma conta dos moradores de Paracatu também 

é a mesma que atinge os que fi caram desabrigados em Gesteira. Lá, 
a situação se agrava porque nem mesmo a compra do terreno para a 
reconstrução foi concluída. "A gente fi ca sem notícias e parece que 
tudo caminha bem devagar", lamenta Antônio Marcos da Costa. Ele 
perdeu a casa onde morava, que pertenceu aos avós, e também viu a 
mercearia que gerenciava ser devastada pela lama.

"Tivemos uma difi culdade grande na compra do terreno. O proprietário 
pedindo um valor muito maior do que o valor de mercado. Agora estamos 
conseguindo evoluir na negociação", diz Andrea Aguiar Azevedo, diretora-
-executiva de engajamento, participação e desenvolvimento institucional 
da Fundação Renova.

A gerente dos reassentamentos Patrícia Lois diz que a Aedas, 
assessoria que atende os atingidos de Gesteira, começou a atuar 
apenas no início em novembro de 2017 e realizou um processo de 
escuta até fevereiro de 2018 com as 37 famílias que serão atendidas.

"Diferente de Bento Rodrigues e Paracatu, a comunidade de Gesteira 
não quer a construção do novo reassentamento baseada nas relações 
de vizinhança. Lá teremos o que chamamos de reassentamento de 
futuro". Ela diz que, por ter menos atingidos, as obras de Gesteira 
serão mais rápidas.

Gesteira não foi totalmente devastada, pois a maior parte das edifi -
cações fi cava em uma área mais elevada. Antônio Marcos da Costa vive 
hoje neste local, em uma residência alugada pela Fundação Renova.

Mesmo tendo se mantido na comunidade, ele diz que a vida mudou 
completamente pois a renda atual é muito aquém da que ele tinha geren-
ciando a mercearia, cujo dono mora no centro de Mariana. Além disso, 
precisa lidar com a depressão que tomou conta de sua mãe, problema 
recorrente entre os atingidos, e comprar os medicamentos. "Faço o que 
posso. Peguei minhas economias e abri um barzinho. Mas não ganho 
igual, mesmo somando com o auxílio mensal da Fundação Renova".

O auxílio mensal, acordado com o Ministério Público meses após o 
rompimento da barragem, é destinado a todos os que perderam renda em 
decorrência da tragédia. Os valores são pagos por meio de um cartão e 
cada benefi ciário recebe um salário mínimo, acrescido de 20% para cada 
dependente, além do valor de uma cesta básica. O auxílio não confi gura 
verba indenizatória e, no caso dos desabrigados dos três distritos, deverá 
ser pago por pelo menos um ano após o reassentamento.

A exemplo de Antônio, Romeu também conta que sua renda atual é 
insufi ciente. O salário que recebe na obra de Bento Rodrigues chega 
a ser quatro vezes inferior ao que ele conseguia com a sorveteria em 
Paracatu. Além disso, morando em uma casa oferecida pela Fundação 
Renova na área urbana de Mariana, ele diz ter gastos superiores aos 
que tinha antes.

"Essa casa aqui é até muito boa, mas não é minha. Lá eu tinha um amor 
por cada tijolo, que fui eu que coloquei. Foram décadas de construção, 
fazendo tudo aos poucos, e perdi em 10 minutos. Minha casa era menor 
do que essa, mas lá é outro ambiente. Tinha horta, tinha galinha, tinha 
tudo e não precisava comprar. E tinha a sorveteria que era a única da 
região. Não estou nem mais ligando para indenização. Se derem minha 
casa de volta eu já estou feliz".



News@TI
Venda de carros usados pela internet inova 
mercado saturado 
@A falta de qualidade dos carros usados é a principal reclamação 

dos consumidores deste setor. De acordo com o site Reclame 
Aqui, os itens mais criticados pelos compradores de seminovos em 
concessionárias são “Produto com defeito”, “Atraso na entrega” e 
“mau atendimento”, problemas que não devem afetar o mercado de 
seminovos, que tem previsão de crescimento de 2,5% em 2018, segun-
do a Associação Nacional de Revendedores de Veículos. Entretanto, 
startups do segmento automotivo ou autotechs têm revolucionado e 
inovado também o mercado de seminovos, já que oferecem serviços 
que buscam solucionar problemas comuns de quem busca comprar ou 
vender um carro pela internet. Um exemplo é a Carfl ix (www.carfl ix.
com.br), startup brasileira que conecta compradores a vendedores de 
carros seminovos selecionados por meio de uma plataforma online.  

 

Nero Platinum 2019 
@A Nero AG acaba de lançar o Nero Platinum 2019, nova versão do 

famoso pacote multimídia da empresa alemã de tecnologia para cria-
ção, gravação, edição, cópia, conversão, reprodução, streaming e backup 
de vídeos, fotos e músicas. A edição 2019 chega ao mercado com seis 
softwares integrados e toda uma geração de APPs que prometem com-
plementar e intensifi car a experiência dos usuários em multiplataformas 
(PC, dispositivos móveis e nuvem), dando a eles formas mais dinâmicas, 
criativas e intuitivas de organizar (e se relacionar com) seus conteúdos 
multimídia. Entre os APPs inéditos, vale checar o DriveSpan - que per-
mite mesclar e consolidar mídias e dados em aparelhos móveis, discos 
rigidos externos e unidades de armazenamento no PC, na nuvem ou em 
uma central de acondicionamento. O aplicativo roda em iOS e Android e 
garante conforto e praticidade no controle, acionamento e consolidação 
de devices conectados à mesma rede WiFi, realizando também a limpeza 
de mídias em duplicidade durante o processo (www.nero.com/ptb).

São Paulo, terça-feira, 06 de novembro de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Nove dicas para 
alavancar sua carreira 
em cibersegurança

O momento nunca 

foi tão oportuno para 

quem deseja investir 

na carreira voltada 

à segurança da 

informação

Trata-se de uma das áreas 
que mais crescem e se 
destacam dentro do am-

biente corporativo, com alguns 
dos melhores salários do setor 
de tecnologia e vagas surgindo 
em profusão. Mas, afi nal, o que é 
necessário para aproveitar esse 
cenário e se consolidar como um 
profi ssional de cibersegurança 
de sucesso?

A resposta para essa pergunta, 
evidentemente, varia de caso a 
caso. É possível dizer, no entan-
to, que alguns pontos são assu-
midamente essenciais para os 
candidatos que estão de olho nas 
melhores vagas e remunerações. 
Neste contexto, por exemplo, 
podemos destacar nove dicas 
fundamentais para alavancar 
a carreira dos profi ssionais de 
cibersegurança. São elas:

1. Seja um verdadeiro 

especialista em segurança 

digital

Em um cenário onde as 
ameaças se transformam a 
cada dia, a melhor maneira que 
profi ssionais de cibersegurança 
têm para atrair a atenção das 
empresas é mostrando como seu 
conhecimento pode ser útil para 
manter uma operação longe de 
qualquer perigo digital.

Por isso, o primeiro passo para 
aqueles que desejam construir 
uma trajetória sólida nesse 
segmento é buscar especiali-
zação no setor de segurança, 
conhecendo profundamente as 
soluções e técnicas necessárias 
para evitar possíveis problemas 
e ataques de maneira efi ciente. 
Pesquise recursos e diferentes 
tipos de ameaças de forma 
contínua.

Lembre-se de que a con-
corrência será cada vez maior 
e estar um passo à frente do 
mercado é fundamental. 

Garanta que seus empregado-
res estejam confi antes em rela-
ção ao seu know-how quando 
se trata de potenciais ameaças 
que suas organizações podem 
enfrentar.

2. Desenvolva suas 

habilidades de 

comunicação

Além de conhecer bem o 
assunto, a habilidade de se 
comunicar claramente e com 
propriedade é um ativo em 
qualquer trabalho, e se tornou 
especialmente importante na 
área de cibersegurança. A razão 
é simples: os profi ssionais pre-
cisam ser capazes de entender 
as demandas técnicas mais 
específi cas e, ao mesmo tempo, 
saber ouvir e explicar o que está 
acontecendo para os públicos 
internos da empresa (incluindo 
usuários sem conhecimento 
em TI).

Durante uma entrevista de 
emprego procure, portanto, 
mostrar sua atenção às questões 
de comunicação oral e escrita. 
Isso será um diferencial impor-
tante. 

3. Conheça as demandas do 

mercado

Segundo pesquisas do (ISC)², 
70% das empresas ao redor do 
mundo pretendem contratar 
profi ssionais dedicados à pro-
teção de dados. Entretanto, 
saiba que apenas conhecer sobre 
segurança não será o sufi ciente 
para garantir uma boa vaga. 
Será preciso entender que cada 
segmento e vertical tem suas 
próprias demandas e processos 
a resolver.

Sendo assim, conhecer bem 
o dia a dia do negócio a ser tra-
balhado ajudará o especialista 
em Segurança da Informação 
a ganhar destaque diante das 
organizações. Afi nal, em um ce-
nário mais integrado, não basta 
saber dos assuntos técnicos: é 
preciso entender como a segu-
rança pode ajudar a otimizar os 
resultados.

4. Seja capaz de colocar a 

mão na massa

O avanço de tecnologias e 
conceitos como a Nuvem e a 
Internet das Coisas (IoT) tem 
feito com que a utilização dos 
dados se torne um processo cada 
vez mais integrado e complexo 

nas organizações. Como conse-
quência, hoje, é esperado que 
o profi ssional de Tecnologia e 
Segurança da Informação esteja 
atento às novidades como um 
todo, e não apenas aos lança-
mentos específi cos do setor de 
proteção.

Para tanto, além de conhecer 
as novidades na teoria, o profi s-
sional também deve estar pre-
parado para pôr a mão na massa 
e implementar as alterações, 
ajustes e instalações necessárias 
para garantir a segurança dos 
dados e dos acessos.

5. Olhe além dos números e 

ferramentas

Os empregadores estão à pro-
cura de candidatos completos 
para formar seus times. Isso 
quer dizer que além de conhe-
cimento técnico, as empresas 
esperam contar com pessoas 
que contribuam para resolver os 
desafi os do dia a dia, agregando 
capacidade analítica, visão es-
tratégica dos negócios e bom 
relacionamento interpessoal.

Em outras palavras, os profi s-
sionais de TI que atuam na área 
de segurança precisam estar 
aptos a entender as demandas da 
operação como um todo, apon-
tando onde e como é possível 
aprimorar a proteção e a gestão 
dos dados da organização.

6. Promova suas 

certifi cações

Os diplomas demonstram a 
profi ciência e o esforço realizado 
pelo profi ssional em busca de 
conhecimento. E, de fato, contar 
com certifi cações de relevância 
é indispensável para enriquecer 
sua carreira em cibersegurança. 
Em contrapartida, mais do que 
tê-los, é preciso promovê-los de 
forma assertiva.

Afi nal, com tantos profi ssio-
nais à disposição, é natural que 
os empregadores valorizem os 
candidatos que demonstrem 
suas habilidades e destaquem a 
ideia de aprendizagem contínua.

7. Escolha uma área para 

se especializar

O risco de um ataque virtual 
é uma preocupação constante. 
O que não quer dizer, entretan-
to, que todas as organizações 
estejam sujeitas ao mesmo tipo 
de ameaça. Os cibercriminosos 
contam com alvos diversifi cados, 
com armadilhas diferentes para 
cada mercado.

Nesse horizonte, é indicado 
que o profi ssional de TI voltado 
à segurança da informação se 
especialize em uma vertical ou 
indústria, mantendo-se alerta 
para as regulações e perigos que 
envolvem o segmento de atuação 
de sua organização.  

8. Continue a investir no 

seu desenvolvimento

O mercado de cibersegurança 
é um campo de rápidas trans-
formações, seja em relação às 
ameaças que se multiplicam ou 
pela crescente utilização dos 
dados por parte das empresas. O 
fato é que as demandas do setor 
mudam de forma constante. Por 
isso, a dica mais valiosa para um 
profi ssional de segurança da 
informação é manter a jornada 
de aprendizagem contínua.

Buscar novas informações e 
referências é um compromisso 
que os especialistas e técnicos 
não podem ignorar se quiserem 
destaque nesse setor. Isso pode 
ser feito, por exemplo, a partir 
de seminários, webinars e ou-
tros eventos de formação que 
ajudam a alimentar a base de 
conhecimento do profi ssional e 
das equipes de segurança.

9. Conecte-se com bons 

profi ssionais e empresas 

Cultivar relacionamentos com 
outros profi ssionais na sua área é 
uma boa prática. É possível obter 
conselhos valiosos sobre busca 
por oportunidades de trabalho e 
compartilhar suas experiências 
com outros. Adquira o hábito de 
acompanhar de perto o trabalho 
de profi ssionais e empresas que 
se destacam como referência 
para o setor. Aprenda novas 
tendências sobre carreiras e 
quais habilidades empregadores 
esperam de um candidato. Ao 
desenvolver esse networking, 
será possível conhecer e com-
partilhar experiências para o 
desenvolvimento de novas e 
mais profundas técnicas de 
proteção às informações. 

(*) É Diretora Regional do
(ISC)² América Latina

Gina Van Dijk (*)

André Migliorelli (*)

O resultado das urnas deve 
colocar um ponto fi nal 
às disputas e, melhor 

ainda, às agressões, ofensas e 
outras tentativas criativas de 
divisão que nunca, em lugar 
nenhum do mundo, conduziram 
alguma nação ao desenvolvi-
mento.

 
Em alguns caso é notório que 

isto será  quase impossível, pois a corda da civilidade foi tão esti-
cada que quebrou. Em outras situações, nas quais os limites foram 
mais respeitados,o retorno à paz será natural e muito bem vindo.

 
É nesta segunda categoria que deve estar uma das ferramentas 

de comunicação mais importantes do nosso tempo e que teve 
seu prestígio perigosamente colocado em risco nessas eleições. 
Trata-se do WhatsApp.

 
A missão da OEA (Organização dos Estados Americanos) que 

está no Brasil para observação das eleições classifi cou o uso do 
WhatsApp para disseminação de notícias falsas como um fenô-
meno sem precedentes no mundo.

 
Os representantes do órgão se disseram alarmados pelo fato da 

rede apresentar muitas complexidades para controle e investiga-
ções já que é um ambiente privado. Além disso, as pessoas tendem 
a acreditar mais nas notícias que chegam por este instrumento 
porque quem as envia geralmente são pessoas próximas a elas.

 
Durante a campanha foram feitas várias denúncias. Algumas 

empresas que atuam no setor de marketing digital diretamente 
com o WhatsApp tiveram seus nomes no centro do debate e a 
própria imagem do WhatsApp foi de alguma forma colocada em 
cheque em relação à confi abilidade de seu funcionamento. 

 

É preciso dar um voto de 
confi ança ao WhatsApp

Com o fi nal de um dos processos eleitorais mais conturbados da história democrática do país, o bom 
senso manda que os brasileiros dediquem um esforço especial à tarefa de restaurar laços desfeitos em 
todas as áreas

Este pode ser um legado bastante nocivo dessas eleições. 
 
Por diversos motivos, o Whatsapp hoje é a ferramenta de 

comunicação mais utilizada no mundo, independente da faixa 
etária. Existem ainda outras opções, mas, particularmente no 
Brasil, nenhuma ferramenta sequer se aproxima da quantidade 
de usuários do aplicativo.

 
Como se não bastasse isso, a chegada do Whatsapp Business 

permite uma utilização corporativa com potencial revolucionário 
em áreas como o atendimento a clientes, por exemplo. 

 
Integrado aos sistemas de comunicações unifi cadas é possí-

vel profi ssionalizar seu uso, incluindo esse canal nas políticas 
de roteamento de chamadas, métricas, unifi cação de registros 
(gravação de conversas ou mensagens) e funções programáveis 
na plataforma. 

 
Em uma operação de venda ou cobrança, feita por telefone, por 

exemplo, o operador tem apenas alguns minutos para explicar 
e o cliente, por sua vez fi ca pressionado a tomar a decisão nessa 
mesma  janela de tempo. Já nas experiências com WhatsApp, 
isso não precisa ser desta forma. A negociação pode começar às 
8 horas da manhã e ir até o fi m do dia. Com isso o cliente tem 
tempo de consultar a família, enquanto o operador tem condições 
de  procurar com calma a melhor resposta. O resultado se traduz 
em acordos e transações fechadas com muito maior qualidade e 
satisfação para todos os envolvidos.

 
Desta forma, a possibilidade de uma associação, por mínima 

que seja, da imagem do Whats App com as tão terríveis fake news 
da campanha é um grande desserviço prestado ao mundo dos 
negócios pelos operadores políticos nesta eleição. 

 
Golpes baixos sempre ocorreram nas disputas pelo poder. Não 

foi a tecnologia que inventou a má conduta. 
 
É preciso saber separar o meio da mensagem.
 
É preciso dar um voto de confi ança ao WhatsApp. 
 

(*) É CEO da A5 Solutions, integradora de soluções líder no segmento de Contact 
Centers, Comunicações Unifi cadas e Redes Convergentes.

Já faz alguns anos que sustentabilidade 
é palavra de ordem em vários âmbitos da 
sociedade, desde a indústria até projetos 
governamentais. Atrelado a isso, está a 
preocupação cada vez mais constante 
com a efi ciência energética, o que tem 
se transformado num diferencial para 
empresas quando o assunto é o relacio-
namento com seus clientes e investidores. 
Além do impacto positivo em sua imagem, 
iniciativas nesse sentido trazem economia 
e previsibilidade nos custos com energia.

Um dos exemplos mais recentes é o 
Apple Park, campus da Apple construído 
em 2017, na Califórnia (EUA), concebido 
para ser um dos edifícios com melhor efi -
ciência energética do mundo. Tanto que 
100% de sua energia é obtida a partir de 
fontes renováveis, sendo 75% por meio 
de uma planta de painéis solares. Este 
ano, inclusive, a companhia anunciou 
que já opera globalmente com energia 
100% renovável, incluindo escritórios, 
data centers e lojas. Outra referência é o 
Google, atualmente o maior comprador 
de energia eólica e solar do mundo, com 
contratos da ordem de 2.600 MW.

Para produzir mais com menos energia, 
companhias têm investido em tecnologia a 
fi m de terem um gerenciamento mais efi -
ciente de sua utilização. Cloud computing, 
Big Data, Analytics, Inteligência Artifi cial 
e Internet das Coisas (IoT) passaram a 
ser aplicadas para o monitoramento e 
controle, em tempo real, dos principais 

pontos de consumo. 
Quer saber como essas tecnologias 

podem ser aplicadas para a gestão da 
utilização da energia?

Primeiro surgem os dispositivos IoT, que 
permitem o monitoramento dos diferentes 
tipos de cargas, como climatização, ilumi-
nação, máquinas e equipamentos; além 
de medidas elétricas (corrente elétrica 
e tensão), e da coleta de informações 
de contexto de sites e equipamentos, 
como temperatura e outros parâmetros. 
Os dispositivos podem realizar medidas 
periódicas e encaminhar os dados por 
meio da internet para um sistema de 
processamento central.

Na sequência, o sistema de processa-
mento central, normalmente hospedado 
numa infraestrutura de computação em 
nuvem, armazena e processa os dados 
recebidos. É nesse momento, que soluções 
de big data são utilizadas para a análise 
dessa grande quantidade de dados históri-
cos recebidos a partir de diferentes fontes 
e formatos, que deverão ser armazena-
dos e processados. Técnicas de análise 
de dados são utilizadas para a extração 
de informações relevantes a partir das 
medidas básicas, e as informações são 
disponibilizadas para os gestores com a 
utilização de tecnologias web que possi-
bilitam o acesso remoto por dispositivos 
como desktops e smartphones.

As informações podem ser disponibi-
lizadas em dashboards dinâmicos confi -

gurados para atender às características 
específi cas da empresa, que incluem 
gráfi cos que permitem a visualização do 
consumo, assim como das metas e indica-
dores estabelecidos para o gerenciamento 
energético. Alertas e notifi cações podem, 
também, ser confi gurados para que viola-
ções importantes sejam tratadas o mais 
rapidamente possível.

Técnicas de Inteligência Artifi cial, como 
aprendizado de máquina, podem ainda 
ser aplicados para a identifi cação de 
padrões de consumo, detecção de falhas 
e previsão de consumo que destaquem 
oportunidades de economia de energia. O 
sistema pode, ainda, ser integrado a uma 
solução mais completa de automação, 
enviando comandos e parâmetros para 
controlar a operação da empresa de forma 
automática.

Segundo a IEA (International Energy 
Industry), a adoção de sistemas de ge-
renciamento de energia pela indústria, em 
especial através da adoção da ISO 50001 
(um padrão internacional de gerencia-
mento de energia desenvolvido pela IEA 
em 2011), pode resultar numa economia 
fi nanceira anual para as empresas acima 
de 10%, além de promover outros bene-
fícios indiretos, como economia de outros 
insumos da produção. 

(Fonte: João Maia é diretor de negócios e Frederico 
Gonçalves é head de utilities, ambos do Venturus, 

um dos maiores centros privados de pesquisa e 
inovação do Brasil).

IoT, IA e cloud: como essas tecnologias têm ajudado 
a indústria a alcançar efi ciência energética?
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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 06 de Novembro de 2018. Dia de São Teófi lo e companheiros, 
São Ático, São Leonardo de Limoges, São Demetriano, e Dia do Anjo Jezalel, 
cuja virtude é a aceitação. Hoje aniversaria o ator Mike Nicholson que faz 
87 anos, a atriz Sally Field que nasceu em 1946, o político Ciro Gomes que 
faz 61 anos, o cantor Dudu Nobre que nasceu em 1974 e a modelo, atriz e 
apresentadora Daniella Cicarelli que chega aos 40 anos.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau é amante da verdade e gosta de 
relacionar-se com a família. Está quase sempre ligado a atividades comunitá-
rias. Aprende tudo com facilidade e será dotado de uma memória prodigiosa. 
Perfeccionista, amigo universal, humanitário, responsável e amoroso. Gosta 
do ambiente doméstico, é dedicado. Se sente atraído pelo mundo da arte 
e do design. Precisa superar a tendência a interferir na vida das pessoas 
querendo ser solidário. Pode, por isso, realizar coisas até mesmo difíceis. 
No lado negativo existe mentira e ignorância.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, sa-
bedoria e riqueza moral. Acha-la indica sorte no joga. 
Perde-la, viagem próxima. Para as mulheres, sonhar 
com bolsa é aviso de felicidade no amor e que seus 
desejos se tornarão realidade. Números de sorte:  20, 
29, 32, 45 e 68.

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

Esta terça é o vigésimo oitavo dia da lunação . Lua em Libra plena favorece as viagens e os contatos sociais 

que também estão muito favoráveis nesta terça-feira. Mesmo assim no fi nal do dia será melhor manter a rotina 

em tudo e não esperar demais das situações. Expectativas demasiadas tendem a ser frustradas à medida que 

anoitecer. As coisas podem não sair como planejadas, ou podem estar baseadas em falsos julgamentos e pior, 

não dar em nada.
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As atitudes impulsivas perdem ter-
reno aumentando o senso crítico e 
detalhista. Cuidado com o rigor nas 
exigências e certa frieza e inseguran-
ça. Mantenha a diplomacia e poderá 
obter bons lucros em assuntos de 
dinheiro, só depende de você e de 
suas ações. 98/398 – Vermelho.

Obterá sucesso em atividades de 
aprendizado ligado à moda, a comu-
nicação e as artes. A Lua libriana dá 
instabilidade emocional e aumenta a 
preocupação excessiva com detalhes. 
Apaixone-se pelo que faz e terá suces-
so neste fi nal de ano. 53/253 – Azul.

Evite o rigor nas exigências além de 
certo pessimismo nas atitudes. Terá 
bons momentos com os pais, fi lhos 
e irmãos. A tarde será revigorante 
em termos emocionais. As viagens 
programadas para breve serão de 
grande prazer e diversão. 78/378 
– Amarelo. 

O Sol em Escorpião aumenta o seu 
desejo e dá um forte ímpeto no se-
xual. Mesmo assim o dia não é bom 
nas relações sociais podendo acar-
retar desentendimentos. Estudar as 
situações antes de agir torna maior 
a chance de alcançar o sucesso. 
64/364 – Branco.

A insatisfação tende a afastá-lo de 
perto da família e da pessoa amada.  
Atitude crítica demais e a descon-
fi ança atrapalha as relações íntimas. 
Evite cometer extravagâncias ou 
atitudes que sufoquem as pessoas, 
querendo ser o dono da verdade. 
40/340 – Cinza.  

As confusões no trabalho também 
deverão ser resolvidas rapidamente, 
desde que deseje encontrar solu-
ções. Mantenha-se alerta às chances 
de uma conquista amorosa se estiver 
só. Se não está só é porque está 
apaixonado por alguém de verdade. 
89/789 – Verde.

As viagens a trabalho, também estão 
muito favoráveis nesta terça-feira 
pela manhã, até quase a metade da 
tarde. Aproveite para realizar viagens 
curtas, passeios e até fazer mudanças 
ou rever pessoa que estava afastada. 
Controle as emoções que atrapalham 
os relacionamentos. 48/948 – Verde. 

Precisa cuidar das suas atividades 
fi nanceiras e encerrar tudo o que 
fi cou pendente. Aguarde uma nova 
fase em que a vida social ativará mais 
a relação sexual e lhe dará momen-
tos íntimos inesquecíveis.  Tudo o 
que nos leve a uma ampliação e um 
crescimento profissional, estará 
favorecido. 67/778 – Azul.

Mesmo havendo estabilidade emo-
cional, aumenta a teimosia diante 
de novas ideias. Tumultos na vida 
afetiva como traições e situações con-
turbadas diminuem. Expectativas 
demasiadas tendem a ser frustradas à 
medida que a tarde cai e ao anoitecer.  
87/687 – Marrom.

As viagens a trabalho estão muito 
favoráveis nesta terça-feira pela 
manhã, até quase a metade da tarde. 
Uma boa novidade irá melhorar as 
relações íntimas e sexuais. O dia dá 
certa frieza e insegurança quanto 
ao próprio valor, além de certo pes-
simismo. 77/677 – Azul.

Algo novo sempre chega quando 
o Sol está em Escorpião. Por isso 
prepare-se para uma boa nova 
esta semana. Pode surgir uma nova 
paixão por algo ou alguém que será 
marcante e decisivo em sua vida. É 
preciso ter cuidado com a tendência 
a preocupação excessiva com deta-
lhes. 17/617 – Branco.

Surge oportunidade de reconheci-
mento do seu talento profi ssional 
naquilo que estiver realizando. 
Este dia dará bons relacionamentos 
chance de fazer bons acordos. Com 
a Lua em seu signo, Libra,  será 
melhor manter a rotina em tudo e 
não esperar demais das situações 
complicadas. 55/355 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para ter sucesso num novo emprego: Prepare 
um banho usando 1 litro de água, 3 folhas de hor-
telã, 1 folha de arruda e um punhado de sal grosso. 
Deixe ferver e coe. Quando estiver morno, despeje 
esse preparado no seu corpo do pescoço para baixo, 
mentalizando muitas energias positivas para sua vida. 
Embrulhe os restos do banho em uma folha de jornal 
e jogue no lixo.
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ISPU
NEGOCIATA
DLAVAVEL

PILARDVA

CMGABAR
VELUDOATE

GERADORES
LOBRND

DISSONANTE
CAABAGOA
EMZLZ

IMPACIENTE
FIAPOBREVE

CURRAD
COMPANHEIRO

Medida do
nível de

açúcar no
sangue

Item 
do reper-
tório do

humorista

"Abre-(?),
sésamo!",
frase de
Ali Babá

Escritor ro-
mântico de
"Noite na
Taverna"

Trato
comercial
que envol-
ve trapaça

Que pode
ser limpo
com água

"(?) Save 
the Queen",

o hino
inglês

Estrutura
vertical
de cons-
truções

(?)
Corbusier,
arquiteto
francês

Enaltecer
as quali-
dades de

Tecido de
aspecto
macio e
brilhante

Dispositi-
vos elé-
tricos de
hospitais

Música de
Caetano
Veloso
(MPB)

Novak
Djokovic,
tenista
sérvio

Mamífero
saltador
análogo 

ao coelho

Persegue
com vaias

(?) Belt, 
a região
do milho,
nos EUA

Antigo
território
português
na Índia

Máquina
usada na
produção
de tapetes

Permis-
são para
pilotar
aviões

Medida de 
compri-
mento

(símbolo)

A bomba
baseada
na fusão
nuclear

Alberto
Dines,

jornalista
carioca

Linha sol-
ta sobre 
a roupa
Colega

Que gera
falta de

harmonia

Inquieto

Templo
principal
do Islã,

em Meca

Diâmetro
(símbolo)
"Preços",
em IPCA

Principal
reduto
boêmio

Que se
aplica (no
que faz)

Trecho raso de rio

Inclusive;
também
Trabalho
artístico

Sigla das rodovias
federais

Adepto da doutrina
de Adolf Hitler

Impressionar os
ouvidosUm dos

mais famosos funks
de MC Marcinho

3/god. 4/corn — nazi. 5/apupa — caaba — piada. 6/atento. 9/glamurosa. 10/dissonante.

Refl exões

Automatizar o 

atendimento é um 

caminho já trilhado 

por empresas dos mais 

diversos setores

Não apenas para me-
lhorar a relação com 
consumidores e expe-

riencia do cliente, por meio 
de um atendimento mais 
ágil e assertivo, mas também 
para reduzir custos e tornar 
a operação escalável. Ainda, 
direcionar os profi ssionais do 
setor para resolver questões 
mais complexas, que exijam 
criatividade e capacidade 
cognitiva.

Mas, antes de dar esse passo, 
é necessário estar atento àqui-
lo que será o ponto de partida 
na implantação desse projeto: 
Contar com profi ssionais que 
conheçam o negócio, capazes 
de analisar de maneira abran-
gente seus atuais processos de 
atendimento, o perfi l de seus 
clientes e, principalmente, 
alinhar essas informações à 
estratégia de crescimento de 
sua área e de sua empresa.

Apenas um diagnóstico 
preciso, que considere onde 
seu atendimento se encontra 
X onde pretende chegar, pode 
contribuir para que o projeto 
de automação cumpra seu ob-
jetivo inicial. E nem sempre é 
possível delegar a profi ssionais 
internos a missão de buscar 
as soluções mais adequadas 
para a resolução dos seus 
problemas.

Isso porque, para realizar 
esse diagnóstico, não basta 
só conhecer bastante das 
novas tecnologias disponíveis 
no mercado de automação de 
atendimento, é preciso ter um 
olhar do negócio sob a perspec-
tiva do cliente, para que suas 
necessidades sejam atendidas 
com precisão, com impactos 
diretos em sua satisfação e 
consequente fi delização.

É necessário que, esse pro-

fi ssional ou empresa parceira 
seja capaz de entender todas 
as nuances do seu negócio, as 
características do atendimento 
ao consumidor no setor em que 
sua empresa atua, para assim 
ajudá-lo a construir um projeto 
que englobe suas principais 
demandas nessa área. 

Também precisa ter bem 
defi nido o objetivo e tática de 
como operacionalizar a au-
tomação, traçar os objetivos, 
que geralmente permeiam 
gerar uma melhor experiên-
cia do usuário, reduzir custo 
e permitir a escalabilidade 
da operação, além de ter em 
mente como fazê-lo. Se o foco 
é puramente no resultado mais 
rápido e menos custoso, con-
tratar o serviço geralmente é 
a melhor solução. 

Se o objetivo é transformar 
essa solução em um produto, 
talvez criar sua própria ferra-
menta e metodologia pode fa-
zer sentido. Agora se é manter 
a inteligência de atendimento 
ao cliente dentro de casa, 
mesmo que isso comprometa 
o resultado, operar uma ferra-
menta de mercado pode ser o 
caminho mais estratégico.

Estamos falando aqui de uma 
decisão que pode implicar, in-
clusive, em mudanças culturais 
na empresa. Pois ao fazer essa 
escolha de implantação do 
atendimento automatizado, o 
gestor da área de atendimento 
ao cliente precisa parar de 
olhar apenas para sua operação 
e, mais do que isso, precisa 
entender que ela é um braço 
de uma operação macro da 
empresa. 

E o alinhamento à estratégia 
geral da companhia é requisito 
básico para que esse pontapé 
inicial seja certeiro.

(*) - Formado em Administração 
pela ESPM, com pós-graduação em 
Gestão de Negócios pela Fundação 

Dom Cabral, é um dos sócios da 
BlueLab, responsável pela diretoria 

de marketing e vendas da companhia 
(www.bluelab.com.br).

Automação do atendimento:
qual deve ser

o ponto de partida?
Mateus Baumer (*)

A plataforma “Football Leaks” revelou 
que a Uefa quer aumentar os repasses 
fi nanceiros a 16 clubes europeus para 
evitar que eles formem uma “superliga” 
multinacional destinada a suprimir as 
competições continentais, como a Liga 
dos Campeões. Segundo uma “declaração 
de intenções” obtida pela investigação, 
o torneio começaria na temporada 2021 
e envolveria 11 clubes da Uefa, que não 
poderiam desistir por pelo menos 20 anos. 
Outros cinto times seriam agregados à 
“superliga” como “convidados iniciais”.

Os 11 “fundadores” do torneio seriam 
Real Madrid e Barcelona, da Espanha; Ju-
ventus e Milan, da Itália; Arsenal, Chelsea, 
Liverpool, Manchester City e Manchester 
United, da Inglaterra; Bayern de Munique, 
da Alemanha; e PSG, da França. Já os 
cinco convidados seriam: Inter de Milão 
e Roma, da Itália; Borussia Dortmund, da 
Alemanha; Atlético de Madrid, da Espanha; 
e Olympique de Marselha, da França. A 
ideia da “superliga” teria surgido em fun-

ção da previsibilidade das ligas nacionais 
na Europa.

A Itália, por exemplo, tem a mesma 
campeã, a Juventus, há sete temporadas, 
enquanto o Bayern é o atual hexacampeão 
alemão. Na França, o PSG ganhou cinco 
das últimas seis edições da Ligue 1. Já 
na Espanha, Barcelona (nove) e Real 
Madrid (quatro) conquistaram 13 vezes a 
liga nacional nas últimas 14 temporadas. 
Para barrar o projeto, no entanto, a Uefa 
estuda uma mudança na distribuição de 
repasses aos clubes da Liga dos Campe-
ões que garantiria 150 milhões de euros 
a mais por temporada para as equipes 
mais fortes. Por sua vez, os times da Liga 
Europa perderiam quase 60 milhões de 
euros em receitas.

A plataforma “Football Leaks” também 
acusa a Uefa de ter feito vista grossa para 
violações do fair play fi nanceiro cometi-
das por Manchester City e PSG, evitando 
punições que pudessem excluí-los de 
competições europeias (ANSA).

Diariamente, empresários 
precisam desviar o foco 
dos seus negócios para 

cuidar de questões administra-
tivas. Como resultado, muitas 
empresas acabam tendo uma 
vida curta – isto quando não 
fecham as portas antes de 
completar um ano. 

A Sage, líder global em sof-
twares de gestão, acompanha 
o cenário das PMEs no Brasil 
e propõe alguns caminhos que 
podem auxiliar os empreen-
dedores brasileiros na gestão 
de seus negócios. “Não existe 
uma fórmula exata para gerir 
bem uma empresa. Porém, 
existem estratégias e recursos 
que auxiliam as empresas a 
seguirem uma rotina organi-
zada, facilitando a tomada de 
decisões estratégicas, afi rma 
Alexandre Wyllie, diretor do 
segmento PME da Sage Brasil.

O executivo selecionou algu-
mas dicas valiosas para auxiliar 
o pequeno e médio empresário 
a gerir os seus negócios de 
maneira mais efi ciente:

Dicas para administrar
seu negócio com efi ciência
Administrar uma empresa não é uma tarefa fácil. No Brasil, então, conhecido pelo emaranhado de 
encargos e tributos, fi ca ainda mais difícil

geração de informações impor-
tantes para o negócio. Procure o 
auxílio de empresas de soluções 
tecnológicas que possam lhe 
ajudar nessa tarefa;

4) Seja realista - Na hora de 
fazer o planejamento fi nanceiro 
da sua empresa, é importante 
manter uma postura realista. 
Por exemplo, quando for calcu-
lar um fundo de reserva para os 
próximos meses, o ideal é reser-
var um valor um pouco maior 
do que o necessário. Assim, são 
menores as chances de que sua 
empresa contraia dívidas caso 
ocorram atrasos no pagamento 
ou se houver algum gasto não 
planejado;

5) Motive e treine sua 

equipe - O segredo para en-
tregar um bom produto ou 
serviço ao seu cliente é contar 
com uma equipe motivada e 
treinada. Sendo assim, invista 
em treinamentos que ajudem 
no aprimoramento profi ssional 
da sua equipe, possibilitando 
um ganho comum aos colabora-
dores e empresa (Sage Brasil).

1) Seja organizado - Or-
ganização deve ser parte da 
rotina do administrador, mes-
mo nos dias corridos. Se você 
não mantém a organização, 
pode acabar se esquecendo de 
realizar pedidos importantes, 
perder anotações ou até não 
se lembrar de compromissos 
com fornecedores ou clientes. 
Para garantir um dia produtivo, 
tenha isso como uma regra sem 
exceções;

2) Invista na digitalização 

da empresa - Os dados da sua 
empresa ainda estão registra-

dos em papel? Então, livre-se 
disso imediatamente. Uma boa 
saída é a digitalização dos dados 
da sua empresa. Este processo 
facilita tarefas como controle 
de vendas, pedidos e a busca 
de informações;

3) Use um bom sistema 

de gestão financeira - O 
primeiro passo para melhorar 
as fi nanças dos seus negócios é 
organizá-las. Para isso, utilizar 
um sistema de gestão fi nan-
ceira, como emissão de notas, 
controle de estoque e vendas, 
entre outros, traz controle e 
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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon 

Taphorn. Vibrações. Aprenda a interpretar as vibra-
ções. Ao aprender a interpretar e a confi ar na energia 
de seus pensamentos e sentimentos, você aprende a 
confi ar em suas leituras sobre as vibrações que sente. 
É o seu maior sistema de orientação e aquele que vale 
mais a pena aperfeiçoar. Estamos nos tornando seres 
mais conscientes, portanto, deixe que este sentido se 
desenvolva para que você aprenda a discernir rapida-
mente as situações que acontecem ao seu redor e como 
responder de maneiras melhores. Hoje saia e brinque 
com o universo. Sintonize-se com tudo o que você faz e 
observe os diferentes pensamentos e sentimentos que 
surgem em diferentes situações. Não os julgue, apenas os 
deixe ser e os sinta. O que você percebe que é diferente 
na maneira como você aborda o seu dia? Pensamento 
para hoje: Trata-se de vibração! Aprenda a interpretar e 
a confi ar nos sinais que você está recebendo, deixando-o 
saber o que está lá fora. Saia e brinque, seja um cientista 
e experimente o mundo ao seu redor. É assim que você 
aprende! É assim que você cresce! E assim é. Você é 
muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias. 

Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@
yahoo.com.br

Clubes europeus articulam 
criação de ‘superliga’



Você já deve ter notado 

que a colaboração tem 

sido vista como fator 

chave para a melhoria 

contínua dentro das 

empresas

Isso por que o modelo mental 
está se transformando e, 
finalmente, percebemos 

que existe espaço para todos. 
Tenho visto que o modelo mer-
cadológico onde a competição 
pura e simples, em que enxer-
gamos os concorrentes como 
inimigos, está com os seus dias 
contatos. Para entendermos a 
força desse novo modelo, acho 
válido compararmos o que é 
uma cultura colaborativa e 
como funciona uma cultura 
competitiva.

Empresas com culturas 
competitivas atuam, tanto no 
mercado quanto no quadro 
interno, dentro do modelo de 
rivalidade. Basicamente, para 
um ganhar, alguém precisa 
perder. Esse é um modelo de 
competição bem destrutivo, 
onde o mindset da escassez faz 
acreditar que não há espaço 
para todos, ou seja, eu preciso 
superar o outro para ter suces-
so e atingir as minhas metas. 
Olhando especificamente 
para equipes de vendas, per-
cebemos esse modelo quando 
apenas o “melhor” ou o que 
vendeu mais recebe o bônus.   

Já a cultura de colaboração 
entende que tem espaço para 
todos e, ao contribuirmos para 
o desempenho do outro, esta-
mos enriquecendo o processo 
e não perdendo espaço. Em-
presas com esse pensamento 
perceberam que, ao abrir as 
portas para a colaboração, seu 
processo pode ser melhorado e 
aprimorado e quem sai ganhan-
do com essa atitude é o cliente. 
Se olharmos para um time de 
vendas colaborativo, por mais 
que nem todos atinjam a meta, 
a ideia de “perdedor” não 
existe, já que todos aprendem 
algo e ganham de acordo com 
o desempenho do time.   

É importante destacar que 
trabalho em equipe não é o 
mesmo que colaboração. Co-
laboração é interagir com o 
trabalho do outro e permitir 
que os outros interajam com o 
seu. Diferente do trabalho em 
equipe, onde cada um faz a sua 
parte, a colaboração é uma cons-
trução coletiva. Pode ser difícil 
de imaginar, mas a competição 
e colaboração não são excluden-
tes. É possível integrar as duas 
coisas dentro de uma mesma 
empresa e dentro das equipes.

Isso acontece muito em 
times de vendas onde os resul-
tados individuais são levados 
em conta e são recompensa-
dos, mas a ideia é promover 
um ambiente de aprendizado 
constante e onde o desempe-
nho de um profi ssional do time 
contribua para o rendimento 
dos outros, por isso, muitas 
empresas possuem metas 
individuais e coletivas, já que 
isso incentiva a meritocracia e, 
ainda assim, o desempenho de 
cada integrante no todo. 

Nenhum ser humano é uma 
ilha, ele precisa de convívio e 
de aprendizado em grupo. Mas 
você deve estar se pergun-
tando: como incentivar disso 

se historicamente o perfi l do 
profi ssional de vendas é muito 
motivado por resultados e pela 
competição? Como eu disse an-
teriormente,para manter esse 
profi ssional motivado e criar 
essa cultura de forma saudável, 
a empresa pode estabelecer 
metas individuais e em grupo, 
ou seja,ada vendedor será 
responsável por seu resultado 
e, uma vez atingido, o bônus 
virá. Além disso, quando o time 
atinge a meta, mais um bônus 
é entregue pelo desempenho.

A cultura colaborativa va-
loriza os diferentes perfi s de 
profi ssionais. Para manter a 
competição sem incentivar a 
rivalidade, a liderança deve 
premiar o resultado e não o 
indivíduo. Em um ambiente 
colaborativo, as pessoas não 
são maiores do que aquilo que 
elas entregam. Nessa dinâmi-
ca, não existe o profi ssional 
“bom” e o “ruim”, existem 
níveis de desempenho. Habi-
lidades e características que 
são complementares. 

Incentivar esse modelo 
tem benefícios que vão além 
de um ambiente de trabalho 
mais integrado e saudável do 
ponto de vista da convivência. 
Fomentar a cooperação entre 
as equipes e entre os funcioná-
rios acelera ideias inovadoras 
dentro das empresas, uma vez 
que incentiva que pontos de 
vista diferentes criem uma so-
lução ou trabalhem no mesmo 
projeto. Estimular a cultura 
colaborativa é uma maneira 
de incentivar a criatividade 
dentro das equipes. Isso faz 
com que os times conversem 
e testem novas estratégias e 
compartilhem o que funcionou 
ou não. 

Dessa forma, todos crescem e 
melhoram a sua performance, o 
que consequentemente melhora 
o bônus individual e o coletivo. 
Existem algumas medidas que 
ajudam a tornar a cultura mais 
colaborativa. A primeira delas é 
uma liderança ativa, participati-
va e aberta. Os líderes e gestores 
precisam incentivar a troca de 
ideias e manter a porta - e a 
mente - aberta. É difícil apoiar 
a colaboração dentro de uma 
estrutura hierarquizada, onde 
os profissionais não sentem 
um ambiente acolhedor para 
propostas. 

Promover a interação en-
tre os colaboradores é outra 
medida indispensável para 
fomentar uma cultura cola-
borativa. Seja no cantinho 
do café, no happy hour, nas 
festas temáticas ou mesmo 
nas reuniões de brainstorming. 
As pessoas precisam interagir 
verdadeiramente, para além 
dos temas de trabalho. Uma 
cultura colaborativa incentiva 
que seus funcionários tenham 
liberdade para viver dentro da 
empresa aquilo que são fora 
dela. Precisamos desconstruir 
o modelo da escassez que a 
maioria das empresas entende 
como sendo o único possível. 

Você já está pronto para des-
contruir a rivalidade e começar 
a colaborar? 

(*) - É headhunter na Trend 
Recruitment, graduado

em administração de empresas com 
especialização em Business pela 

Australian Professional
Skills Institute.

Cultura competitiva
e colaborativa no 
time de vendas

Dalton Morishita (*)

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

netjen@netjen.com.br T : 3043-4171/3106-4171
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: GUILHERME FRANCISCO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar contábil, nascido em Blumenau - SC, no dia 01/07/1996, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Francisco dos Santos e de Ivonéte 
Margarida dos Santos. A pretendente: INGRYD CRISTINE REGO, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 10/07/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Mauro do Rego e de Solange 
Cristina Sanna Rego.

O pretendente: DANIEL BONIFÁCIO MORETTI, estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 30/06/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dionisio Moretti e de Eliana Bonifácio Moretti. A 
pretendente: ANGELA VIANA SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão contadora, 
nascida em Jequié - BA, no dia 05/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Filho de Souza Santos e de Maria José Viana Santos.
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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: FRANCISCO JAVIER VILLAR DIAZ, profi ssão: jardineiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Málaga, Espanha, data-nascimento: 18/05/1972, residente e 
domiciliado em Andujar, na Espanha (turista de passagem por esta Capital), fi lho de 
Francisco Villar Expósito e de Maria Josefa Dias Sarria. A pretendente: ROMILDA APA-
RECIDA DE MORAIS, profi ssão: enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Bom 
Sucesso - MG, data-nascimento: 28/11/1966, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Benino Batista de Morais e de Maria José dos Reis. R$ 12,58

O pretendente: JARDEL DA SILVA SOARES, profi ssão: balconista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Aracoiaba - CE, data-nascimento: 13/05/1995, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Soares da Silva e de Geruza Pinto da Silva. 
A pretendente: AMANDA SOUZA DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/04/1998, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Marcos Pinto da Silva e de Maria 
Irineide Xavier de Souza. R$ 12,58

O pretendente: LUÍS GUILHERME BANDEIRA PONTES, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 11/06/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luís Carlos Marques 
Pontes e de Maria Isabel Bandeira Sobrinho Pontes. A pretendente: ANA CAROLINA 
FUNICELLI, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Indianópolis 
- SP, no dia 26/05/1988, residente e domiciliada na Penha de França, São Paulo - SP, 
fi lha de Luiz Gustavo Funicelli e de Maria das Graças Nogueira Funicelli.

O pretendente: LUCAS CAMARGO GIRARDI, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de compras, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 17/09/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Scarponi Girardi e de 
Carmen Lucia Camargo Girardi. A pretendente: LARISSA BARROS TELES SANTANA, 
estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida nesta Capital, Vila Mariana 
- SP, no dia 06/01/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Marcos Teles de Santana e de Luciene Barros Teles Santana.

O pretendente: DOUGLAS JAMES STEWART SPENCER, estado civil solteiro, profi ssão 
corretor de seguros, nascido em Abergavenny Gwent, Monmouthshre, País de Gales, 
no dia 22/11/1985, residente e domiciliado Abergavenny Gwent, Monmouthshre, País de 
Gales, fi lho de Albert Keith Gladwyn Spencer e de Alison Pinkerton Spencer. A pretendente: 
MARIA LUIZA BRITO BORBA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em 
Presidente Prudente - SP, no dia 25/08/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Wagner Ribeiro Borba e de Edileusa da Silva Brito Borba.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Morreu nos Estados Unidos, 
aos 84 anos, o empresário do 
setor imobiliário Mario Segale, 
que inspirou o nome do “Super 
Mario”, personagem mais famo-
so dos games da Nintendo. Na 
década de 1970, Segale alugou 
para a empresa japonesa um 
galpão em Seattle onde o cé-
lebre encanador seria criado 
e batizado. 

Minoru Arakawa, ex-presi-
dente da Nintendo nos EUA, 
revelou que o nome foi esco-
lhido em homenagem ao em-
presário. Filho de ítalo-ame-

Nova Délhi amanheceu com uma densa nuvem de poluição

com níveis de partículas PM10 que beira os 700 pontos.

Segundo dados do Escri-
tório Central de Controle 
de Poluição (CPCB) da 

Índia, a capital amanheceu com 
uma densa nuvem de poluição 
com níveis de partículas PM10 
que beira os 700 pontos em 
algumas áreas da cidade.

Por volta das 14h local (6h30, 
em Brasília), na área de Hapur, 
no oeste da cidade, a concen-
tração de partículos PM10 foi 
de 680 por metros cúbicos, 
enquanto a de PM2,5 chegou 
aos 352, segundo a CPCB, que 
classifi ca esta média como “se-
vera-emergência”. Os níveis de 
PM10 se multiplicaram mais de 
três vezes nas últimas 24 horas 
neste mesmo setor, que ontem 
rondava os 162 pontos.

De acordo com a OMS, as 
concentrações de mais de 100 
partículas PM10 por metros 
cúbicos afetam grupos de risco; 
de 150 em adiante podem afetar 
a população em geral e mais de 
200 são prejudiciais, enquanto a 
partir de 300 são consideradas 
tóxicas. “Isto é absolutamente 
aterrorizador e espantoso! Uma 
pessoa respira uma média de 23 
mil vezes ao dia. É isto o que 
estamos respirando?”, ques-

Poluição do ar dispara e supera 
os níveis “tóxicos” em Nova Délhi
Os níveis de poluição em Nova Délhi, a capital mais poluída do mundo, dispararam ontem (5) até a categoria de 
“emergência”, com registros muito superiores aos que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera “tóxicos”
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tiona na rede social Twitter a 
organização ambientalista Gre-
enpeace, que detalha que em 
áreas da capital indiana como 
Anand Vihar registraram nesta 
manhã níveis de PM10 de 885.

Nesta época do anos a queima 
de mato no norte da Índia e a 
chegada do frio fazem com que 
disparem os níveis de concen-
tração de partículas nocivas 
no ar. Em outubro, as autori-

dades proibiram, até março do 
próximo ano, o uso de grupos 
eletrogêneos, e pediram para 
aumentar as tarifas de estacio-
namento e reforçar o transporte 
público, como medidas para 
enfrentar o previsível aumento 
da poluição por estas datas.

A capital indiana já previa que 
nesta semana começaria um 
dos períodos de maior poluição, 
disparada pelo uso de fogos de 

artifício durante a festividade 
hindu de Diwali, que no ano 
passado coroou uma concen-
tração de PM10 de mil por 
metros cúbicos. Com cerca de 
17 milhões de habitantes, Nova 
Délhi é uma das cidades mais 
populosas do mundo e a capital 
de país mais poluída do planeta, 
enquanto a Índia concentra 14 
das 20 cidades mais poluídas, 
segundo a OMS (Agência EFE).

O rompimento da Barra-
gem de Fundão, em Mariana, 
completou três anos ontem 
(5) e o drama vivido pelas 
famílias atingidas pela lama 
está longe de ter um fi m. Para 
relembrar um dos acidentes 
mais dramáticos do país, a 
jornalista Cristina Serra lança 
o livro “Tragédia em Mariana: 
A história do maior desastre 
ambiental do Brasil”. E com 
o lançamento da obra ela 
conclui: “a maior lama da tra-
gédia de Mariana é uma certa 
leniência do Poder Público”.

A partir da investigação 
de documentos e condutas 
adotadas no caso, a obra amplia a dis-
cussão e abre espaço para a questão 
humana, para a memória dos que mor-
reram, para a dor dos que restaram e 
para os sonhos de um novo recomeço. 
“Eu acho que com esse livro a gente 
trouxe algumas respostas, mas eu não 
diria que eu esgotei todo o assunto”, 
revela Cristina ao programa Conversa 
com Roseann Kennedy, que foi ao ar 
ontem (5), na TV Brasil.

Cristina fez a cobertura do desastre pelo 

Roseann Kennedy (esq) entrevista

Cristina Serra sobre tragédia em Mariana.

Jornalista lança livro sobre o maior 
desastre ambiental do país

e saudável. E questiona: “Por 
que a gente não consegue isso? 
Por que a gente não consegue 
cumprir isso que tá na cons-
tituição e também conciliar 
isso com o desenvolvimento 
econômico?”

O livro mudou o rumo da 
carreira de Cristina Serra, que 
é natural do Pará, e agora vai 
mergulhar nas pautas ambien-
tais. Com larga experiência em 
coberturas políticas em Brasí-
lia, ela sinaliza a nova fase em 
sua vida. “Fazer cobertura de 
Amazônia é uma coisa muito 
cara no Brasil, os deslocamen-
tos lá são distâncias enormes 

por meio de rio e tudo mais. Mas a gente 
vai começando, um passo de cada vez e 
a gente chega lá. Mas é o que tá no meu 
horizonte. Eu quero cada vez mais isso.”

Com mais de 30 anos de jornalismo, 
26 deles na Rede Globo, Cristina Serra 
também  já foi correspondente em 
Nova Iorque e recentemente ajudou 
a fundar o canal digital de jornalismo 
My News. “O jornalismo é feito muito 
mais de perguntas do que de respostas”, 
ensina (ABr).

TV
 B

ra
si

l/A
B

r

Fantástico e, desde então, dedicou-se à 
produção do livro reportagem. Ela diz não 
haver dúvidas de que o Poder Público falhou 
na fi scalização. “Claro que a empresa falhou 
também nas medidas de segurança e de 
alerta que ela deveria ter tomado. Mas e o 
Poder Público que não estava atento a isso? 
Então é uma conjugação de fatores”, avalia.

Para ela, a tragédia de Mariana serve de 
alerta para outras que devem ser evitadas. 
Lembra que todo cidadão tem direito a um 
meio ambiente ecologicamente equilibrado 

Morre empresário que inspirou
nome do ‘Super Mario’

ricanos de primeira geração, 
o “verdadeiro” Mario sempre 
se esquivou de ligações com 
o personagem e fez poucas 
aparições públicas. Ele vivia 
em Tukwila, no estado de 
Washington.

O Super Mario apareceu pela 
primeira vez no jogo “Donkey 
Kong”, de 1981, e inicialmente 
se chamava “Jumpman” (“Ho-
mem que pula”, em tradução 
livre) - (ANSA).
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O personagem “Super Mario” foi criado 

em um galpão em Seattle, EUA.
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Para veiculação de seus Balanços,
Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte

sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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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: RODRIGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, educador físico, nascido em São Paulo - SP, aos 15/07/1989, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmar da Silva Nascimento e de Maria 
Neide Paulo Oliveira; A pretendente: DEBORA GONÇALVES ROCHA, nacionalidade 
brasileira, solteira, analista de importação, nascida em São Paulo - SP, aos 01/09/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sandro de Araujo Rocha 
e de Ismar Pereira Gonçalves Rocha.

O pretendente: JAIR DE SANT`ANA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 23/11/1974, residente e domiciliado em Embu das Artes - SP, 
fi lho de Domingos Ferreira de Sant`ana e de Saloméa Maria de Sant`ana; A pretendente: 
EDERLI LUISA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo - SP, aos 05/05/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Eurico da Silva Neto e de Natalicia dos Santos Silva.

O pretendente: FLAUS BATISTA SILVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, comercian-
te, nascido em Comercinho - MG, aos 21/04/1965, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Batista Chaves e de Maria Silveira de Jesus; A pretendente: 
SONIA APARECIDA SOUZA AMARAL, nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, 
nascida em Comercinho - MG, aos 06/05/1973, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João José do Amaral e de Olvita Souza Amaral.

O pretendente: ANGEL RUBIANES DE ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
bartender, nascido em São Paulo - SP, aos 18/01/1980, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Angel Rubianes Rosende e de Elnine Rubianes Castelo 
Branco; A pretendente: SIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 08/12/1981, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josefa Rodrigues da Silva.

O pretendente: ADILSON PEREIRA SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
segurança, nascido em Santo André - SP, aos 14/10/1966, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Pereira dos Santos e de Francisca Oliveira 
dos Santos; A pretendente: TEREZA DE FATIMA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, professora, nascida em Canaã - MG, aos 08/10/1964, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Dimas da Silva Pena e de Inucença da Conceição.

O pretendente: JOILSON ROCHA SANTOS LINO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
carpinteiro, nascido em Aiquara - BA, aos 16/12/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Lino dos Santos e de Maria Rocha Santos Lino; A 
pretendente: EUNICE DO CARMO DIAS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Jitaúna - BA, aos 13/03/1985, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Duvalino Santos e de Maria do Carmo Pereira Dias.

O pretendente: VAGNER JOSÉ DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 08/11/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelino José dos Santos e de Doraci dos Santos; A 
pretendente: JILCELIA BORGES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Ibirataia - BA, aos 27/12/1979, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Borges Santos e de Maria dos Santos.

O pretendente: LUCIANO MORAIS MATIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, cortador, 
nascido em Caxias - MA, aos 20/06/1998, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Clerton Luzia Coimbra Matias e de Tatiana Pereira de Morais; A pretendente: 
FERNANDA STHEPHANYE DE FARIA FERNANDO, nacionalidade brasileira, solteira, 
recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 19/08/1999, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Fernando Neto e de Ana Paula de Faria.

O pretendente: LUCAS DANIEL DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 15/10/1997, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Daniel Santino da Silva e de Maria Aparecida da Silva; A pretenden-
te: LARYSSA DE JESUS CORREIA, nacionalidade brasileira, solteira, estágiaria em 
pedagogia, nascida em São Paulo - SP, aos 30/01/1998, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Silva Correira e de Telma Cristina de Jesus.

O pretendente: FABIAN DA SILVA BERNARDO, nacionalidade brasileiro, divorciado, porteiro, 
nascido em Guarabira - PB, aos 24/08/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Narciso José Bernardo e de Severina Moreira da Silva; A pretendente: LUCIA 
NEVE GONÇALVES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em distrito 
de Baraunas, municipio de Seabra - BA, aos 08/09/1971, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Joaquim Gonçalves e de Maria de Souza Gonçalves.

O pretendente: CARLOS ANTONIO DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
mecânico, nascido em Belo Horizonte - MG, aos 21/05/1950, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulino Eremito de Souza e de Maria Ciria de Souza; A 
pretendente: REGINA MARIA DE FARIA, nacionalidade brasileira, divorciada, técnica 
de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 13/09/1953, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Paulo de Faria e de Alice Garcia de Faria.

O pretendente: ALEX RODRIGUES GOMES, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 13/01/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Romildo Manuel Gomes e de Marlene Rodrigues Gomes; 
A pretendente: SIMONE DOS SANTOS PORCINO, nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 21/06/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sigefredo Santana Porcino e de Maria Nilza dos Santos.

O pretendente: DOMINGOS SANTANA PORCINO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em Itaberaba - BA, aos 17/12/1969, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Severino Rodrigues Porcino e de Esteva Rebouças Santana; A 
pretendente: LAURITA DA SILVA PINTO, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Itaberaba - BA, aos 02/12/1968, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Otacilio Francisco Pinto e de Valdelice Rodrigues da Silva.

O pretendente: JOSÉ GALUCIO CAMÊLO MADEIRA, nacionalidade brasileiro, divorcia-
do, gerente de serviços, nascido em Tamboril - CE, aos 07/08/1965, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Sampaio Madeira e de Antônia Camêlo 
Sampaio; A pretendente: CINTIA ALVES FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente social, nascida em São Paulo - SP, aos 19/09/1978, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Noé Alves Ferreira e de Luzia Conceição Ferreira.

O pretendente: FABIO BARBOZA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
carpinteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 21/10/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valmir dos Santos e de Teresa Cristina Barbosa dos Santos; 
A pretendente: JULIA VIANA GIORDANI, nacionalidade brasileira, solteira, operadora 
de máquina, nascida em São Paulo - SP, aos 10/11/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Carlos Giordani e de Maria Madalena Custodia Viana.

O pretendente: ORNEI OLAVO DE SOUSA JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
contador, nascido em Santo André - SP, aos 30/06/1978, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Ornei Olavo de Sousa e de Elzi Aguiar Sousa; A pretendente: 
ANDREA BATISTA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, divorciada, analista de 
atendimento, nascida em São Paulo - SP, aos 22/01/1982, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Divino Batista Braga e de Marlene Lourenço de Lima Braga.

O pretendente: ERICLES PAULO DE PINA, nacionalidade brasileiro, solteiro, missonário, 
nascido em São Paulo - SP, aos 27/11/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Vera Lucia de Pina; A pretendente: YASMIN SOUZA DO NASCI-
MENTO, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 
22/06/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Leonardo do Nascimento e de Iris de Sousa Silva.

O pretendente: CARLOS SILVA DA LUZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, líder de 
manutenção, nascido em São Paulo - SP, aos 21/04/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Lacerda da Luz e de Maria do Socorro Silva; A 
pretendente: MARCIA HELIEN PASCUCCI GONÇALVES DIAS, nacionalidade bra-
sileira, divorciada, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 07/03/1986, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Henrique Carlos Gonçalves Dias e 
de Marcia Mara Pascucci.

O pretendente: GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 25/03/1992, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jairo Justino de Oliveira Júnior e de Adriana 
dos Santos Oliveira; A pretendente: JENIFER SILVA ROCHA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Guarulhos - SP, aos 10/08/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Genival Bevenuto Rocha e de Valdirene Barbosa da Silva.

O pretendente: BRUNO FERREIRA MARQUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
repositor de tinta, nascido em Mucambo - CE, aos 16/06/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eliésio Marques Petronilio e de Maria José da 
Conceição Ferreira; A pretendente: MANUELLA RAMOS DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 13/09/1999, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Nonato de Souza e de Regina 
Ramos dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE LOPES PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de máquina, nascido em São Paulo - SP, aos 07/11/1977, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Lopes Pereira e de Terezinha 
Ladeira Pereira; A pretendente: TEREZA SANTOS OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, técnica de enfermagem, nascida em Boquira - BA, aos 05/01/1973, residente 
e domiciliada e domicilada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Justino de 
Oliveira e de Joana do Carmo Santos.

O pretendente: MARCOS DO CARMO GONÇALVES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pedreiro, nascido em São Paulo - SP, aos 17/10/1973, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Gonçalves Neto e de Angelina do Carmo Gonçalves; 
A pretendente: MARIA DAS DORES SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em Patos - PB, aos 21/10/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Francisco de Assis da Silva e de Claudiana Nunes da Silva.

O pretendente: FLÁVIO DE OLIVEIRA DA CRUZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 25/04/1993, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Figueiredo da Cruz e de Zezita 
Maria de Oliveira; A pretendente: FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 14/08/1997, re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Vieira dos Santos 
e de Marcia Aparecida de Araujo dos Santos.

O pretendente: LUIZ RIBAMAR PONTES DE MOURA, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, almoxarife, nascido em Itapagé - CE, aos 08/09/1960, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pinto de Moura e de Maria Pontes de Moura; A 
pretendente: CLEONEIDE SAMPAIO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em Jacobina - BA, aos 18/03/1970, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valdete Sampaio da Silva.

O pretendente: GILMAR ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
montador de ar condicionado, nascido em São Paulo - SP, aos 07/09/1983, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Alves dos Santos e de Ilda 
Maria Carolina de Jesus Santos; A pretendente: MANUELA DE LIMA COSTA, naciona-
lidade brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, nascida em Jandira - SP, aos 18/06/1996, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Flavio Henrique Ramos 
Costa e de Betania Sampaio de Lima.

O pretendente: DANILLO PATRICIO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, cor-
retor de seguros, nascido em São Paulo - SP, aos 25/03/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Miguel da Silva Junior e de Marilia Patricio 
da Silva; A pretendente: EDUARDA DO NASCIMENTO DE LUCENA, nacionalidade 
brasileira, solteira, cabeleireira, nascida em São Vicente - SP, aos 11/12/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Ramos de Lucena e de 
Elisabeth do Nascimento de Lucena.

O pretendente: CRISTIANO IGUE GUINOZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, empre-
sário, nascido em São Paulo - SP, aos 17/02/1981, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Hideo Guinoza e de Carmen Igue Guinoza; A pretendente: RO-
SANI RODRIGUES SOBRINHO, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Guaraniaçu - PR, aos 25/02/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jucelino Rodrigues Sobrinho e de Erenita Rodrigues de Sousa.

O pretendente: EDMILSON DA SILVA SANTANA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ele-
tricista, nascido em Feira de Santana - BA, aos 02/10/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Gonçalves Santana e de Elizete da Silva Santana; 
A pretendente: JULIANA VENTURA DE FARIAS, nacionalidade brasileira, divorciada, 
manicure, nascida em São João de Meriti - RJ, aos 25/01/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eulario Bittencourt de Farias e de Maria Robertina Ventura.

O pretendente: ODAIR JOSÉ LINO DE BRITO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cozinheiro, nascido em Ibiapina - CE, aos 07/04/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ricardo de Brito e de Maria Eunice Lino de Brito; A 
pretendente: ELENICE ALVES FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Ibiapina - CE, aos 24/11/1977, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Alves Ferreira e de Júlia Alves Ferreira.

O pretendente: WESLEY SOARES ARAUJO, nacionalidade brasileiro, solteiro, repositor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 06/04/2000, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Beijamin Lopes de Araujo e de Margarida Soares de Lacerda; A preten-
dente: JÉSSICA ALBUQUERQUE DE SENA, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
nascida em Taboão da Serra - SP, aos 06/06/2001, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Alessandro Cardoso de Sena e de Leticia Albuquerque da Silva.

O pretendente: MARCIO DOS SANTOS JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, mo-
torista, nascido em São Paulo - SP, aos 02/05/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcio dos Santos e de Maria Aparecida Rodrigues dos Santos; A 
pretendente: MARIA WIRLA RODRIGUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
recepcionista, nascida em Baturité - CE, aos 17/02/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Nilton Rodrigues da Silva e de Lucinete de Souza Silva.

O pretendente: LUCAS EDINALDO BADECA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de maquinário, nascido em São Paulo - SP, aos 07/09/1999, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria do Carmo Badeca da Silva; A pretendente: 
CATARINA MIRANDA DOS ANJOS, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de tele-
marketing, nascida em São Paulo - SP, aos 10/10/2000, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Alfredo dos Anjos e de Maria das Graças Gomes Miranda.

O pretendente: OSVALDO ALFREDO DOS ANJOS, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, técnico em refrigeração e lavadoras, nascido em Cabo de Santo Agostinho - PE, 
aos 03/10/1967, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco 
Alfredo dos Anjos e de Olivia Barbosa dos Anjos; A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS 
GOMES MIRANDA, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida 
em Padre Paraíso - MG, aos 29/12/1961, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Gomes Miranda e de Jesuina Gomes de Oliveira.

O pretendente: TIAGO BOMFIM DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista 
de recursos humanos, nascido em Aracaju - SE, aos 23/11/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Ferreira dos Santos e de Maria Vanilde Bom-
fi m Santos; A pretendente: CAMILA MOTA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
conferente, nascida em Monte Santo - BA, aos 15/07/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Francisco dos Santos e de Lucilene dos Santos Mota.

O pretendente: JOCIMAR DUART, nacionalidade brasileiro, solteiro, segurança, nascido 
em São Paulo - SP, aos 11/09/1980, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Josemar Duart e de Alzira Duart; A pretendente: THALITA SANTOS FERREIRA, 
nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 05/05/1992, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Natazal Gonçalves Ferreira 
e de Eliete Santos Ferreira.

O pretendente: MOISÉS OLIVEIRA DE ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 10/11/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Simões de Almeida e de Ilda Oliveira de Almeida; 
A pretendente: NAYARA DENYELLE CARVALHO SOUSA, nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de telemarketing, nascida em Picos - PI, aos 20/08/1984, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisca Maria Carvalho Sousa.

O pretendente: BEN HUR BERNARDI ROCKENBACH, nacionalidade brasileiro, soltei-
ro, maitre, nascido em Guarantã do Norte - MT, aos 13/09/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eusebio Rockenbach e de Marli Salete Bernardi 
Rockenbach; A pretendente: PATRÍCIA CRISTINA PINTO, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Sulina - PR, aos 03/06/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdir Pinto e de Noili dos Prazeres Pinto.

O pretendente: JEFERSON BARBOSA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 18/03/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Cicero Barbosa da Silva e de Luzinete Barbosa do 
Carmo Silva; A pretendente: GRAZIELLE BENEVIDES DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, solteira, recursos humanos, nascida em São Paulo - SP, aos 24/05/1991, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aluizio Santos de Oliveira 
e de Lidia Ferreira Benevides de Oliveira.

O pretendente: ADMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, tapeceiro, nascido em São Paulo - SP, aos 09/06/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Marciano de Oliveira e de Dirce Caetano Oliveira; A 
pretendente: KARINA MARTINS VENANCIO, nacionalidade brasileira, solteira, balco-
nista, nascida em São Paulo - SP, aos 15/02/1991, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Francisco Venancio e de Edma Martins da Silva Venancio.

O pretendente: LUIZ APARECIDO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos 03/09/1964, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedita dos Santos; A pretendente: FLAVIA EVANGE-
LISTA FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, 
aos 02/11/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Muniz 
Ferreira e de Clemilde Evangelista Ferreira.

O pretendente: JOSE REINALDO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, repositor 
de mercadoria, nascido em Pedras de Fogo - PB, aos 10/01/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio João da Silva e de Severina Julia da Silva; A 
pretendente: EDNA RIBEIRO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, manicure, 
nascida em Cacimba de Dentro - PB, aos 11/07/1991, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Batista de Oliveira e de Josefa Gorette Ribeiro da Silva.

O pretendente: VALDECI FRANCISCO DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em Candido Sales - BA, aos 01/12/1968, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aurelino Francisco de Lima e de Anesia França dos Reis; 
A pretendente: MARILENE MARTINS DE PAIVA, nacionalidade brasileira, solteira, mo-
nitora escolar, nascida em Reriutaba - CE, aos 19/09/1980, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Martins de Paiva e de Lídia Pereira de Paiva.

O pretendente: SALATIEL DE ALMEIDA BISPO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
ajudante de pedreiro, nascido em Jequie - BA, aos 28/06/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Egival Bispo e de Eliene de Almeida Bispo; A 
pretendente: SUELEN SOUZA PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 16/09/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Francisco Raimundo Pereira e de Claudia Regina de Souza Pereira.

O pretendente: JOSÉ DA SILVA PASSOS JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 07/07/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José da Silva Passos e de Joselita Santana Passos; A 
pretendente: THAÍSE NEVES DE MATOS, nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, 
nascida em Tucano - BA, aos 04/02/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Cícero Oliveira de Matos e de Marineusa Neves Luiz.

O pretendente: EDSON HENRIQUE AMARAL CORRÊA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, líder de monitoramento, nascido em Pouso Alegre - MG, aos 25/04/1975, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Alves Corrêa e de 
Darci Donizete Amaral Corrêa; A pretendente: TATIANA VANESSA BATISTA SILVA, 
nacionalidade brasileira, divorciada, analista de recursos humanos, nascida em Embu 
das Artes - SP, aos 01/07/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Edynartt Almeida Silva e de Aliria Batista Silva.

O pretendente: LUAN DA PAIXÃO DE JESUS, nacionalidade brasileiro, solteiro, cha-
peiro, nascido em São Paulo - SP, aos 17/03/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gelson de Jesus e de Edivania da Paixão Santos; A pretendente: 
JULIANA SOUZA VIEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, técnica em 
enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 26/06/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Florisvaldo Vieira dos Santos e de Maria Vanete de Souza.

O pretendente: LAURESON RIBEIRO DA CRUZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
metalúgico, nascido em São Paulo - SP, aos 30/10/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Cicero Vieira da Cruz e de Maria Madalena Ri-
beiro da Cruz; A pretendente: BRUNA DE FATIMA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, psicóloga, nascida em São Paulo - SP, aos 23/05/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rita de Cassia da Silva.

O pretendente: MARCOS GELSO CANAN, nacionalidade brasileiro, solteiro, comprador, 
nascido em Maravilha - SC, aos 03/09/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Euclides Canan e de Pierina Murari Canan; A pretendente: KELLY 
CRISTINA COSTA MENDES, nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, nascida 
em Quarto Centenário - PR, aos 15/08/1978, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Rodovaldo Mendes e de Maria das Dores Costa Mendes.

O pretendente: WILSON SEVERINO DE ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 10/08/1976, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Euripes Severino de Almeida e de Maria Teresa de Al-
meida; A pretendente: MARLI DA SILVA XAVIER, nacionalidade brasileira, divorciada, 
arrumadeira, nascida em São Paulo - SP, aos 20/06/1974, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Dalmir Xavier e de Maria de Lourdes da Silva Xavier.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ANTONIO ADAILTON DE OLIVEIRA COSTA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão montador, nascido em Fortaleza, CE, no dia (23/06/1984), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Wilson Oliveira Costa e de Lucia de Fatima 
de Oliveira Costa. A pretendente: MARIA JAQUELINE FERREIRA ARAÚJO, estado civil 
solteira, profi ssão costureira, nascida em Canindé, CE, no dia (22/10/1989), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis de Sousa Araújo e de Maria de 
Fátima Ferreira Araújo.

O pretendente: ANTONIO NEVES NETO, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (14/08/1961), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Neves. A pretendente: MARIA HELENA 
DE MENESES SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Coruripe, 
AL, no dia (29/11/1978), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Heleno Francisco dos Santos e de Creuza Rosa de Meneses Santos.

O pretendente: WESLLEY PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
de produção, nascido em Caieiras, SP, no dia (16/12/1991), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Aparecido da Silva e de Jurema Pereira da Silva. 
A pretendente: THAIS PONCI DOS REIS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Perdizes, SP, no dia (14/06/1994), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jademar Dorea dos Reis e de Rosemeire Silva Ponci dos Reis.

O pretendente: EDIVALDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vidraceiro, 
nascido nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia (31/07/1982), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter dos Santos e de Selma Maria de Jesus. A 
pretendente: JOCÉLIA DIAS ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida 
em Jequié, BA, no dia (07/01/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Edvaldo Vieira Andrade e de Iranildes Santos Dias.

O pretendente: BARTOLOMEU SEVERINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Palmeirina, PE, no dia (27/02/1990), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino José da Silva e de Josefa Ferreira da Silva. A 
pretendente: KAROLINE FARIAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão opera-
dora de caixa, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (21/12/1997), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Nilton dos Santos e 
de Maria Lindalva de Farias.

O pretendente: LEONARDO ALVES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Belo Horizonte, MG, no dia (07/07/1981), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaci Alves de Almeida e de Mirailde Fernando dos 
Reis Almeida. A pretendente: MARLUCIA SOARES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão arrumadeira, nascida em Capoeiras, PE, no dia (27/04/1988), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco das Neves Soares e de 
Josefa dos Santos Soares.

O pretendente: CRISTOPHERD MARTINS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ser-
vente, nascido em Osasco, SP, no dia (02/04/1987), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aroldo Martins Oliveira e de Telma Alves Oliveira. A pretendente: 
ELIANE GONÇALVES DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta 
Capital, Perus, SP, no dia (27/07/1981), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Gedaias Vieira de Freitas e de Rosa Gonçalves de Freitas.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
segurança do trabalho, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (16/09/1987), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Izael Alves Vieira e de Roseli Pereira 
da Silva. A pretendente: JACQUELINE FERREIRA DA COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão contadora, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (10/06/1987), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ismael Albino Ferreira da Costa e de 
Rose Aparecida da Costa.

O pretendente: JAZIEL DE MEIRA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Barra, BA, no dia três de (03/12/1990), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Luiz Rodrigues Gonçalves e de Silvanete de Meira Gonçalves. 
A pretendente: VALERIA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão técnica em 
enfermagem, nascida em Barra, BA, no dia (06/07/1994), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gildo da Cruz Oliveira e de Marizelia da Silva Oliveira.

O pretendente: LEONEL MELO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (06/06/1997), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Aguiar de Oliveira e de Deuzani Melo de Oliveira. A pretendente: 
DEBORA SANTOS RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (06/05/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Rivaildo Tavares Rodrigues e de Rizia de Jesus dos Santos.

O pretendente: SAULO MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em 
Vitória da Conquista, BA, no dia (19/01/1995), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Moreira e de Joanilda Santos Moreira. A pretendente: SAMARA 
JESUS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (29/06/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Rosangela de Jesus dos Santos.

O pretendente: FABIO APOLINARIO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Cajamar, SP, no dia (12/02/1981), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Apolinario dos Santos e de Quiteria Gercina dos 
Santos. A pretendente: LUCIENE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão em-
pregada doméstica, nascida em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (20/09/1979), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Alves da Silva e de Maria 
Angélica dos Santos.

O pretendente: IGOR OLIVEIRA MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
padaria, nascido nesta Capital, SP, no dia (24/12/1996), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Aparecido Marques e de Socorro de Maria Oliveira 
Gomes. A pretendente: LUANA CORREIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida nesta Capital, SP, no dia (29/04/2002), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hidelfonso Alves da Silva e de Gizelia Braz Correia.

O pretendente: LUCAS LIMA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (25/06/1995), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Davi Pereira e de Darci Lima Pereira. A pretendente: JULIANE 
SILVA LOPES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Cuiabá, MT, no dia 
(02/06/1996), residente e domiciliada em Mogi Mirim, SP, fi lha de Manoel Lopes da Silva 
e de Analberga Silva Lopes.

O pretendente: MARCELINO JOSE NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Governador Mangabeira, BA, no dia (06/04/1966), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria de Lourdes Nascimento. A pretendente: 
ROSILDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Cruz das Almas, BA, no dia (30/09/1981), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Cosme Barbosa de Oliveira e de Clarice Nascimento.

O pretendente: VALDINÊ DE JESUS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão zelador, 
nascido em Tremedal, BA, no dia (03/07/1981), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Marinho Ferreira e de Maria da Conceição de Jesus. A 
pretendente: ELAINE PEREIRA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida 
em Grandes Rios, PR, no dia (14/01/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adenisio Pereira Souza e de Dionilia Ferreira Paz.

O pretendente: RENE MENEZES DO VALE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascido nesta Capital, SP, no dia (23/11/1994), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Sampaio do Vale e de Reiní Furtunata de 
Menezes do Vale. A pretendente: RUTIELE RIBEIRO SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Itagi, BA, no dia (24/01/1995), resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anilton Ferreira dos Santos e 
de Zilma Evangelista Ribeiro.

O pretendente: JOSÉ SANTOS DE FARIAS, estado civil viúvo, profi ssão marmorista, 
nascido em Girau do Ponciano, AL, no dia (21/07/1972), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abdon Manoel de Farias e de Maria José dos Santos. A 
pretendente: VIVIANE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nas-
cida nesta Capital, Perus, SP, no dia (06/07/1985), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Cicero Alves da Silva e de Vitoria Rosa da Silva e Silva.

O pretendente: JOSÉ WESLEY GONÇALVES MATIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de logística, nascido em Cruz, CE, no dia (05/12/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Wellington Matias e de Lusení Gonçalves 
Ribeiro Matias. A pretendente: TALUANA BÉLEM LOJOR, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida nesta Capital, SP, no dia (23/08/1998), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Nogueira Lojor e de Edna Belém Teixeira Lojor.

O pretendente: CRISTIANO DE JESUS HENRIQUE, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado, nascido nesta Capital, SP, no dia (01/01/1978), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Henrique Sobrinho e de Maria Esmera 
de Jesus. A pretendente: JULIANA DE ARAUJO GONZAGA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar aministrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (02/12/1981), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnelo Gonzaga e de Josefa Izaltina 
Gomes de Araujo Gonzaga.
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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