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BOLSAS
O Ibovespa: +1,55% Pontos: 
89.250,82 Máxima de +1,81% 
: 89.483 pontos Mínima de 
-0,84% : 87.153 pontos Volu-
me: R$ 16,12 bilhões Variação 
em 2018: 16,82% Variação no 
mês: 2,09% Dow Jones: +2,44% 
(às 18h50) Pontos: 25.351,51 
Nasdaq: +2,49% (às 18h50) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8375 Venda: R$ 3,8380 
Variação: -0,93% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,92 Venda: R$ 4,02 
Variação: -0,99% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8625 Venda: R$ 
3,8631 Variação: -0,76% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8270 
Venda: R$ 3,9900 Variação: 
-0,82% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,46% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.223,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,84% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 150,900 
Variação: -0,07%

bro) Cotação: R$ 3,8490 Variação: 
-0,67% - Euro (às 18h50) Compra: 
US$ 1,1373 Venda: US$ 1,1374 
Variação: +0,71% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3640 Venda: R$ 
4,3660 Variação: -0,23% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3030 Ven-
da: R$ 4,5500 Variação: -0,28%

Pontos: 7.258,87 Ibovespa 
Futuro: +1,48% Pontos: 89.250 
Máxima (pontos): 89.720 Míni-
ma (pontos): 87.355 Global 40 
Cotação: 835,212 centavos de 
dólar Variação: -0,39%

“Em política 
econômica, o que 
não é óbvio quase 
sempre é besteira”.
Mario Henrique Simonsen (1935/1997)
Economista brasileiro 

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) do Sena-
do aprovou na manhã 

de ontem (28), o projeto que 
libera o cultivo e uso de Can-
nabis sativa, a planta que dá 
origem à maconha, para fi ns 
medicinais. O texto teve apoio 
da maioria dos senadores pre-
sentes à sessão, mas recebeu 
voto contrário em separado 
do senador Eduardo Amorim 
(PSDB-SE).

A proposta agora segue para 
a Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) e depois para o 
plenário do Senado antes de ir 
para a Câmara dos Deputados. 
Não há data para as próximas 

 8Comissão aprova cultivo 
para uso medicinal da planta 
que dá origem à maconha

votações. O texto aprovado foi 
o da relatora, senadora Marta 
Suplicy (sem partido-SP), que 
autoriza “a União a liberar a 
importação de plantas e se-
mentes, o plantio, a cultura e 
a colheita da Cannabis exclu-
sivamente para fi ns medicinais 
ou científi cos, em local e prazo 
predeterminados, mediante 
fi scalização”. 

O cultivo deve ser feito em 
quantidade sufi ciente para o 
tratamento, seguindo prescri-
ção médica. Durante a sessão, 
mães levaram fi lhos com sín-
dromes que podem ser tratadas 
com medicamentos à base de 
Cannabis para pedir a liberação. 

No voto em separado, Amorim, 
que é médico, questionou a ca-
pacidade de o Estado controlar 
e fi scalizar o cultivo da maconha 
e as formas para determinar a 
quantidade necessária para o 
paciente. 

“Quem vai fi scalizar é o Es-
tado, como fi scaliza qualquer 
plantação ilícita. Para a planta-
ção de Cannabis medicinal, se 
a pessoa não tiver prescrição 
médica, ela está praticando um 
ilícito e será punida”, rebateu 
Marta Suplicy. A senadora 
ponderou que atualmente 
os medicamentos à base da 
planta importados já vêm 
prontos, sem a possibilidade 

A senadora Marta Suplicy na sessão da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, em Brasília, 

ontem (28), recebeu familiares de crianças com doenças do sistema cognitivo,

que necessitam do uso da substância.

de modifi car a dosagem e, para 
algumas doenças, esse é um 
fator importante para liberar 
o cultivo.

No relatório, Marta defende 

que o tema não pode ser relega-
do a uma discussão ideológica 
ou política e cita pesquisas que 
tratam do benefício da Canna-
bis no tratamento de doenças. 

Há estudos que indicam 
melhora para pacientes com 
Alzheimer, Parkinson, glau-
coma, fi bromialgia e Doença 
de Crohn, por exemplo (AE) .

A produção da Petrobras e 
parceiros atingiu, em outubro, 
3,34 milhões de barris de óleo 
equivalente por dia (petróleo 
e gás natural), o que signifi ca 
um crescimento de 8% em re-
lação a setembro. Deste total, 
3,18 milhões de barris foram 
extraídos em campos nacionais.

As informações foram di-
vulgadas pela Petrobras, que 
atribuiu o aumento da produ-
ção à entrada em operação da 
FPSO P-69 (unidade fl utuante 
de produção, estocagem e 
transferência de petróleo e gás 
natural), no módulo Extremo 
Sul do campo de Lula, no pré-
-sal da Bacia de Santos.

A Petrobras informou que, 
em outubro, a sua produção to-
tal de petróleo e gás, incluindo 
líquidos de gás natural (LGN), 
foi de 2,66 milhões de barris 

de óleo equivalente por dia, 
sendo 2,54 milhões produzidos 
no Brasil e 119 mil no exterior. 
Também contribuiu para o 
crescimento de 8% o término 
das paradas programadas para 
manutenção das plataformas 
P-57, no campo de Jubarte, 
P-52, no campo de Roncador, 
e P-25 e P-31, no campo de 
Albacora, na Bacia de Campos.

A Petrobras garantiu que 
manterá o seu compromisso 
com a meta de produção di-
vulgada no Plano de Negócios 
e Gestão 2018-2022, tendo em 
vista o ramp-up (fase inicial) 
de produção das plataformas 
que já iniciaram operação esse 
ano, como as plataformas P-74 
e P-75, no campo de Búzios; 
FPSO Cidade de Campos, no 
campo de Tartaruga Verde; e 
a própria P-69 (ABr).

A produção da Petrobras em outubro cresceu 8%

em relação a setembro.

A inadimplência das empre-
sas voltou a crescer no mês de 
outubro, mas em ritmo menor 
do que o observado ao longo 
deste ano. Dados apurados 
pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) revelam 
que o volume de empresas com 
o CNPJ inscrito nos cadastros 
de devedores cresceu 7,3% 
no último mês de outubro na 
comparação com igual mês do 
ano passado. 

Trata-se da menor expan-
são desde fevereiro de 2018, 
quando o avanço havia sido de 
6,8%. Em setembro, na base 
anual de comparação, o cres-
cimento de empresas que não 
pagaram suas contas fora de 
9,4%. A alta foi puxada princi-
palmente pela região Sudeste, 
com crescimento do número 

Trata-se da menor expansão 

desde fevereiro de 2018.

Taxa de desemprego
A taxa de desemprego total na 

Grande São Paulo fi cou em 16,5% 
no mês de outubro, com queda 
em relação a setembro, quando 
foi registrado 17,3%. Os dados 
foram divulgados ontem (28) pela 
Fundação Seade e pelo Dieese. O 
total de desempregados foi estima-
do em 1,83 milhão de pessoas, 75 
mil a menos que no mês anterior. 
Houve a abertura de 154 mil postos 
de trabalho. 

PIB norte-americano 
cresceu 3,5% no
3º trimestre

O Departamento de Comércio 
dos Estados Unidos anunciou 
ontem (28) que o PIB do país 
cresceu à taxa anualizada de 
3,5% no terceiro trimestre de 
2018. O consumo das famílias, 
que desacelerou, mas continua 
sendo o “motor” da economia 
norte-americana, e o investi-
mento empresarial, que cresceu, 
foram os principais responsáveis 
pelo resultado, que é a soma da 
receita gerada por todos os bens 
e serviços da economia entre 
os meses de julho e setembro. 
O segundo trimestre do ano, 
período entre abril e junho, teve 
um crescimento ainda maior, de 
4,2%, ainda sob o efeito dos cor-
tes de impostos realizados pelo 
governo de Donald Trump no 
fi nal do ano passado, que soma-
ram US$ 1,5 trilhão. A economia 
norte-americana vive um de seus 
melhores momentos na história, 
com taxa de desemprego de 3,7% 
e o melhor ritmo de crescimento 
em 13 anos (ANSA).

O presidente do STF e do 
CNJ, ministro Dias Toffoli, 
propôs ontem (28) a cele-
bração de um pacto entre os 
poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciá rio que tenha como 
“absoluta prioridade” deliberar 
sobre as reformas da Previdên-
cia, tributária e fi scal e também 
sobre o cenário da segurança 
pública no país.

“Temos que assumir as nos-
sas responsabilidades. Parar 
de esperar tudo de um repre-
sentante eleito, de um líder ou 
de uma autoridade constituída. 
Precisamos nos organizar para 
a resolução dos nossos proble-
mas. Por isso, venho propondo 
a celebração de um pacto entre 
os três Poderes da República, 
com a participação das fun-
ções essenciais da Justiça, da 
sociedade civil, adotando-se o 
diálogo e a ação coordenada na 
busca de objetivos comuns”.

Para Toffoli, a sociedade 
brasileira, por meio de organi-
zações e lideranças, também 
é responsável pela solução de 
seus confl itos. “Não podemos 
fi car presos àquele passado de 
uma sociedade escravocrata 
em que o Estado surgiu an-
tes da sociedade civil. Nós já 
formamos uma sociedade civil 
pujante e forte. Somos um país 

Presidente do STF e do CNJ, 

ministro Dias Toffoli.

Arquivo/ABr
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O Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região julgou ontem (28) 
apelações da defesa do ex-
-ministro Antônio Palocci, em 
condenação por corrupção. Por 
maioria, os desembargadores 
autorizaram a saída da car-
ceragem para fi car em prisão 
domiciliar. Contudo, no regime 
defi nido pelos magistrados, o 
réu terá que usar tornozeleira 
eletrônica.

A Oitava Turma também 
defi niu a redução de pena do 
ex-ministro. Ele havia sido 
condenado a 12 anos, dois 
meses e 20 dias. Mas os de-
sembargadores optaram por 
diminuir a punição para nove 
anos e 10 dias. 

Palocci foi condenado em 
2017 por participação em es-
quema de corrupção no qual 
teria benefi ciado a Odebrecht 
em contratos com a Petrobras 
envolvendo a construção de 
embarcações. A denúncia que 
originou o processo foi elabo-
rada no âmbito da Operação 
Lava Jato. Segundo o MPF, o 
ex-ministro também teria ge-
rido propinas para o PT, com 
repasses para outras pessoas, 
inclusive em contas no exterior.

Palocci foi preso preventiva-
mente ainda em 2016 e fi cou 
detido na carceragem da Polícia 
Federal em Curitiba. Além dele, 
o caso envolveu outros 13 réus, 

Ex-ministro Antônio Palocci.
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Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Inadimplência das empresas tem 
menor crescimento em oito meses

que conseguiram quitar suas 
dívidas no acumulado de um 
ano apresentou alta de 7,95%, 
número maior do que os 3,0% 
observado em setembro. Na 
avaliação do presidente da 
CNDL, José Cesar da Costa, o 
abrandamento da inadimplên-
cia das empresas deve ser visto 
com ressalvas, uma vez que o 
crescimento dos atrasos ainda 
está em patamar elevado. 

“Mesmo com a desacelera-
ção, o número de empresas 
negativadas hoje é maior do 
que há um ano. Esse quadro de 
difi culdades, observado entre 
empresas e consumidores só 
poderá ser revertido com um 
avanço no ritmo da atividade 
econômica que faça recuperar 
a renda do consumidor e o 
faturamento das empresas”, 
avalia o presidente (CNDL/
SPC Brasil).

de empresas inadimplentes de 
15,2% na comparação anual. 
Nas demais regiões também 
houve crescimento, mas em pa-
tamares menores:  2,5% no Sul; 
1,8% no Centro-Oeste e 1,0% 
no Nordeste. A única região a 
apresentar queda foi o Norte, 
cuja variação foi de -0,3%.

Já o número de empresas 

Produção de petróleo e 
gás natural cresceu 8%

Palocci poderá cumprir 
pena em prisão domiciliar

entre eles o ex-tesoureiro do PT 
João Vaccari Neto, o ex-diretor 
da Petrobras Renato Duque, 
os marqueteiros João Santana 
e Monica Moura e executivos 
da Odebrecht, entre eles o 
então presidente, Marcelo 
Odebrecht.

A decisão levou em consi-
deração a delação premiada 
celebrada pelo réu com a Polí-
cia Federal e homologada pela 
Justiça, na qual apresentou 
informações sobre o caso e 
esquemas de propina com a Pe-
trobras. Nela, Palocci afi rmou 
que o ex-presidente Lula tinha 
conhecimento de corrupção na 
Petrobras (ABr).

Toffoli: pacto sobre 
reformas previdenciária, 

tributária e fi scal

com uma sociedade combativa, 
engajada politicamente e ciente 
de seus direitos”. 

O presidente do STF disse 
que o país necessita de uma 
reforma da Previdência para 
fazer frente ao aumento da 
expectativa de vida dos bra-
sileiros, além de uma reforma 
que promova “simplicidade e 
efi ciência” no sistema tribu-
tário e no sistema fi scal. “É 
essencial a celebração de um 
pacto federativo, evitando que 
estados e municípios cheguem 
a um quadro insustentável 
de inadimplência”, reforçou 
(ABr).
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O presidente eleito, Jair Bolso-
naro, afi rmou ontem (28) que po-
derá criar até 22 ministérios em 
seu governo, sete a mais do que 
os 15 previstos inicialmente. A 
última pasta, segundo ele, poderá 
ser o Ministério das Mulheres, a 
partir de um pedido da bancada 
feminina no Congresso Nacional. 
Atualmente, o governo tem 29 
ministérios. 

“Vai ser decidido [sobre a 
criação da pasta], houve um 
apelo por parte da bancada fe-
minina, grande parte presente 
aqui”, afi rmou, pouco antes de 
deixar o Centro Cultural Banco 
do Brasil (CCBB), em Brasília, 
para retornar ao Rio de Janeiro.

De acordo com Onyx Lorezoni, 
futuro ministro-chefe da Casa 
Civil, a pasta reivindicada pela 
bancada feminina poderá ser a 
manutenção do atual Ministério 

dos Direitos Humanos, que cuida 
das políticas de igualdade racial, 
população LGBT e mulheres. 
“[Queremos] um direitos huma-
nos de verdade, não esse que 
está aí, que não tem qualquer 
eco na sociedade brasileira”, 
disse Bolsonaro, ao se referir 
à possibilidade de manutenção 
da pasta. 

Até agora, incluindo Banco 
Central e Advocacia Geral da 
União (AGU), foram anunciados 
19 ministérios do futuro governo. 
Ainda faltam as indicações para o 
Meio Ambiente e Minas e Ener-
gia. Segundo o presidente eleito, 
os nomes serão anunciados na 
semana que vem. Para o Meio 
Ambiente, a demora no anúncio 
se deve a conversas e acertos, e 
citou a indicação de um terceiro 
nome nos últimos dias, que ele 
está avaliando (ABr).

Bolsonaro: futuro governo 
poderá ter 22 ministérios
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Existe empatia e alteridade 
no mundo corporativo?

Hoje em dia, uma 

das palavras mais 

recorrentes no mundo 

corporativo é “empatia”

Defi nida popularmente 
como “a capacidade 
de se colocar no lugar 

do outro”, as empresas, os 
jornais, os livros “modinhas” e 
os coaches têm se apropriado 
dessa palavra para promover 
uma dinâmica de trabalho co-
laborativa nas empresas, que 
supostamente geraria certa fe-
licidade, motivação, bem-estar 
no ambiente de trabalho, entre 
outras coisas. Parece que a pa-
lavra “empatia” foi evocada no 
mundo corporativo junto com 
a demanda da inclusão social 
e da igualdade, essas, por sua 
vez, de extrema importância e 
urgência em nossa sociedade. 

Entretanto, a forma com que 
o mundo corporativo tem pen-
sado e agido na implantação 
tanto da empatia quanto da in-
clusão social parece responder 
a uma lógica cartesiana, pau-
tada pelas normas, leis, etc., e 
que não percebe o bullying, o 
assédio e a discriminação que 
acontece dentro da empresa 
entre colegas, pois isso não é 
revelado nos números e grá-
fi cos sobre responsabilidade 
social das corporações. 

A empatia não é um instru-
mento. Em seu livro “A Era da 
Empatia: lições da natureza 
para uma sociedade mais 
gentil”, Frans de Waal mostra 
que a empatia é uma condição 
humana. Hoje se tem falado da 
empatia como se nós, seres 
humanos, não fôssemos empá-
ticos. Uma das características 
que nos manteve vivos e resi-
lientes desde os tempos mais 
primevos foi o gregarismo (a 
vida em grupo), cujo um dos 
cimentos é a própria empatia. 

Talvez nós repetimos tanto a 
frase “empatia é se colocar no 
lugar do outro” que esquece-
mos o que realmente ela é. Mas, 
acredito que essa frase esteja 
errada, pois a empatia não é 
lógica. Uma pessoa não precisa 
pensar, refl etir e fi losofar sobre 
estar no lugar do outro. Basta 
conviver (no sentido de viver 
juntos e não suportar). A em-
patia não passa pelo crivo da 
racionalidade. É mais do que 
se sentir no lugar do outro, 
pois isso seria somente julgar 
ou entender o outro a partir 
da nossa lógica e das nossas 

experiências. 
Empatia é estar na pele do 

outro, e assim sentir o mundo 
a partir do outro, de seu lugar, 
de suas experiências, de suas 
verdades. A empatia nos faz 
perceber a complexa rede 
que liga cada ser humano e 
entender que, na verdade, 
somos um só, colaborando: 
“co-laborando”, ou seja, traba-
lhando juntos para um fi m que 
benefi cie a todos. Pergunto 
se, neste mundo Hobbesiano 
em que “o homem é o lobo 
do homem”, ou seja, é extre-
mamente competitivo, e as 
empresa visam o lucro e nada 
mais, se existe uma honesta 
empatia, inclusão e igualdade. 

Talvez tenhamos que pensar 
em uma nova lógica econômi-
ca. Uma lógica pautada pela 
frase de Boaventura de Sousa 
Santos:  “temos o direito a 
ser iguais quando a nossa 
diferença nos inferioriza; e 
temos o direito a ser diferentes 
quando a nossa igualdade nos 
descaracteriza. Daí a neces-
sidade de uma igualdade que 
reconheça as diferenças e de 
uma diferença que não produ-
za, alimente ou reproduza as 
desigualdades.

Por fi m, essa digressão pode 
indicar que estamos pensando 
em empatia da forma errada. 
Afi nal, empatia gera alteri-
dade: o aceitar e entender o 
outro, mesmo que suas ideias, 
ideais e opiniões sejam total-
mente diferentes. Basta entrar 
nas redes sociais, um dos pon-
tos centrais de sociabilização 
atual, para perceber que a 
alteridade já não está mais 
lá. A diferença é vista como o 
bode expiatório, pronto para 
o derramamento de sangue.

A pergunta fi nal é: “a quem 
serve o Graal?”. No caso: “para 
que a empresa quer implantar 
a empatia, a inclusão e a igual-
dade?”. Seria perfeito se real-
mente as empresas estivessem 
buscando e investindo cada vez 
mais em seus funcionários, em 
prol deles próprios. Mas ela 
também poderia estar seguin-
do essa lógica para tentar se 
enquadrar em uma demanda 
social, usando a imagem da 
inclusão e da empatia para si 
e, de fato, ser somente mais 
uma propaganda.

(*) - Professor e palestrante, é 
doutorando com bolsa Prosup Capes, 

e mestre em comunicação e cultura 
midiática pela Universidade Paulista.

Leonardo Torres (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Webinar gratuito discute o papel do RH em 
meio à carreira 4.0

@O avanço da tecnologia e o aparecimento de novas pro-
fi ssões têm se traduzido em um desafi o sem precedentes 

para a área de RH. As empresas lidam hoje com a expectativa 
do amplo crescimento da robotização e da criação de funções, 
até então, inexistentes. Para se ter uma ideia da complexidade 
do tema, um levantamento feito por pesquisadores de Oxford 
e Yale mostra que todas as profi ssões atualmente existentes 
serão assumidas por robôs em 125 anos. E, embora pareça 
distante, fato é que, para uma série de atividades, os seres 
humanos não serão mais necessários em um futuro muito mais 
próximo. Diante disso, o que o RH precisa fazer para se pre-
parar para os novos tempos? É função da área interferir, por 
exemplo, na construção de novas carreiras? Além disso, como 
o RH deve lidar com os chamados talentos digitais, que já estão 
no mercado de trabalho e enxergam a carreira de uma forma 
diferente de seus antecessores? Para debater o assunto, a LG 
lugar de gente promove, no dia 5 de dezembro, às 15h30, um 
webinar gratuito para os profi ssionais de RH que precisam se 
preparar para esse cenário que une talentos digitais, robotização 
e novas profi ssões. O webinar será apresentado pelo Gerente 
de Arquitetura de Soluções da LG lugar de gente, Lindomar 
Suassuna. Para se inscrever, é só acessar a página https://pa-
ges.lg.com.br/webinar-carreira-4-0 e preencher o formulário.

Celso Poderoso (*)

A invenção da máquina a vapor deu lu-
gar a uma revolução tecnológica, mas 
também modifi cou hábitos, costumes e 

valores humanos. Fazendo uma analogia, hoje, 
precisamos criar empresas inteligentes que 
saiam de pensamentos padrões, repetitivos e 
passem a desenvolver soluções criativas que 
alavanquem os negócios.

Uma empresa inteligente, antes de tudo, não é 
aquela que detém um grande volume de dados e 
sim a que consegue adquirir conhecimento através 
deles, analisá-los e transformá-los em sabedoria. 
Não é difícil obter informações, mas é outra coisa 
entendê-las para melhorar as oportunidades de 
mercado e o relacionamento com os clientes. A 
tecnologia deve ser um apoio para isso já que 
sozinha não é capaz de mudar muita coisa.

É possível, através dessa inteligência, saber 
qual produto a empresa mais vende; quando 
um cliente em potencial entra na loja (online 
ou física), entender este cliente e até enviar 
promoções no mobile de acordo com o seu 
perfi l, entre outros inúmeros exemplos. A 
análise inteligente dos dados antecipa desafi os 
e oportunidades e transforma-os em lucro, pro-
porcionando maior agilidade no crescimento. 

Uma empresa inteligente consegue melhorar 
produtos, serviços, efi ciência operacional e 
cortar custos com velocidade, levando maior 
visibilidade para o mercado e para a sociedade.

E para chegar no nível máximo, é preciso en-
tender em qual estágio de maturidade no uso dos 
dados para tomar decisões está a sua empresa. 
Foram identifi cados 7 estágios, apresentados 
abaixo com alguns pontos de melhoria para 
ajudar a identifi car o seu momento e avançar 
para o próximo estágio, podendo assim extrair 
mais valor dos seus dados!

Estágio #1 - Uso de ferramentas fragmen-
tadas para tomar decisões, como aplicações 
desktop isoladas e desconectadas dos servidores 
corporativos, para construir relatórios no Excel;

Estágio #2 - Embora exista a criação de 
soluções departamentais para análise de dados, 
ainda convive em um ambiente fragmentado 
e com problemas inconsistências e defi nição 
centralizada dos dados;

Estágio #3 - Dispõe de um banco de dados 
empresarial e começa a criar um ambiente de 
análise de dados corporativo. Mas, continua com 
ferramentas fragmentadas, sem uma base única 
e com informações não governadas;

Estágio #4 - Começa a analisar os dados 
tanto empresariais quanto departamentais da 

empresa em dispositivos móveis e começa a 
integração nos servidores corporativos;

Estágio #5 - É onde a maioria das empresas 
deveria encontrar-se: a análise de dados em 
ambiente mobilidade faz-se totalmente presente 
e um olhar corporativo integrado começa a 
tornar-se fundamental; as primeiras iniciativas 
de AI (Inteligência Artifi cial) começam a apa-
recer nos departamentos, mas ainda sem uma 
integração e governança corporativa;

Estágio #6 - Já tem uma base única de conhe-
cimento, visão 360º dos produtos e clientes, dados 
integrados com governança, segurança e padroni-
zação de conceitos; iniciativas de AI começam a dar 
bons resultados, melhoram a tomada de decisão e 
ganham maior interesse da corporação;

Estágio #7 - Todos os dados utilizados para 
tomada de decisão em um ambiente único 
e integrado, a empresa consegue conectar 
qualquer dado e gerar relatórios e análises em 
geral para todos os departamentos da empresa 
a partir do analytics, com segurança e usando 
ferramentas como IoT (Internet das Coisas), AI 
(Inteligência Artifi cial), Telemetria, Big Data, 
Voice Bots, Realidade Aumentada e Virtual etc.

(*) É Diretor América Latina da área de Professional 
Services da MicroStrategy.

Os 7 estágios rumo à empresa 
inteligente: onde você está situado?

Você já deve ter visto Tempos Modernos, um fi lme clássico de Charles Chaplin onde ele mostra a situação que os 
trabalhadores enfrentaram nos primeiros anos da Revolução Industrial

Um menino mudo “invadiu” 
o palco onde o papa Francisco 
celebrava sua audiência geral 
semanal, na últimaquarta-
-feira (28), na Sala Paulo 
VI, no Vaticano. A criança 
deu um abraço no líder da 
Igreja Católica, mas logo sua 
mãe também subiu no palco 
para pegá-lo. Francisco, no 
entanto, pediu para ela dei-
xar o menino ali, tanto que 
ele continuou circulando 
livremente.

“É argentino, indisciplina-
do”, brincou o Papa com o 
prefeito da Casa Pontifícia, 
Georg Gänswein, que estava 
a seu lado. Ao fi m da cate-
quese para os fi éis de língua 
espanhola, Jorge Bergoglio, 
em seu idioma materno, disse 
que o pequeno não sabe falar, 
mas “sabe se comunicar, sabe 
se expressar”.

“É argentino, indisciplinado”, brincou Francisco.

He diz ter criado uma 
técnica de engenharia 
genética que reescre-

ve o DNA do embrião para 
permitir que ele seja resis-
tente à Aids. 

Gêmeas que teriam sido 
submetidas a esse procedi-
mento vieram à luz no mês 
passado, e uma segunda gra-
videz está em curso. Durante 
um congresso sobre edição de 
genoma em Hong Kong, na 
China, o cientista disse que 
oito casais estavam envolvi-
dos no experimento - outra 
mulher chegara a engravidar, 
mas sofreu um aborto espon-
tâneo pouco depois -, porém 
acrescentou que decidiu “dar 
uma pausa” na pesquisa.

Segundo ele, todos os casais 
sabiam dos riscos inerentes 

He Jiankui participa de congresso sobre genoma em Hong Kong.

Decoração de Natal da 
Casa Branca vira piada 
na internet

A primeira-dama dos Estados 
Unidos, Melania Trump, virou moti-
vo de piada na internet por causa da 
decoração de Natal da Casa Branca 
para este ano. Pelo segundo ano 
consecutivo, a esposa de Donald 
Trump tem seus gostos criticados 
pelos internautas. Depois de ter 
planejado uma decoração som-
bria no ano passado, com árvores 
secas e brancas, a primeira-dama 
apostou neste Natal em dezenas de 
árvores na cor vermelho-sangue.

A foto de um corredor tomado 
por essas árvores é a que mais tem 
provocado comentários nas redes 
sociais. Os usuários associaram 
a imagem a fi lmes e séries de 
terror ou suspense, como “The 
Handmaid’s Tale”, na qual um 
atentado terrorista tira a vida do 
presidente norte-americano, e uma 
facção católica toma conta do país 
a fi m de restaurar a paz.

O tema das decorações deste ano 
é “American Treasures” (Tesouros 
americanos, em tradução livre) e, 
segundo o gabinete da primeira-
-dama, a cor vermelha foi escolhida 
por ser uma extensão das listras do 
selo presidencial, para enfatizar a 
tradição do país, como símbolo de 
valor e bravura. 

A Casa Branca festeja o Natal 
desde 1800, e as decorações foram 
usadas muitas vezes para mandar 
mensagens políticas ou contar 
sobre a identidade da família pre-
sidencial. A primeira a escolher um 
tema específi co foi Jackie Kennedy, 
em 1961, quando se inspirou no 
ballet “O Quebra-Nozes” (ANSA).
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Chinês suspende pesquisa com 
bebês geneticamente alterados

O cientista chinês He Jiankui, que alega ter desenvolvido bebês resistentes ao vírus HIV, anunciou 
ontem (28) uma “pausa” em sua pesquisa, que é alvo de críticas na comunidade científi ca por suspeita 
de eugenia

Science and Technology, 
situada em Shenzhen e onde 
ele trabalhava até fevereiro 
passado.

O anúncio do nascimento 
dos gêmeas geneticamente 
modificadas suscitou protes-
tos no mundo todo, inclusive 
na própria China, onde mais 
de 120 cientistas assinaram 
uma carta condenando a 
técnica e a chamando de “lou-
cura”. A Comissão Nacional 
de Saúde abriu um inquérito 
para apurar o caso.

Apesar disso, He defendeu 
seu trabalho. “Se há tecno-
logia disponível, podemos 
ajudar as pessoas”, disse 
ele em Hong Kong. O gene 
modificado é o CCR5, usado 
pelo HIV para atacar o sistema 
imunológico (ANSA).

à manipulação genética, 
mas decidiram implantar 
os embriões mesmo assim. 

He também admitiu que o 
experimento ocorreu fora 
da Southern University of 

Menino mudo ‘invade’ palco 
durante missa do Papa

“E tem uma coisa que me 
faz pensar: é livre, indisci-
plinadamente livre. E me 
induz a pensar: eu também 
sou livre desse jeito perante 
Deus? Quando Jesus diz que 

devemos nos comportar como 
crianças, nos diz que devemos 
ter a liberdade que tem um 
menino frente seu pai”, de-
clarou, levantando aplausos 
do público (ANSA).



Professor, 
profi ssão de risco
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A - Fundo Social 
Hoje (29) e amanhã (sexta-feira 30), a partir das 10h, no Palácio dos 
Bandeirantes, sede do Governo do Estado, acontece a oitava edição 
do Bazar da Escola de Moda. O “Bazar da Solidariedade” coloca à 
disposição do público cerca de 3 mil itens entre roupas femininas, 
acessórios para casa e escritório, com preços que variam de R$ 12 a 
R$ 189. As peças foram produzidas ao longo do ano pelos alunos dos 
cursos de Corte e Costura, Modelagem, Bordado em Linha, Bordado 
em Pedraria, Cartonagem e Crochê, nas unidades próprias do Fundo 
Social localizadas na capital e na Grande São Paulo. Mais informações 
tel: (11) 2193-8046

B - Mercado de Arte
A Artluv é uma plataforma que conecta artistas a clientes e amantes 
de arte, em um ecossistema único, com o objetivo de expandir o mer-
cado de arte no Brasil. Fundado em 2017 por Wendell Toledo, a Artluv 
une, em um mesmo espaço, marketplace, portal de notícias culturais, 
cursos e uma agenda virtual com os principais eventos artísticos do 
País, inclusive oferecendo a venda de ingressos. Escolas de arte e 
museus também podem criar suas páginas de forma gratuita. Os mais 
de 300 artistas cadastrados passaram por uma rigorosa curadoria feita 
por especialistas nacionais e norte-americanos. Uma forma de dar 
visibilidade aos artistas e ajudá-los a viver da própria arte. Saiba mais 
em (https://artluv.net/).

C - Competição Universitária  
A Atos, líder internacional em serviços digitais, abre inscrições para 
mais um IT Challenge, competição universitária voltada para tecnologia 
e inovação. Para a oitava edição, estudantes de universidades de todo 
o mundo estão convidados a apresentar seus conceitos inovadores 
sobre o uso de Machine Learning em prol da sustentabilidade. O con-
curso oferece a oportunidade de transformar suas ideias em trabalhos 
concretos por meio de um prêmio de 10.000 euros, que será concedido 
aos membros da equipe vencedora. Equipes de dois a quatro membros 
podem participar e a inscrição online estará disponível até sexta-feira 
(30), no link (http://www.atositchallenge.net/).

D - Mercado de Seguros
As tecnologias e o novo tipo de consumidor, que priorizam os meios 
digitais, estão promovendo transformações no mundo dos seguros. 
Nada mais justo, já que dados da CB Insights apontam que o cliente 
de seguros é um dos mais insatisfeitos e carentes de serviços digitais 
com qualidade, com apenas 4% de satisfação. Pensando em mostrar 
como trazer inovações para o setor, acontece no dia 5 de dezembro, 
o Insurance Day 2018. O evento é uma realização do Grupo Thinkseg, 
uma das insurtechs mais inovadoras do mundo, com a Startse, que 
conecta as pessoas e companhias à Nova Economia. Para inscrições 
e mais informações, acesse (www.eventos.startse.com.br). 

E - Reconhecimento Facial 
Com apenas 3 anos de mercado e já líder mundial em velocidade 
e precisão de reconhecimento facial por software, a startup russa 
NtechLab se prepara para mais um passo no uso de Inteligência Arti-
fi cial, que é o lançamento de uma solução combinando tecnologias de 
detecção de silhuetas humanas e de reconhecimento facial. Ao somar 
as especialidades a empresa apresentará um sistema para elevar a 
100% a precisão na identifi cação de uma pessoa por meio de imagens 
captadas por câmeras de vídeo comuns. As soluções da NtechLab 
podem ser conhecidas no hotsite em português, recém lançado em 
(https://fi ndface.pro/br). 

F - Cantinho da Leitura 
O Shopping Anália Franco acaba de inaugurar um espaço destinado 
exclusivamente aos livros, o Cantinho da Leitura. Localizado no piso 
Acácia, o ambiente conta com uma estante de livros para adultos e, 
do outro lado, uma estante repleta de obras infantis. Dessa forma, 
pessoas de todas as idades poderão se entreter e ler novos títulos. 
Extremamente acolhedor, o local ainda conta com sofás, pufes, 
tapetes e muitas mensagens que incentivam não só a leitura, mas 
também a doação de novas obras. Como o espaço é colaborativo, ao 
retirar um livro da estante para levar para casa, o leitor devedoar um 
exemplar já lido para que o Cantinho sempre tenha novas opções.  

G - Robótica nas Férias
A MadCode, escola do Grupo Cel.Lep e uma das principais instituições 
de ensino de programação e robótica para crianças e adolescentes, está 
com as matrículas abertas para seus Cursos de Férias Janeiro/2019, para 
crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade. Os cursos foram criados 
para prover os estudantes com as ferramentas de ensino de programa-
ção e robótica, do nível básico ao avançado, bem como para estimular o 
raciocínio lógico, a criatividade, a capacidade de resolução de problemas 
e o senso de trabalho em equipe. Nas aulas, os alunos irão utilizar iPad, 
robôs e drones. Os cursos têm carga horária de 15 horas semanais. Mais 
informações: (www.madcode.com.br). Tel. (11) 3541-1293.

H - Buona Cucina
Nos próximos dias 8 e 9 de dezembro, das 10h às 18h, no Istituto Italiano di 
Cultura (Av. Higienópolis, 436), acontece a “Feira Buona Cucina”, evento 
de gastronomia que une mais de 50 produtores italianos e brasileiros. A 
entrada é gratuita e quem comparecer poderá conhecer e comprar produtos 
importados ou nacionais infl uenciados pela cultura gastronômica italiana, 
além de experimentar restaurantes da cozinha italiana tradicional e contem-
porânea que servirão algumas de suas receitas consagradas. O objetivo é o 
de promover a cultura italiana, evidenciando a infl uência na produção de 
São Paulo, a maior cidade do mundo em número de descendentes do país 
da bota. Mais informações: (https://iicsanpaolo.esteri.it/iic_sanpaolo/it/).

I - Capacitação de Conciliadores
O TRF da 3.ª Região abriu inscrições para o Curso de Capacitação de 
Conciliadores, destinado a servidores (público interno) dos quadros da 
Justiça Federal SP e MS de 1º e 2º graus e voluntários (público externo), 
desde que ainda não tenham recebido treinamento para exercício da 
função de conciliador/mediador. Os interessados podem se inscrever até 
3 de dezembro. Serão oferecidas 64 vagas em duas turmas simultâneas.  
O curso segue as normas fi xadas pelo Conselho Nacional de Justiça As 
pré-inscrições são gratuitas no endereço (www.trf3.jus.br/semag). Para 
isso, é necessário utilizar o navegador “Mozilla Firefox”.

J - Menos Açúcares
Com foco nas pessoas que possuem alguma restrição alimentar, como do-
ença celíaca ou intolerância à lactose, a Nutfree Alimentos Saudáveis criou 
uma versão de panetone e de chocotone totalmente livre do açúcar do leite 
e da proteína do trigo. Além das pessoas com algum tipo de intolerância, 
a mudança em hábitos alimentares e a busca por uma alimentação mais 
saudável tem aumentado signifi cativamente a procura por alimentos com 
menos açúcares, sem glúten e sem lactose. No processo produtivo dos pães 
e bolos também não são adicionadas gorduras transgênica ou hidrogenada 
— utiliza-se gordura natural de palma. Saiba mais: (www.nutfree.com.br).

A - Fundo Social 
Hoje (29) e amanhã (sexta-feira 30), a partir das 10h, no Palácio dos 

D - Mercado de Seguros
As tecnologias e o novo tipo de consumidor, que priorizam os meios 

Há alguns anos, tem-

se percebido um 

aumento da procura 

por atendimento 

psiquiátrico por 

parte de professores 

do ensino médio de 

escolas públicas, sejam 

elas municipais ou 

estaduais 

Depressão, ansiedade e 
transtorno de estresse 
pós-traumático têm 

sido os principais diagnósticos 
para esses trabalhadores e, 
não raras vezes, muitos deles 
acabam necessitando perma-
necer afastados do trabalho 
por longos períodos. E por 
qual motivo? O nome da “do-
ença” que causa essa doença 
é violência. 

O professor tem sido vítima 
de vários tipos de violência, 
um monstro de várias cabeças 
que não ataca silenciosamen-
te: gestores truculentos e 
insensíveis, perseguições e 
assédio moral no ambiente de 
trabalho; violência psicológica 
e mesmo física por parte de 
alunos e até pais de alunos; 
remuneração insufi ciente, que 
obriga professores a cargas 
horárias triplas, exaustivas 
e inviáveis do ponto de vista 
da saúde. 

Tudo isso muitas vezes vem 
em bloco e se soma aos proble-
mas nas vidas pessoais desses 
que, muitas vezes, escolheram 
a profi ssão pelo sonho em 
exercer a vocação de ensinar, 
o que tem se tornado cada vez 
mais difícil nesse contexto tão 
árido. A violência não para 
por aí. Grande parte dos pro-
fessores que precisa recorrer 
ao atendimento psiquiátrico 
nos hospitais aos quais tem 
direito, se vê desamparado e 
descoberto de um atendimen-
to de qualidade. 

E quando necessitam se 
afastar do trabalho, têm seus 
direitos muitas vezes negados, 
com suspensão e negativas de 
licenças. Além disso, quando 
afastados do trabalho, perdem 
muitas das premiações e seus 
rendimentos são drasticamen-

te reduzidos, num momento 
bastante crítico de suas vidas.

O cenário é bastante drásti-
co e as soluções parecem cada 
vez mais difíceis de serem 
encontradas. Aos iniciantes na 
carreira, pode ser um pouco 
mais fácil, porque há mais 
chances desse professor en-
contrar novos caminhos pro-
fi ssionais, seja na rede de ensi-
no privada ou até mudando de 
profi ssão; mas como resolver 
o dilema de professores que 
dedicaram sua vida ao ensino 
e suas opções profi ssionais se 
encontram mais estreitas? 

Num momento em que o 
ensino público se encontra 
cada vez mais sucateado, a 
saúde psíquica dos nossos 
mestres vai sendo cada vez 
mais estrangulada. Mais re-
centemente, um novo ataque: 
a chamada “Escola sem parti-
do” e o aumento da vigilância 
sobre o livre pensamento 
daqueles que teriam por fun-
ção primordial desenvolver o 
senso crítico e a capacidade 
de refl exão nas mentes dos 
indivíduos em formação.

Diante de problemas tão 
complexos, o risco de adoecer 
mentalmente se torna uma 
rápida e crescente realidade. 
Entretanto, uma vez que se 
adoece é imprescindível que 
se busque por tratamento, 
sendo que muitas vezes o 
apoio psiquiátrico com medi-
cações se faz necessário. Além 
disso, o apoio psicológico é 
de fundamental importância, 
porque é preciso, com a ajuda 
de um profi ssional capacitado, 
fortalecer-se para poder ga-
rantir a volta ao trabalho ou até 
tomar decisões que envolvam 
novos rumos profi ssionais.

Mas antes de adoecer, é 
recomendável que esses 
profi ssionais procurem apoio 
psicológico preventivo: psi-
coterapias, atividade física, 
atividades artísticas e de 
lazer podem funcionar como 
válvulas de escape para o es-
tresse ocupacional e afastar 
as doenças para longe.

(*) - É Médico Psiquiatra - CRM 97.875 
- e Doutor em Ciências pela UNIFESP.

Marcelo Niel (*)

O Índice de Confi ança do 
Comércio (Icom), calculado 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), subiu 6,9 pontos de ou-
tubro para novembro e chegou 
a 99,4 pontos, em uma escala 
de zero a 200. Esse é o maior 
valor do indicador desde março 
de 2014 (101,9). A alta atingiu 
empresários de dez dos 13 seg-
mentos comerciais pesquisados 
pela FGV. O Índice de Situação 
Atual, que mede a satisfação 
com o momento presente, subiu 
5,1 pontos, indo para 93,3.

Já o Índice de Expectativas, 
que mede a confi ança do em-
presariado no futuro, cresceu 
8,4 pontos e chegou a 105,5, 
o maior valor desde setembro 
de 2012 (106 pontos). De 
acordo com o pesquisador 
da FGV Rodolpho Tobler, o 
resultado sugere que “o pior 
pode ter fi cado para trás”. A 
alta expressiva de novembro 
confi rma a recuperação da 
confi ança do setor, um re-
sultado que parece ter sido 
infl uenciado principalmente 

O Índice de Confi ança do Comércio subiu 6,9 pontos de outubro 

para novembro e chegou a 99,4 pontos.

Produtos 
na saída 
das fábricas 
registram queda 
de preços

O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP), que mede a va-
riação de preços de produtos 
industrializados na porta de 
saída das fábricas, registrou 
defl ação (queda de preços) de 
0,84% em outubro deste ano. 
Em setembro, foi observada 
uma infl ação de 2,91%. Já em 
outubro do ano passado, a infl a-
ção foi 1,8%. Essa é a primeira 
defl ação desde julho de 2017 
(-1,01%). Apesar da queda de 
preços, o IPP acumula taxas de 
infl ação de 13,04% no ano e de 
15,12% em 12 meses.

Entre as quatro grandes ca-
tegorias econômicas, apenas os 
bens de consumo duráveis re-
gistraram infl ação em outubro: 
0,79%. Os bens de capital, isto é, 
as máquinas e equipamentos, ti-
veram recuo de preço de 2,46%. 
Entre os bens intermediários, 
isto é, os insumos industrializa-
dos do setor produtivo, tiveram 
defl ação de 0,84%. Já os bens 
de consumo semi e não duráveis 
registraram defl ação de 0,78%.

Dezesseis das 24 atividades 
industriais pesquisadas tiveram 
queda de preços em outubro, 
com destaque para alimentos 
(-1,99%), metalurgia (-3,19%) 
e outros equipamentos de 
transporte (-5,84%). 

Entre as oito atividades com 
infl ação, o principal destaque é 
o refi no de petróleo e produtos 
de álcool, com alta de preços de 
1,57% (ABr).

O Boletim Cenários Ibá, produzido 
pela Indústria Brasileira de Árvores 
(Ibá), indicou alta nas exportações de 
celulose (+33,7%), painel de madeira 
(+5,0%) e papel (+4,2%) na compara-
ção anual. O total das negociações com 
outros países cresceu 26,0%, totalizando 
US$ 8,8 bilhões de janeiro a outubro 

de 2018.
O saldo da balança comercial do 

setor também foi positivo, com avanço 
de 28,7% e resultado fi nal de US$ 7,9 
bilhões. A representatividade da balança 
do setor seguiu com bons resultados e 
aumentou entre janeiro e outubro, to-
talizando 4,4% do total de exportações 

brasileiras e 10,4% das exportações do 
agronegócio.

A China segue como principal mer-
cado externo para comercialização da 
celulose e até outubro adquiriu US$2,9 
bilhões do produto brasileiro, aumento 
de 39,1% em relação ao mesmo período 
de 2017. O papel, por sua vez, continua 

com seu foco de negociações externas 
na América Latina, que apresentou 
avanço de 9,0% no valor negociado. 
A América Latina ainda é o principal 
destino dos painéis de madeira e in-
vestiu US$ 142 milhões na aquisição 
do produto neste ano, alta de 12,7% 
(Fonte: www.iba.org).

A medida foi anunciada 
ontem (28) pelo Banco 
Central (BC) e passa a 

valer a partir a partir de 1º de 
março de 2020. Dessa forma, 
o cliente fi cará sabendo já no 
dia seguinte quanto vai desem-
bolsar em reais, eliminando a 
necessidade de eventual ajuste 
na fatura subsequente.

“A medida aumenta a previ-
sibilidade para os clientes em 
relação ao valor a ser pago, 
evitando o efeito da variação da 
cotação da moeda estrangeira 
entre o dia do gasto e o dia de 
pagamento da fatura”, explicou 
o BC, em nota. Além disso, a me-
dida aumenta transparência e a 
comparabilidade na prestação 
do serviço, padronizando as in-
formações sobre o histórico das 
taxas de conversão nas faturas 
que terão que ser divulgadas 
em formato de dados abertos, 

Presidente do BC, Ilan Goldfajn.

A
rq

ui
vo

/A
B

r

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

Gasto no exterior no cartão será 
fi xado em real do dia da compra
Os gastos feitos em moeda estrangeira nos cartões de crédito internacionais terão seu valor fi xado em 
reais pela taxa de conversão vigente no dia de cada gasto realizado

as seguintes informações adicio-
nais: data, valor equivalente em 
dólare e a taxa de conversão do 
dólar para o real. De acordo com 
a circular, as instituições poderão 
ofertar ao cliente sistemática al-
ternativa de pagamento da fatura 
pelo valor equivalente em reais 
no dia de seu pagamento. Nesse 
caso, diz a circular, o cliente terá 
que aceitar “expressamente” 
essa opção.

Segundo o presidente do 
BC, Ilan Goldfajn, a medida 
vai demorar mais de um ano 
para ser implementada pelas 
instituições fi nanceiras. “Algu-
mas instituições já oferecem, 
outras ainda precisam mudar 
o sistema. O consumidor vai 
se sentir mais confortável em 
saber na hora da compra quan-
do ele gastou. É uma medida 
que facilita a vida do cidadão”, 
disse (ABr).

de forma que os rankings de 
taxas possam ser estruturados 
e divulgados.

Para a sistemática de fi xação 
do valor em reais na data do gas-

to, a fatura terá que apresentar, 
além da identifi cação da moeda, 
a discriminação de cada gasto na 
moeda em que foi realizado e o 
seu valor equivalente em reais e 

Confi ança do comércio atinge 
maior alta desde março de 2014

pela melhora das expectativas 
com o encerramento do período 
eleitoral”.

Segundo ele, novos avanços 
da confi ança dependerão da 
continuidade da recuperação 
do mercado de trabalho e da 
redução adicional da incer-
teza. A FGV explicou que o 
desconforto do empresariado 

tem diminuído em relação 
à redução das reclamações 
de demanda insuficiente. 
Em julho, 37% das empre-
sas relatavam a demanda 
como limitação à melhora 
dos negócios; em novembro, 
esse número foi de 27,5%, o 
menor valor desde janeiro de 
2015 (26,3%) (ABr).

Cresceram as exportações de celulose e papel
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Um mundo volátil
Ainda é muito comum 

que se tente separar 

heróis e vilões ou 

que se busque defi nir 

limites rígidos 

entre arte abstrata e 

fi gurativa; ou entre 

criadores acadêmicos e 

contemporâneos

É preciso lembrar que o 
mundo, desde a década 
de 1990, não comporta 

mais distinções fáceis. Vale 
a pena recordar que, desde 
aquela época, devido à nova 
realidade da Guerra Fria, o U.S. 
Army War College começou a 
utilizar o conceito VUCA para 
explicar o mundo. Trata-se do 
acrônimo para descrever qua-
tro características essenciais 
da nossa realidade: Volatilida-
de, Incerteza, Complexidade e 
Ambiguidade.

A Volatilidade se manifes-
ta num momento dinâmico, 
volúvel, veloz e efêmero, em 
que nada é previsível e onde 
não se pode buscar no passa-
do as soluções para o futuro. 
A exigência desse cenário é 
conseguir adaptações rápidas 
e precisas para manter planos 
funcionando mesmo com alte-
rações aceleradas.

A Incerteza altera plane-
jamentos. A inimaginável 
conectividade entre pessoas, 
processos e plataformas altera 
todo dia planos de curto, médio 
e longo prazos. Por isso, for-
mar equipes com pessoas que 
tenham opiniões diferentes 
é essencial. Somente visões 
distintas, oriundas de diversas 
vivências, trazem outras for-
mas de lidar com problemas.

A Complexidade se faz 

presente nas infi nitas variá-
veis que afetam o cotidiano. 
Paradoxalmente, questões 
muito complexas podem ser 
solucionadas de maneira mais 
simples, pois indagações difí-
ceis e não lineares impedem 
que cada ponto seja tratado 
em toda sua densidade. Se 
isso for feito, perde-se o todo 
de vista – e nunca se chegará 
a uma solução.

Há ainda a Ambiguidade. 
Ela traz um grande elemento 
complicador: a ausência de 
clareza sobre o signifi cado, a 
causa e as circunstâncias dos 
fatos. Não há mais respostas 
certas ou erradas. O que se 
busca é que cada decisão res-
ponda ao problema enfrentado 
sem maniqueísmo em relação 
a propostas alternativas.

Seja em questões raciais, 
políticas, sociais, culturais, 
religiosas ou artísticas, VUCA 
ensina a combater qualquer 
simplifi cação. O indivíduo que 
tem certezas e acredita poder 
delimitar fronteiras está pro-
gressivamente cavando uma 
cova para si mesmo como ser 
vivo e como parte ativa de or-
ganizações de qualquer porte.

Os novos tempos já estão 
aqui e agora. Para serem viven-
ciados intensamente, deman-
dam humildade permanente 
e a convicção de que o volátil, 
incerto, complexo e ambíguo 
jogou por terra ideias cristali-
zadas, certezas, simplifi cações 
e dogmatismos. 

Excelente notícia!

(*) - É jornalista pela USP, mestre 
em Artes Visuais pela Unesp, 
graduado em Letras e doutor 

em Educação, Arte e História da 
Cultura pela Mackenzie, e Gerente 

de Comunicação e Marketing da 
Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa.

Oscar D’Ambrosio (*)

Pela segunda vez desde 
que foi eleito presidente da 
República, Jair Bolsonaro se 
reuniu com o embaixador de 
Israel, Yossi Shelley. O encon-
tro ocorreu na manhã de ontem 
(28), na residência ofi cial da 
Granja do Torto. Assessores 
não divulgaram o teor da con-
versa, mas a visita do diplomata 
ocorre poucas horas depois de 
o deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), fi lho do 
presidente eleito, ter dito que 
a embaixada brasileira no país 
será transferida de Tel Aviv 
para Jerusalém.

O próprio Jair Bolsonaro 
havia sinalizado essa inten-
ção, mas adotou um tom 
mais moderado nas últimas 
semanas. Eduardo, que está 
nos Estados Unidos, retomou 
o assunto depois de participar 
de um almoço na Câmara de 
Comércio de Washington. 
Mais adaptado ao ritmo presi-
dencial, Jair Bolsonaro come-
ça a usar a residência ofi cial 

Presidente da República eleito, Jair Bolsonaro.

O Senado aprovou o projeto, de autoria do 
deputado Otavio Leite (PSDB-RJ), que inscreve 
o nome do ex-presidente da República, Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, no Livro dos Heróis e 
das Heroínas da Pátria. JK foi o responsável pela 
transferência da capital do Rio de Janeiro para 
Brasília, cidade construída por ele e inaugurada 
em 21 de abril de 1960. O projeto segue para 
sanção presidencial.

O relator da matéria, senador Antonio Anas-
tasia (PSDB-MG), destacou que Juscelino 
Kubitschek foi um dos maiores estadistas da 
história do Brasil. Ter o nome inscrito no livro 
signifi ca receber o status de herói nacional. As 
páginas da obra são em aço. O livro fi ca guarda-
do no Panteão da Pátria e Liberdade Tancredo 
Neves, localizado na Praça dos Três Poderes, na 
capital federal. Tiradentes  foi o primeiro nome 
inscrito no livro, mas também estão lá Zumbi 
dos Palmares, Dom Pedro I, Santos Dumont, 
Villa-Lobos, Anita Garibaldi e Ana Néri.

A gestão de JK fi cou conhecida pela defesa da 
democracia e pelas propostas e ações arrojadas 
e modernizadoras. Em 1955, foi eleito presidente 
da República, com um discurso desenvolvimen-
tista e o audacioso Programa de Metas com o 
lema Cinquenta Anos em Cinco. Em abril de 
1960, conseguiu realizar o antigo plano de trans-
ferir a capital federal para o Planalto Central do 
país. Brasília é considerada hoje uma das mais 
relevantes obras da arquitetura e do urbanismo 
contemporâneos (ABr).

Nome do ex-presidente Juscelino Kubitschek vai 

para o Livro dos Heróis da Pátria, guardado no 

Panteão da Pátria, em Brasília.
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ciais (CAS) do Senado aprovou 
ontem (28), um substitutivo da 
senadora Marta Suplicy ao pro-
jeto que libera o uso medicinal 
da maconha. Antes de vigorar, 
a matéria precisa ser analisada 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) e, depois, pelo 
plenário do Senado. Caso ven-
cidas as etapas com sucesso, 
o texto será enviado para a 
Câmara.

A proposta descriminaliza o 
semeio, o cultivo e a colheita de 
Cannabis sativa para uso tera-
pêutico pessoal em quantidade 
não maior que a sufi ciente ao 
tratamento segundo a pres-
crição médica. O substitutivo 
libera o acesso à Cannabis 
para associações de pacientes 
ou familiares criadas especifi -
camente com esta fi nalidade.

Sob os olhares de 10 fa-
mílias com pacientes que 

dependem da substância e 
que acompanharam a vota-
ção, Marta destacou que, a 
partir do uso da substância, 
foi possível perceber melhora 
importante em pacientes com 
autismo, epilepsia, Alzhei-
mer, Parkinson, nas dores 
crônicas e nas neuropatias. 
“ O tratamento reduz o sofri-
mento não só dos pacientes, 
mas também dos familiares”, 
ressaltou.

Em defesa da proposta, os 
senadores Humberto Costa 
(PT-PE), Waldemir Moka 
(MDB -MS ) e Lídice da Mata ( 
PSB - BA) destacaram que não 
dá para esperar que o SUS dê 
acesso às famílias a esse tipo 
de medicação, que tem custo 
muito elevado. Para eles, o 
Parlamento tem obrigação de 
facilitar esse processo para 
melhorar a qualidade de vida 
dos pacientes (ABr).

Proposta libera cultivo da Cannabis sativa para uso terapêutico.

Corumbá e 
Ponta Porã 
poderão ter 
áreas de livre 
comercio

A Comissão de Desenvol-
vimento Regional e Turismo 
do Senado aprovou ontem 
(28) o projeto que cria áreas 
de livre comércio nos muni-
cípios de Corumbá e Ponta 
Porã, no Mato Grosso do 
Sul. A cidade de Corumbá 
está próxima das cidades 
de Puerto Suarez e Puerto 
Quijaro, na Bolívia. E Ponta 
Porã é vizinha da cidade de 
Pedro Juan Caballero, no 
Paraguai. 

Essa proximidade, no 
entanto, tem causado pro-
blemas decorrentes da vio-
lência, derivada do tráfi co de 
drogas e de armas, explica a 
relatora da proposta, sena-
dora Simone Tebet (MDB-
-MS). O parecer foi lido na 
reunião pelo senador Rome-
ro Jucá (MDB-RR). Como 
forma de contribuir para a 
diminuição desse problema 
e intensifi car o processo de 
desenvolvimento dessas lo-
calidades, o projeto propõe 
oferecer benefícios fi scais 
semelhantes aos da Zona 
Franca de Manaus por cinco 
anos. 

Apresentado pelo de-
putado federal Dagoberto 
Pereira, o projeto prevê a 
isenção dos impostos de 
importação (II) e sobre pro-
dutos industrializados (IPI) 
para viabilizar a instalação 
de empresas na região de 
fronteira. A isenção só será 
concedida a produtos indus-
trializados que se destinem 
ao mercado nacional. “Esse 
projeto é extremamente 
importante porque cria um 
mecanismo de desenvolvi-
mento em uma região de 
fronteira que é impactada 
por outros países que fazem 
fronteira com o Mato Grosso 
do Sul”, justifi cou Jucá (Ag.
Senado).

A obrigatoriedade de instalação de fraldário e ba-
nheiro familiar em lugares movimentados foi aprovada, 
ontem (28), na Comissão de Direitos Humanos do 
Senado. A proposta, do senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), abrange locais públicos ou privados onde 
há grande circulação e concentração de pessoas como 
hospitais, universidades, centros de convenções e 
centros comerciais.

Para Randolfe, a oferta desses espaços facilita a 
vida de lactantes, mães, pais e responsáveis por be-
bês e crianças pequenas. Ressaltou que no chamado 
“banheiro familiar”, um pai pode acompanhar a fi lha 
e a mãe pode acompanhar o fi lho, por exemplo. O re-

latório com voto favorável da senadora Lídice da Mata 
(PSB-BA), lido na comissão pelo senador Paulo Paim 
(PT-RS), condiciona a concessão do “habite-se” ao 
cumprimento da exigência, no caso de imóveis novos, 
além de prever prazo de um ano para a adaptação de 
instalações antigas.

“Terão 12 meses para adaptar suas instalações. 
O descumprimento da norma enseja a aplicação de 
advertência, multa de até R$ 50 mil, podendo a multa 
ser dobrada em caso de reincidência”, esclarece o 
texto. O projeto segue para a análise da Comissão 
de Constituição e Justiça (Ag.Senado).

Divulgação/PF

Debatedores e senadores 
destacaram o potencial 
da produção para gerar 

renda e abastecer o país, con-
tribuindo para a redução do 
preço médio dos combustíveis. 
O representante do Ministério 
das Minas e Energia (MME), 
Marlon Leal, alertou que o 
mercado de etanol proveniente 
da cana está estagnado nos úl-
timos anos, o que torna “muito 
bem-vindos” os recentes inves-
timentos no etanol de milho. 

Ele apresentou estudos da 
pasta que demonstram que o 
crescimento do setor de etanol 
acaba trazendo para baixo no 
preço dos combustíveis em 
geral, por ser um produto mais 
barato. Os dados  baseiam-se 
em levantamentos feitos no es-
tado de São Paulo. “Desde 2006 
o etanol é mais barato. Portan-
to quanto mais se oferta e se 
usa dele, maior é seu impacto 
na cesta de combustíveis. Só 
em 2018 o consumidor paulista 
economizou R$ 1,7 bilhão em 
combustíveis, comparado com 
o que gastaria caso não se 
ofertasse etanol. Desde 2006, 

Valdir Raupp (centro) presidiu reunião sobre vantagens do etanol de milho para gerar renda e 

reduzir preço dos combustíveis.
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Aumento da produção de etanol de 
milho deve baratear combustíveis

A Comissão de Agricultura do Senado (CRA) debateu o aumento dos investimentos na produção de 
etanol de milho na região Centro-Oeste

a economia já chega a R$ 28 
bilhões”, detalhou Leal.

O representante do MME 
também confirmou que o 
governo conta com o incre-
mento da produção de eta-
nol de milho para diminuir 
a dependência da gasolina 
importada, que corresponde 
a 10% do consumo nacional. 
Por isso o programa Reno-
vaBio, política nacional para 

o setor de biocombustíveis, 
continuará sendo uma priori-
dade. A reunião foi conduzida 
pelo senador Cidinho Santos 
(PR-MT), que fez questão de 
ressaltar a rapidez com que 
os investimentos no etanol de 
milho na região Centro-Oeste 
vêm aumentando. 

 “A produção tem chamado 
a atenção pela velocidade da 
expansão e pelos volumes 

envolvidos nos investimentos. 
Avalia-se que a médio prazo 
a operação da planta gerará 
anualmente cerca de R$ 2 
bilhões. Eu mesmo acredito 
muito nas oportunidades que 
o segmento oferece, gerando 
empregos e renda para milha-
res de famílias. Produziremos 
o etanol mais barato e ainda 
vamos exportar”, declarou 
Cidinho (Ag.Senado).

Bolsonaro se reúne com embaixador 
de Israel pela segunda vez

para encontros com aliados 
e ministros confi rmados para 
seu governo. 

Ele ofereceu ontem o primei-
ro café da manhã para tratar de 
assuntos da transição e defi nir 
novos nomes para a equipe 
que tomará posse no dia 1º de 
janeiro. Onyx Lorenzoni (Casa 
Civil), General Augusto Heleno 
(Gabinete de Segurança Insti-

tucional) e Gustavo Bebbiano 
(ex-presidente do PSL, parti-
do de Bolsonaro) – e confi r-
mado para a Secretaria Geral 
da Presidência – juntaram-se 
aos deputados fl uminenses 
Hélio Lopes e Alana Passos, 
que vieram com o presidente 
eleito nesta quarta visita a 
Brasília desde que foi eleito 
em segundo turno (ABr).

Senado inclui JK no Livro dos
Heróis da Pátria

Proposta que libera uso 
medicinal da maconha 

avança no Senado

Fraldário em locais de grande circulação

O deputado federal Osmar 
Terra (MDB-RS) foi escolhido 
ontem (28) pelo presidente 
eleito, Jair Bolsonaro, para ser 
o ministro da Cidadania e Ação 
Social durante seu governo. A 
informação foi revelada pela 
assessoria de imprensa da 
equipe de transição, citada pela 
“TV Globo News”. A nova pasta 
reunirá os atuais ministérios 
do Esporte, da Cultura e do 
Desenvolvimento Social. 

Terra foi ministro de Michel 
Temer no Desenvolvimento 
Social e deixou o cargo em abril 
para concorrer à reeleição na 

Osmar Terra será ministro de Cidadania

Câmara. O nome dele é a 18ª 
indicação de Bolsonaro, que 
durante a campanha eleitoral 
disse que reduziria os atuais 

29 ministérios para apenas 15. 
No entanto, ontem, ele afi rmou 
que o número poderá chegar a 
20    (ANSA).

Deputado federal Osmar Terra.
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O desinteresse absoluto 

é uma das principais 

causas de extinção do 

direito patrimonial

Já pensou que você pode 
ter seu direito de cré-
dito extinto apenas por 

desinteresse? Ele faz parte 
do seu patrimônio jurídico, 
que é composto por todos os 
bens, garantias e obrigações 
que possuam alguma repre-
sentação econômica, ou seja, 
envolvam valores. As dívidas 
não pagas por eventuais 
devedores também entram 
nessa conta.

Sendo assim, o Poder Ju-
diciário assegura ao credor 
a possibilidade de cobrar 
contraprestações monetárias 
que lhe são devidas por meio 
de ações de cobranças e 
processos de execução. Isso 
inclui mecanismos efi cientes 
de penhora, arresto e seques-
tro de bens quando o devedor 
não se dispõe a regularizar o 
entrave fi nanceiro. Ou seja, 
não está disposto a pagar.

No entanto, apesar dos 
auxílios prestados pelo po-
der judiciário, a lei também 
sanciona com o mesmo rigor 
o credor indolente ou desin-
teressado com a chamada 
declaração da prescrição 
intercorrente. É o reconhe-
cimento da perda do direito 
de cobrança com a chancela 
da justiça.

Isso acontece quando se 
constata que o credor não 
utilizou os meios oferecidos 
no processo para a efetivação 
do que lhe é assegurado ou é 
displicente nas investigações 
sobre bens do devedor. Ou 
seja, quando o credor de-
monstra desinteresse para 
com aquilo que é seu, a lei 
reconhece que essa conduta 
é causa sufi ciente para ex-
tinção do direito de cobrar 
o crédito que compõe seu 
patrimônio jurídico.

Ficou preocupado com seu 
patrimônio? É importante 
estar atento

Segundo a inteligência dos 
artigos 921 e 924 do Código 
de Processo Civil combinados 
ao artigo 206 do Código Civil, 
a prescrição intercorrente 
somente é declarada se:
 • Houver inércia do credor 

ou quando não localiza-
dos bens penhoráveis do 
devedor; 

 • Existir determinação do 
juízo para suspensão do 
processo por um ano; 

 • Ou, se ao fi nal do prazo 
de um ano, ainda persistir 
inércia do credor e hou-
ver o transcurso do prazo 
prescricional comum da 
ação. 

Veja alguns exemplos dos 
prazos comuns: 
 • 1 ano para ações de co-

brança de hospedagem, 
alimentos ou seguros; 

 • 3 anos para as cobranças 
de aluguéis ou direito de 
reparação ou de indeni-
zações;

 • 5 anos para cobranças 
de valores descritos em 
contrato ou por serviço 
de profissionais libe-
rais (dentistas, médicos, 
etc.).

Portanto, cuide do seu 
patrimônio! Não deixe que 
o desinteresse seja causa de 
extinção de uma prerrogati-
va assegurada por lei. Tudo 
aquilo que damos atenção 
tende a crescer e, portanto, 
consulte um advogado sobre 
a situação de direito de cré-
dito que lhe é devido, seja o 
que já está sendo cobrado em 
ação judicial ou não. 

Além disso, busque sempre 
os melhores serviços para 
cuidar daquilo que é seu.

(*) - É advogado e atua na equipe 
especializada em direito securitário 

do Rücker Curi Advocacia e 
Consultoria e Jurídica.

Credor pode
perder direito de cobrar

Fernão Kitiji Yao (*)

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).
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PAGAMENTO DO VALE-TRANSPORTE NA FOLHA
Empresa pode pagar o vale-transporte na folha de pagamento, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO DE EMPRESA PODE TER UM AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO?
Informamos que não há nenhuma previsão em legislação a respeito, 
contudo, entendemos que é possível o sócio requerer um afasta-
mento sem remuneração, desde que seja combinado o período e 
os demais sócios estejam de acordo.

DEMISSÃO POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Funcionário que apresenta sinais de dependência química, causando 
dificuldade no desempenho da função, pode ser demitido, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

HORAS EXTRAS DIÁRIAS
Com a nova legislação trabalhista o funcionário que trabalha 8 horas 
por dia, pode fazer mais que 02 horas extras por dia? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PODE PEDIR DEMISSÃO DURANTE AFASTADO PELO INSS?
Considerando a concessão do benefício “auxílio-doença” pelo INSS, 
nos termos do Inciso I do Artigo 303 da IN INSS/PRES 77/2015 
combinado com o Artigo 476 da CLT, o empregado não pode pedir 
demissão tampouco o empregador demiti-lo ou aceitar o pedido 
dele, haja vista a suspensão do contrato.

ATESTADO DE PSICÓLOGO
O atestado psicológico tem validade para abonar falta, inclusive do 
acompanhante? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS SEM FUNCIONÁRIOS E SEM MOVIMENTO
Qual o prazo que possui para informa ao eSocial as empresas optantes 
pelo simples nacional sem empregados e sem movimento? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 17/12/2018 às 08h55/2º Público Leilão: 18/12/2018 às 11h00

HENRI ZYLBERSTAJN , leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenente Negrão, 140, 3° 
andar, CEP: 04530-030, São Paulo/SP, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-
01, venderá em 1º ou 2º Leilão  Público  Extrajudicial,  nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulam-
entação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, os seguintes imóveis urbanos: IMÓVEL: 
Apartamento tipo n° 32, localizado no 3°  andar do Bloco A  do  Edifício Oscar Freire Open View, situado na  Rua 
Galeno de Almeida, n° 107, no 20° Subdistrito, Jardim América, desta cidade de São Paulo, com a área priva-
tiva de 130,690m², área comum de 141,043m², área total de 271,733m² e fração ideal no terreno de 1,3345%, 
correspondendo-lhe três vagas na garagem, em locais individuais e indeterminados a serem utilizados com 
auxílio de manobristas e um depósito localizado nos subsolos, de uso comum e indeterminado. O edifício Os-
car Freire Open  View  acha -se construído em terreno descrito na matrícula n°  87534, deste 13° Registro de  
Imóveis, na  qual foi registrada sob o no° 15, nesta data, a instituição e especificação do condom ínio. Imóvel 
devidamente matriculado sob o n° 91.965 do 13° Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo. 1º 
leilão: R$ R$ 1.363.411,00 (Um milhão,  trezentos  e  sessenta  e  três mil, quatrocentos e onze reais); 
2º leilão: R$ 661.500,00 (Seiscentos  e  sessenta e um mil e quinhentos reais). O arrematante pagará 
à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e  arcará com despesas cartoriais, impostos de 
transmissão para lavratura   e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a  partir  da  data  
de  arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupa-
do, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da l ei 9 . 514 / 97 . Fica os Fiduciantes 
WILLIAN NACKED, CPF nº 469.361.308-87, C.I nº 4.723.926 SSP/SP, e IVANI  CAPELOSSA  NACKED, CPF 
n° 009.737.828-38, C.I n° 10.320.196 SSP/SP intimada(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) de-
vedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído 
pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondên-
cia dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) 
readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária,  sem concorrência de  terceiros,  exercendo o seu direito 
de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do 
Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º -B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já 
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: ADELIO JOSÉ DA SILVA, nascido em Capoeiras - PE, no dia 
02/02/1994, estado civil solteiro, profi ssão agricultor, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Sebastião da Silva e de Marines Iraci da 
Silva. A pretendente: MARIA CRISTIANE MIQUILES DA SILVA, nascida em Capo-
eiras - PE, no dia 19/01/1991, estado civil solteira, profi ssão agricultora, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Espedito Manoel da Silva e de 
Maria Cristina Miquiles da Silva.

O pretendente: SAMUEL MAGALHÃES DE OLIVEIRA, nascido em Amonta-
da - CE, no dia 28/11/1989, estado civil solteiro, profissão garçom, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Carvalho de 
Oliveira e de Maria Euri Magalhães de Oliveira. A pretendente: ANTONIA CLES-
NANDE CARVALHO, nascida em Itapipoca (Registrada em Amontada) - CE, no 
dia 23/01/1994, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Noé Carvalho de Oliveira e 
de Mercês Roseno Ribeiro Carvalho.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

A pretendente: PALOMA CRISTINA DA SILVA LIMA, profi ssão: cozinheira, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 11/07/1989, residente 
e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Luiz de Souza Lima e de Solange Aparecida 
da Silva. A pretendente: MARIANA GUSMÃO SILVEIRA, profi ssão: bartender, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 11/09/1991, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Luiz Alberto da Silveira e de Rosangela 
Maria de Gusmão Silveira.

O pretendente: DEIVID SILVA ALVES DE LIMA, profi ssão: frentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro - SP, data-nascimento: 29/11/1996, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Damião Alves de Lima 
e de Francisca Eloi da Silva. A pretendente: MICHELE DA SILVA MENDES, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Prazeres, Jaboatão - PE, data-nascimento: 
24/07/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario José 
Mendes Filho e de Maria Elizangela da Silva.

O pretendente: WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR, profissão: metalúrgico, esta-
do civil: viúvo, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 
20/04/1961, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Walter de Oliveira e de Esmeralda dos Santos Oliveira. A pretendente: EDIVANA 
TERESINHA DA SILVA, profissão: pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em Ribeirão Preto (1º Subdistrito) - SP, data-nascimento: 14/11/1961, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alceu Wilson da Silva e de 
Aide Dercoli da Silva.

O pretendente: LEANDRO COELHO PINTO, profi ssão: açougueiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 08/10/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Roberto Pinto e de Cleusa Coelho 
Pinto. A pretendente: VANIA DIAS AMARAL LOPES, profi ssão: analista de sitemas, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 
01/12/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson 
Joaquim Lopes e de Vaneir Dias Amaral Lopes.

O pretendente: MAICON DE ALMEIDA VIEIRA SOUSA, profissão: bancário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 
17/09/1993, residente e domiciliado nesta Capital - SP, filho de Marcos Vieira Sou-
sa e de Elisabete Chaves de Almeida Sousa. A pretendente: INGRID BUENO DE 
OLIVEIRA, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Mariana - SP, data-nascimento: 25/03/1997, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Ricardo Santos de Oliveira e de Maria 
Salete Bueno de Oliveira.

O pretendente: IORDAN LAGO VALVERDE MONTES, profissão: analista de 
sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba - SP, data-
-nascimento: 18/08/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Juvencio Valverde Montes e de Helenice Silva Lago. A pretendente: LUMA 
CAROLINE SANTOS COSTA, profissão: professora, estado civil: solteira, natu-
ralidade: em Parintins - AM, data-nascimento: 06/06/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Saúde Fonseca Costa e de Valdenei 
de Souza Santos.

O pretendente: SIDCLEY DO NASCIMENTO MEDEIROS, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Campina Grande - PB (2º Subdistrito), data-nascimento: 
23/11/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco 
de Assis Medeiros da Silva e de Rosilia do Nascimento Medeiros. A pretendente: REGIA-
NE TELES DE MENEZES, profi ssão: merendeira, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 22/12/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Teles de Menezes e de Maria Donizeti 
Cesario de Menezes.

O pretendente: ALEXANDRE FUZITA BAPTISTA, profissão: comerciante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 
15/06/1970, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Augusto Pereira Baptista e de Satiko Fuzita Baptista. A pretendente: FERNANDA 
RODRIGUES MORENO, profissão: dentista, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 19/06/1977, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Lourenço Moreno Vitorio e de 
Vanda Rodrigues Moreno.

O pretendente: FILIPE SANTANA VIEIRA DOS SANTOS, profissão: programa-
dor de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, 
data-nascimento: 07/05/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Antonio Carlos Vieira dos Santos e de Nivia Maria de Santana. A pre-
tendente: TAMIRES ALVES CARDOSO, profissão: assistente financeiro, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-nascimento: 
31/08/1991, residente e domiciliada nesta Capital - SP, filha de Alberto Cardoso e 
de Eliana Alves Cardoso.

O pretendente: DIEGO OLIVA GOMES, profi ssão: auxiliar de logística, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 18/01/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Gomes Neto e de Sirlei Oliva Gomes. 
A pretendente: ALINE RODRIGUES MARTINS DE JESUS, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 
17/02/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aparecido 
Martins de Jesus e de Marcia Rodrigues da Costa.

O pretendente: EDUARDO DE SOUZA NUNES, profi ssão: caminhoneiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
19/02/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jere-
mias Nunes e de Magdalena Maria de Souza Nunes. A pretendente: JAQUELINE 
NASCIMENTO SANTANA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 01/12/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Candido de Santana e de Ivete Apa-
recida do Nascimento Santana.

O pretendente: RODRIGO LUIS PARRILLO, profi ssão: gerente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 22/10/1991, resi-
dente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Sergio Luis Parrillo e de Sandra Regina 
dos Santos Parrillo. A pretendente: CAMILA LUZ LIMA, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 22/05/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raul Silva Lima Filho e de Antonia 
Soares da Luz.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O presidente do Comitê Olímpico 
Nacional Italiano (Coni), Giovanni 
Malagò, apresentou ontem (28) em 

Tóquio, a candidatura conjunta entre Milão 
e Cortina D’Ampezzo para sediar as Olim-
píadas de Inverno de 2026. A apresentação 
durou cerca de 20 minutos e contou com as 
presenças do prefeito de Milão, Giuseppe 
Sala, do governador da região do Vêneto, 
Luca Zaia, e da patinadora campeã olímpica 
Arianna Fontana.

“A nossa é uma candidatura que parte 
do território, em plena conformidade com 
a agenda 2020, com a qual o COI deu as 
diretrizes para os Jogos do futuro. Tenho 
certeza de que o sonho de Milão-Cortina 
2026 se tornará realidade”, disse Malagò. 
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Itália apresenta candidatura 
para Jogos de 2026

A apresentação durou cerca de 20 minutos e contou com as presenças do prefeito de Milão, Giuseppe 
Sala, do governador da região do Vêneto, Luca Zaia, e da patinadora campeã olímpica Arianna Fontana

O logotipo da candidatura italiana também 
foi apresentado ao público. O emblema 
consiste em uma montanha tricolor na 
forma do Domo de Milão com uma pista 
de esqui no meio dela.

A candidatura conjunta foi aprovada no 
início de outubro pelo Comitê Olímpico 
Internacional (COI). As duas cidades 
italianas disputarão com Estocolmo. A 
vencedora será escolhida em setembro de 
2019. A capital sueca também apresentou 
sua candidatura. A apresentação fi cou por 
conta de Gunilla Lindberg, membro do 
COI, e deu destaque à sustentabilidade da 
cidade, que “pode representar uma grande 
oportunidade para o COI não apenas para 
2026, mas também para o futuro” (ANSA).

ECOPAR - Ecoesfera Participações S.A.
CNPJ/MF nº 07.975.023/0001-60

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Srs. Acionistas convocados para a AGE que se realizará no dia 07/12/2018, às 
10:00h, na Rua Gomes de Carvalho, 1581,  1º andar - Conjunto 109, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da sede social da Companhia, 
com a consequente alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; (ii) aumento do 
capital social da Companhia mediante capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento 
de Capital - AFAC e a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e 
(iii) consolidação do Estatuto Social

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

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

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOSÉ GERMANO FLORENTINO DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, zelador, natural de Palmeira dos Indios, AL, no dia (01/05/1972), 
residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP filho de Pedro Florentino 
da Silva e de Erivalda Maria da Conceição. A pretendente: MARIA GOMES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, solteira, diarista, natural de Juazeiro do Norte, 
CE, (registrada em Farias Brito - CE), no dia (07/09/1972), residente e domiciliada 
na Vila Madalena, São Paulo, SP, filha de Antônio Gomes Menezes e de Antônia 
da Silva Menezes.

1ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005348-
42.2018.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALZEIR DO CARMO 
OLIVEIRA, Brasileiro, RG 35.817.657-8, CPF 318.118.288-50, que por este Juízo, tramita uma ação de 
Procedimento Comum em fase de Cumprimento de Sentença, movida por Centro de Assistência 
Social São Vicente de Paulo - Col. Vicentino Virgem Poderosa, CNPJ/MF sob n.º 56.265.580/0001-01. 
Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo dos 20 (vinte) dias do presente edital, pague a quantia de R$ 7.994,67, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 
e parágrafos, do CPC). Fica ainda ADVERTIDO, que nos termos do art. 525 do CPC, 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 06 de novembro de 2018. 

1ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001791-
84.2012.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
IRAYANE TASSILA ALBUQUERQUE DAVI, CPF 383.818.358-44, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de Instituto Presbiteriano Mackenzie, alegando em síntese: Cobrança da 
quantia de R$ 7.232,24 (janeiro/2012), referente aos serviços educacionais prestados pela, cujas 
mensalidades não pagas pela ré. 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, pague o débito atualizado (isento de custas 
processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob 
pena de revelia, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 
inicial em executivo. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de agosto de 2018. 

11ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1070953-70.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara da Família e Sucessões do Foro 
Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Manoela Assef da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA e MARIA DA CONCEIÇÃO, demais qualificações 
ignoradas, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de JOSEFA SOARES 
DE CARVALHO, objetivando a declaração de óbito dos requeridos, a fim de dar prosseguimento ao 
inventário dos bens deixados por sua irmã LOURDES CARVALHO DE OLIVEIRA, falecida em 
14/08/2016, esposa de ARGEMIRO SOARES DE OLIVEIRA, falecido em 05/05/2014 que é filho dos 
requeridos ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA e MARIA DA CONCEIÇÃO. Encontrando-se os requeridos 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015679-29.2014. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Tom Alexandre Brandão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS AUGUSTO 
CARVALHO SANTANA, Brasileiro, CPF 355.420.388-24, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de 
R$9.435,95 (Fev/2014), oriundos das mensalidades não pagas do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a sua 
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra 
devidamente corrigido, que o tornará isento de custas e honorários advocatícios ou embargue, sob 
pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertido de que será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000685- 
44.2015.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
RAUL TUNICO QUINZANI, CPF 394.636.188-99, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA., 
ajuizou-lhe uma ação Monitória, para o recebimento de R$4.281,22 (Jan/2015), referente ás 
mensalidades vencidas e não pagas, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
firmado entre as partes. Estando o requerido em lugar incerto e não sabido, CITADO fica para que, no 
prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o valor supra, ficando consignado neste caso, a 
isenção de custas e honorários advocatícios, ou no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de ser 
constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2018. 
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São Paulo, quinta-feira, 29 de novembro de 2018

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.
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 29 de Novembro de 2018. Dia de São Virgílio, São 
Filomeno de Galácia, Santa Iluminada, São Brás de Veroli, 
São Demétrio, São Paramão, e Dia do Anjo Menadel, cuja 
virtude é a alegria. Hoje aniversaria o ator Francisco Cuoco 
que faz 85 anos, a atriz e apresentadora Maria Paula Fidalgo 
que nasceu em 1970 e o ator Bruno Garcia que também faz 
48 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é alegre, vivaz, possui 
muita fé e esperança na vida. Em geral é idealista, humanista e 
vulnerável aos ambientes e pessoas que o rodeiam. Receptivo, 
altamente intuitivo é capaz de compreender as pessoas. Acredita 
muito num futuro melhor, possuindo uma personalidade em-
preendedora e progressista. É impressionável, franco e sincero. 
Às vezes, tanta franqueza atrapalha os relacionamentos. Sendo 
agitado e inquieto precisa de exercícios físicos e de atividade 
constante. 

Dicionário dos sonhos
JACARÉ- Cuidado com seus inimigos. Na água, 
perigo próximo. Na terra, afaste- se de pessoas 
traiçoeiras. Ver muitos jacarés, cuidado com es-
peculações. Ser atacado, vencerá situação difícil. 
Ver morto, melhoria fi nanceira. Ser morto ou 
mordido por um jacaré, sorte no jogo. Números 
da sorte: 19, 37, 57, 59 e 60.

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

Esta quinta é o vigésimo segundo dia da lunação. A Lua fi ca fora de curso às 07h48 até ingressar em Virgem às 09h09 da manhã. 

O astral vai fi car mais prático e mais crítico também. Durante a tarde a Lua faz aspectos tensos com Mercúrio e Júpiter que 

pedem cuidados com a comunicação. Nada de exageros e de prometer o que não pode cumprir. À noite a Lua faz bom aspecto 

com Saturno que traz mais estabilidade emocional e às 22h20 a Lua entra na fase Minguante no signo de Virgem. Momento de 

encerrar e fi nalizar o que não dá mais, principalmente as questões iniciadas na Lua Nova. A Lua em mau aspecto com Marte 

pode gerar confl itos e disputas na parte da noite. 
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Com a Lua em Virgem às 09h09 da 
manhã. O astral vai fi car mais prático 
e mais crítico também. Antes de agir 
compartilhe seus projetos e sonhos 
com seus familiares, mantendo a 
harmonia com eles neste dia mais ne-
gativo em que a opinião alheia pode 
ter pouco valor. 78/378 – Branco. 

Nesta quinta há possibilidade de mau 
humor e aborrecimentos, mas não 
deixe que os problemas o desanimem. 
É hora de controlar os excessos e não 
externar orgulho demasiado, sendo 
bastante reservado. No começo da 
noite fi que longe das provocações. 
79/379 – Azul. 

O lado emocional pode prejudicar al-
gum projeto no qual venhamos a nos 
aventurar. Mas a criatividade pode 
trazer o reconhecimento que deseja 
em suas atividades profi ssionais. 
Precisa sonhar e acreditar, agindo 
com segurança em suas conquistas 
amorosas. 21/821 – Branco. 

É bom controlar os excessos e não 
externar orgulho demasiado nas 
atitudes. Persiga um dos seus sonhos 
com boa vontade e fé e o realizará 
em breve. Na metade do dia tendem 
a surgir imprevistos que levam a 
interrupções forçadas aumentando 
o estresse. 02/402 – Cinza.

Precisa tomar cuidado para não 
deixar de lado as coisas práticas da 
vida. O momento valoriza muito a 
pesquisa, a investigação e a desco-
berta. Procure soluções concretas 
para o que deseja há muito tempo, 
evitando a preguiça e a inércia. 
85/485 – Vermelho. 

À noite a Lua faz bom aspecto com 
Saturno que traz mais estabilidade 
emocional e às 22h20 a Lua entra 
na fase Minguante no seu  signo de 
Virgem. Esteja preparado para uma 
grande mudança na vida. Tudo que 
seja fora do comum e inusitado deve 
atrair mais nesta quinta. 26/926 
– Verde.

Seu coração precisa ter alguém ao 
seu lado para ser feliz neste fi nal de 
ano, não deve fi car só. Você pode 
ter alguma difi culdade hoje, mas 
acredite, irá conseguir muito do que 
deseja. O mau humor pode provocar 
alguns problemas e aborrecimentos. 
74/364 – Cores escuras.

Precisa analisar as situações e tomar 
atitudes, agir depois do aniversário. 
Este é um dia para reforçar os vín-
culos e levar adiante algum projeto 
no qual venhamos a nos aventurar. 
O momento é bom para o amor, os 
interesses econômicos e as viagens.  
92/492 – Branco. 

A falta de reconhecimento pode tirar 
a motivação, a ponto de se perguntar 
se todo o esforço realmente vale à 
pena. Neste período mais delicado 
do ano procure agir dentro da 
rotina. Haverá muita cooperação e 
dedicação aos necessitados neste 
dia em que se sentirá fortalecido. 
86/596 – Verde.

Reserve um tempo para se aprimorar 
e conhecer mais a fundo os assuntos 
que interessam. Deve ser bastante 
reservado ao dar opiniões ou querer 
o controle ao lidar com as pessoas.  
Estar bem informado sempre o leva 
a ser bem-sucedido para realizar 
grandes negócios. 81/381 – Azul. 

Dedique mais atenção ao seu am-
biente, aos amigos e à família. A 
Lua fora de curso bem cedo até as 
nove da manhã o fará desanimar, 
mas poderá superar as difi culdades 
recebendo cooperação e dedicação 
de quem precisa. Mais tarde o dia 
será ótimo para comprar e vender. 
43/343 – Verde.

Procure ser bastante reservado ao 
dar opiniões e querer o controle ao 
lidar com as pessoas. Final de ano em 
que começará a colher o resultado 
do que plantou nos últimos tempos. 
Existe chance de benefícios e re-
novação de sua vida material com 
uma promoção ou ganha a mais. 
03/103 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Ter paz na família: Enrole 1 maçã vermelha 
em 1 guardanapo, espete 1 palito de dente no 
meio dela e enterre em um vaso ou jardim de 
sua casa. Reze 2 Pais-Nossos e 1 Ave-Maria, 
pedindo proteção e tranquilidade ao seu santo 
de devoção. 
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CABRAIG
ALBANESA

Prêmio da-
do a Marie
Curie em

1911
O réptil,
por seu
modo de 

reprodução

A função
do nó 

Estado de
Ji-Paraná
e Arique- 

mes (sigla)

Escolhida
para um
cargo

político

Operação
bancária
feita por

empresas

A deusa
grega da

caça
(Mit.)

101, em 
algaris-

mos
romanos

Da
natureza
da água

Rival do
CSA no
futebol

alagoano
Bairro onde
se situa o

Pão de 
Açúcar (RJ)

"(?) País",
jornal

espanhol

Indígenas
da Bahia
e Espírito

Santo

Brigitte
Bardot,

estrela do
Cinema

Maior ave
nativa da
Austrália

Ingrid 
Guima-

rães, atriz 

Fêmea do
bode

A nacio-
nalidade
de madre
Teresa de
Calcutá

Inflamação
de vaso
(Patol.)
Verbal

Desordem
(fig.)

Pessoa in-
vejosa (fig.)

Diversa
Escanda-
lizar; sur-
preender

Pacientes
com

indicação
de

cirurgia
bariátrica

Utilidade do parapeito
"Não contavam com
minha (?)!": bordão

do Chapolin (TV)

Cabelo,
em inglês

Elétron
(símbolo)

Caminhe

O objeto
obsoleto Fonte tra-

dicional e
mais cara
do caviar

(pl.)

Comparti-
mento do
banheiro

2/el. 3/emu. 4/hair. 6/angite. 8/asa-negra.

Nada define melhor 

o atual momento do 

que: VUCA (volátil, 

incerto, complexo e 

ambíguo)

E como já disse Daniel 
Levy: “Antes tínha-
mos uma trajetória 

linear, fatos acontecendo 
com uma previsibilidade 
alta e gerenciável. Hoje, de-
vido à tecnologia e a nossa 
evolução como indivíduo, 
há uma velocidade maior no 
ritmo de todas as coisas. E 
é isso que o VUCA traduz”. 
Essa é a peculiaridade do 
século XXI, na qual todos 
devemos nos adequar.

Assim, as empresas cor-
rem para enquadrar os seus 
negócios nessa nova reali-
dade. Não é para menos. 
Afinal, as indústrias que 
mais crescem são a de tec-
nologia e a de treinamento. 
Quem não se lembra da che-
gada do computador? Na 
época, ele eliminou postos 
de trabalho que exerciam 
funções básicas, como di-
gitação. O que muitos não 
se deram conta até hoje é 
que um fator importante 
nesse processo é deixado 
de lado: a educação.

É preciso atenção, pois, 
se os empregos que não 
exigem formação são eli-
minados, é melhor que nós 
prepararmos para a previ-
são do antropólogo Darcy 
Ribeiro: “Se os governantes 
não construírem escolas, 
em 20 anos faltará dinheiro 
para construir presídios”. 
Trata-se de um círculo 
vicioso e para rompê-lo é 
preciso que o governo e 
as empresas invistam na 
educação dos seus profis-
sionais, tratando-os como 
adultos. Caso contrário, 
terão que “descartá-los”, já 
que a realidade pede novas 
habilidades. Logo, quanto 
mais forem descartados, 

mais presídios terão que 
ser construídos.

Os líderes precisam en-
tender que quanto mais 
investirem na educação 
de talentos mais lucrativas 
serão suas empresas, já que 
terão ao seu lado funcioná-
rios que conhecem a cultura 
organizacional. Algumas 
companhias perceberam 
isso e criaram programas 
de treinamentos para os 
seus executivos. Empre-
sas como Carrefour e GE 
têm desenvolvido em suas 
universidades corporativas 
programas de formação para 
Gestor-Coach, por exemplo. 
Mas, esta é uma solução cara 
para muitas organizações. 

Então, o que fazer? Como 
solução, empresas meno-
res estão criando redes de 
aprendizagem. Um exem-
plo é a Stone, empresa de 
meios de pagamentos, que 
possui cerca de três mil 
funcionários e desenvolveu 
um modelo de treinamento 
diferenciado, o TTT - Train 
The Trainers. O objetivo é 
colocar seus funcionários 
para ensinar uns aos outros, 
de forma estruturada. A 
estimativa é que o proces-
so de aprendizagem seja 
potencializado em até 90%. 
Uma forma clara, simples e 
fl uida de educar.

Óbvio que sempre será 
possível contratar novos 
profissionais que possuam 
formação e habilidades 
exigidas pelo mercado, mas 
a que custo? Enfim, se as 
empresas não investirem 
em educação, vamos pagar 
os impostos para o estado 
construir mais presídios. 
Parece simples, mas é pre-
ciso vontade e ação para 
incentivar os profissionais a 
desenvolverem habilidades 
técnicas e uma visão sistê-
mica das relações humanas.

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

fundadora do Grupo Nikaia.

O fator educação
Eliana Dutra (*)

Construções de pedras secas são comuns

na Europa Ocidental e nos Bálcãs.

Com isso, a entidade 
reconhece como bem 
intangível as técnicas 

de construção de estruturas de 
pedra por meio da colocação 
de uma rocha sobre a outra, 
dispensando qualquer tipo de 
material para o assentamento, 
à exceção de terra seca em 
alguns casos.

Esse tipo de edifi cação é 
comum em áreas rurais dos 
oito países, especialmente 
em terrenos íngremes, mas 
também está presente em 
zonas urbanas. “A estabilidade 
dessas estruturas é garantida 
por meio da escolha e coloca-
ção cuidadosa das pedras, e 
as estruturas de pedra seca 
moldaram diversas paisagens”, 
justifi cou a Unesco. 

Também informou que tais 

Unesco reconhece construções 
de pedras secas como patrimônio
A Unesco tombou a “arte das paredes de pedra seca” como Patrimônio Imaterial da Humanidade, atendendo a 
um pleito de oito países da Europa: Chipre, Croácia, Eslovênia, Espanha, França, Grécia, Itália e Suíça
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feitas em harmonia com o 
meio ambiente, e suas técnicas 
exemplifi cam a relação harmo-
niosa entre o ser humano e a 
natureza”, acrescentou. 

A entidade também reco-
nheceu como Patrimônio 
Imaterial o “ssireum”, um 
estilo de wrestling bastante 
popular nas Coreias do Sul e 
do Norte. Essa é a primeira vez 
que os dois países apresentam 
uma candidatura conjunta na 
Unesco. “O fato de que as duas 
Coreias decidiram juntar suas 
candidaturas é sem prece-
dentes”, declarou a diretora-
geral da organização, Audrey 
Azoulay. O “ssireum” é esporte 
nacional no Sul e no Norte e 
está ligado às tradições rurais 
dos dois países (ANSA).

técnicas são usadas desde a 
pré-história e têm um “papel 
vital” para evitar “deslizamen-

tos, enchentes e avalanches”, 
combatendo a erosão do solo 
e a desertifi cação. “As estrutu-

O anúncio ontem (28) da descoberta de uma 
máscara de pedra de 9.000 anos de antiguidade 
perto do assentamento judaico de Pnei Hever, 
na Cisjordânia ocupada, reforça a teoria dos 
arqueólogos de que encontraram um centro de 
produção de máscaras do Neolítico. 

A peça, talhada em pedra caliça amarela ro-
sácea e com quatro buracos no seu perímetro, 
provavelmente para amarrá-la a um rosto huma-
no vivo ou a um bastão ou instrumento similar 
para sua exibição, segundo os arqueólogos, foi 
achada meses atrás e acaba de ser transferida 
aos laboratórios da Autoridade Arqueológica de 
Israel (AAI), em Jerusalém, para análise.

O estudo inicial da máscara será apresentado 
hoje (29) na reunião anual da Sociedade Pré-His-
tórica de Israel. “É uma descoberta arqueológica 
extraordinária. E mais incomum ainda é o fato 
que saibamos de que jazida provém”, declarou 
Ronit Lupu, da unidade de Prevenção de Rou-
bos de Antiguidades da AAI, em comunicado. 
Além disso, Lupu destacou que o alto nível de 
acabamento da peça também a distingue.

Segundo o diretor do Departamento de Pesqui-
sa Arqueológica da AAI, Omry Barzilai, as másca-
ras de pedra estão relacionadas com a revolução 
agrária. “A transição de uma economia baseada 
na caçada e coleta a uma baseada nos princípios 
da agricultura e da domesticação de plantas e 

Arqueólogos descobrem máscara de 
pedra de 9.000 anos na Cisjordânia

animais esteve acompanhada de mudanças na 
estrutura social e de um aumento substancial 
nas atividades religiosas rituais”, afi rmou.

Por isso, “o achado de elementos rituais da-
quele período inclui fi guras humanas, caveiras 
engessadas e máscaras de pedra”, completou 
Barzilai. Segundo seus descobridores, há apenas 
outras 15 máscaras conhecidas no mundo que 
datam desse período, e só duas delas foram des-
cobertas em um contexto arqueológico claro. As 
restantes se encontram em coleções privadas, o 
que difi culta seu estudo (Agência EFE).

Máscara de pedra foi levada para análise nos la-

boratórios da Autoridade Arqueológica de Israel. 
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SABEDORIA DOS ANJOS 
canalizada por Sharon Taphorn. 
Tranquilidade. Encontre o seu 

santuário interior. Não há dúvida 
de que o mundo se tornou um lugar 
mais agitado. Houve uma aceleração 
e é fácil se envolver no turbilhão de 
informações, tecnologia e notícias. 
É fácil ser pego nas intensidades 
massivas do que grande parte da 
humanidade está experimentando 
atualmente. Não importa se o 
ruído vem de fontes externas, ou 
de seus próprios pensamentos 
e sentimentos, é imperativo que 
você encontre um lugar dentro de 
você que seja calmo e tranquilo. 
Encontre o seu santuário interior, 
e depois, não importa o que 
esteja acontecendo externamente, 
você sempre encontrará paz. 
Pensamento para hoje: Criar um 
santuário interior de paz é tão 
importante quanto ter um lugar 
especial no mundo que seja o seu 
espaço sagrado. Isso não é bom 
apenas para o seu ser físico, isto 
ajuda a aumentar sua consciência 
e seus sentidos. E assim é. Você é 
muito amado e apoiado, sempre. 
Os Anjos e Guias. http://www. 
playingwiththeuniverse.com/ 
(Tradução: Regina Drumond - 
reginamadrumond@yahoo.com.
br)
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 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: VINICIUS PARIS HUNZICKER, profi ssão: instalador de vilirico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 25/03/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Frankilin Donizete Hunzi-
cker e de Alexandra Leite de Paris. A pretendente: JOSEANE SILVA PEREIRA, pro-
fi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/02/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Sousa 
Pereira e de Marli Silva.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO CASTRO, profi ssão: auxiliar administrativo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 04/08/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dewilson Telles Castro e 
de Vera Núbia Ferreira Castro. A pretendente: LETÍCIA DA SILVA FRANÇA, profi ssão: 
analista de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 28/11/1990, residente e domiciliada em Diadema, SP, fi lha de Francisco de Santana 
França e de Clarinda da Silva França.

O pretendente: RICARDO ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: marceneiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 18/06/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Alves de Oliveira e de Marga-
rida Maria de Oliveira. A pretendente: ANDREIA COSTA DE QUEIROZ, profi ssão: au-
xiliar de cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/12/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Bar-
bosa de Queiroz e de Evanda Costa Silva Queiroz.

O pretendente: TIAGO LIMA DE FERRAZ LOPES, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1980, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Ferraz Lopes e de Maria 
do Socorro de Lima Lopes. A pretendente: PRISCILA FELIX DOS SANTOS, profi s-
são: advogada, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/11/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Ronal-
do dos Santos e de Maria Aparecida dos Santos Felix.

O pretendente: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Pereira da Silva e de Angela 
Maria de Araujo. A pretendente: PAULA CÉLIA UBALDO DE SOUZA, profi ssão: au-
xiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/11/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio 
de Souza e de Apolinária Maria de Jesus Ubaldo.

O pretendente: GENILDO REGIS RAMOS, profi ssão: cozinheiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivaldo Regis da Silva e de Severina do Ramos 
Silva. A pretendente: ANDRESA NEVES DA SILVA, profi ssão: assistente de auditoria, 
estado civil: solteira, naturalidade: Seabra, BA, data-nascimento: 16/04/1994, residente 
e domiciliada em Diadema, SP, fi lha de Ovidio Neves da Silva e de Maria Elcenir Neves 
da Silva.

O pretendente: FRANCINALDO BARBOSA DE AZEVEDO, profi ssão: autonômo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Lago da Pedra, MA, data-nascimento: 01/05/1986, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Gomes de Azevedo 
e de Maria Bezerra Barbosa de Azevedo. A pretendente: MAURA BARBOSA LIMA, 
profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Lago da Pedra, MA, 
data-nascimento: 17/01/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Felizardo Lima e de Deusinha Barbosa Lima.

O pretendente: WASHINGTON DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: agente comunitário da 
saúde, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias de Oliveira e de Rosa 
da Silva. A pretendente: PRISCILA CRISTINA BUENO, profi ssão: aposentada, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1981, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Bueno e de Vera 
Lucia Lopes Bueno.

O pretendente: ÁDAMO SOARES DA LUZ, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 15/04/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Nascimento da Luz e de Marinalva Soares 
dos Santos da Luz. A pretendente: MARIA LUZIA LIRA GOMES, profi ssão: assis-
tente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/12/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Evange-
lista da Silva Gomes e de Francisca Maria Lira.

O pretendente: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS DE MELO, profi ssão: ana-
lista de câmbio, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/09/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Evan-
gelista de Melo e de Nesia Pereira dos Santos de Melo. A pretendente: JANAÍNA DA 
SILVA OLIVEIRA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 11/06/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Eraque de Jesus Oliveira e de Anita da Silva Oliveira.

O pretendente: ALBERTO ALMEIDA DA SILVA, profi ssão: protético dentário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Saúde, BA, data-nascimento: 25/01/1977, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Bernabe da Silva e de Elizete Alves 
de Almeida. A pretendente: TATIANE DOS SANTOS ARAUJO, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1991, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Osmario Santos de Araujo e de Ozelia 
Maria dos Santos.

O pretendente: ANTONIO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Caririaçu, CE, data-nascimento: 05/01/1967, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Raimundo da Silva e de Maria Alice da Conceição. 
A pretendente: MARIA DO AMPARO GONÇALVES VIANA, profi ssão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: divorciada, naturalidade: Caxias, MA, data-nascimento: 06/07/1960, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zulmira Gonçalves Viana.

O pretendente: JONATHAN SANTANA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar técnico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1999, residente 
e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Roque Santana dos Santos e 
de Eliana Gonçalves dos Santos Santana. A pretendente: DANIELY SENA DA SILVA 
SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 21/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Gilvanio da Silva Santos e de Alexsandra Aparecida Sena Santos.

O pretendente: GILBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO, profi ssão: montador de 
stande, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco do Nas-
cimento e de Joanita Rocha do Nascimento. A pretendente: SANDRA PEREIRA 
REVERTE, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 20/11/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Domingo Reverte Manzano e de Rute Pereira Reverte Manzano.

O pretendente: REGINALDO CARDOSO, profi ssão: ajudante de mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elizabete dos Reis Cardoso. A pre-
tendente: CARLA MENEZES TEIXEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1998, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de Carlos Augusto Alves Teixeira e de Selma Porto Menezes.

O pretendente: SAULO JOSE DE BARROS, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Barros e de Zenaide Sant'Ana 
de Almeida Barros. A pretendente: DANIELLE APARECIDA SILVA, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/01/1992, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Daniel Antonio da Silva e 
de Claudia Roberta Silva.

A pretendente: MARIA APARECIDA MIGUEL, profi ssão: aposentada, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1946, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zilda Berthier Fortes. A pretendente: ANDRÉIA 
DE AZEVEDO, profi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: Passo Fundo, 
RS, data-nascimento: 30/04/1979, residente e domiciliada em Passo Fundo, RS, fi lha de 
Celeste de Azevedo e de Arlete Teresinha de Azevedo.

O pretendente: WESLEY DE SOUZA ALVES, profi ssão: lavador de autos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Alves e de Maria Aparecida de Souza 
Assis Alves. A pretendente: AMANDA GOMES BARBOSA, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Águas Belas, PE, data-nascimento: 15/01/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Giomar Barbosa da Silva e de 
Maria Marlene Gomes da Silva.

O pretendente: WELLINGTON FELIPE JUSTINO DA SILVA, profi ssão: porteiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Goiana, PE, data-nascimento: 31/05/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Paulo Felipe da Silva e de 
Lindinalva Justino da Silva. A pretendente: CHEYENNE ASSUMPÇÃO MACHADO, 
profi ssão: babá, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/03/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leopoldo 
Adriano Machado e de Silvana de Sousa Assumpção.

O pretendente: CLAUDOVAN DE JESUS SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Fátima, BA, data-nascimento: 07/08/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Raimundo Camilo da Silva e de Josefa 
Maria de Jesus. A pretendente: ANA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Cícero Dantas, BA, data-nascimento: 
30/10/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joelson Pe-
reira dos Santos e de Maria Rosario dos Santos.

O pretendente: ERICK HENRIQUE SANTOS DAS NEVES, profi ssão: estoquista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celio Ferreira das Neves e 
de Maria Lucineide Lima dos Santos. A pretendente: JÉSSICA MIKAELE DE CAR-
VALHO PEREIRA, profi ssão: técnica em nutrição, estado civil: solteira, naturalidade: 
Salgueiro, PE, data-nascimento: 14/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Pereira Filho e de Alcione Maria de Car-
valho Pereira.

O pretendente: FRANTZ NOEL, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, naturali-
dade: República do Haiti,, data-nascimento: 08/10/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jean Mdner e de Ade Marie Noel. A pretendente: ANISE 
JEAN MARIE, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: República do 
Haiti,, data-nascimento: 06/04/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Pierre Jean Marie e de Roselle Romelus.

O pretendente: ABEL ARANTES DOMINGOS, profi ssão: estagiário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1996, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Arantes Domingos e de Adriana Apa-
recida Rano Domingos. A pretendente: LESLIE SALAZAR MAXIMIANO, profi ssão: 
auxiliar de estoque, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alex Maximia-
no e de Silmara Salazar Maximiano.

O pretendente: DIEGO MACIEL DA SILVA, profi ssão: praticante de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1988, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Adgilson Maciel da Silva e de Severina Josefa 
da Silva. A pretendente: RAFAEL CONSTANTINO SANCHES, profi ssão: gerente, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 13/12/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Afonso Sanches e de Maria 
Aparecida Machado.

O pretendente: DIONISIO GONÇALVES DE SOUSA, profi ssão: professor, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/09/1982, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Manoel Ferreira de Sousa e de Elizabeth Maria 
Gonçalves. A pretendente: YZA CRISTINA DA SILVA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1977, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Divino da Silva e de Benedita 
Rozaria da Silva.

O pretendente: ANDERSON MARIANO DE JESUS, profi ssão: artesão moveleiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oscar Aparecido Oliveira de Jesus e 
de Maria Aparecida Mariano. A pretendente: SIRLEY RODRIGUES, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/12/1975, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Terezinha 
de Lourdes Rodrigues.

O pretendente: RAIMUNDO AFONSO DE SOUSA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Conceição do Canindé, PI, data-nascimento: 19/07/1949, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Afonso de Sousa e 
de Maria Clara de Sousa. A pretendente: ZENILDA BEZERRA BARROS, profi ssão: 
doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: Lagoa do Ouro, PE, data-nascimento: 
02/09/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luíz Alexan-
dre de Barros e de Creuza Bezerra de Barros.

O pretendente: JOUBERT PACHECO NOGUEIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 23/05/1986, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Inacio Bispo Pereira Nogueira e de Franci-
nete Ramos Pacheco. A pretendente: LUCIANA LUZIA DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 22/03/1981, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira da Silva e de Dulcineia 
Luzia da Silva.

O pretendente: VICTOR PUÇA MATOS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1995, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Mariano Matos e de Iolanda Puça Matos. 
A pretendente: LARISSA CRISTINY ZORZELLI ADAMAS DO PRADO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Divino Aparecido do Prado 
e de Marlene Adamas do Prado.

O pretendente: JOSÉ NILSON VALE LIMA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Tutóia, MA, data-nascimento: 22/03/1968, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco da Silva Lima e de Luci Dias Vale Lima. A pre-
tendente: MARIA DE JESUS ALMEIDA ROCHA, profi ssão: costureira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Tutóia, MA, data-nascimento: 13/11/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente da Silva Rocha e de Maria de Fatima 
Almeida Rocha.

O pretendente: IZAIAS LARCON DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de almoxarifado, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Maringá, PR, data-nascimento: 25/04/1963, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Felismino Alves de Oliveira 
e de Aparecida Larcon de Oliveira. A pretendente: SILVANIA IZABEL DE OLIVEIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 
18/07/1966, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Inaldo Jose 
de Oliveira e de Severina Izabel Ventura de Oliveira.

O pretendente: LUIS MARCOS ESTÉCIO OLIVEIRA GONÇALVES, profi ssão: autô-
nomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Eduardo de Oliveira 
Gonçalves e de Ana Paula Estécio. A pretendente: VALÉRIA DOS SANTOS CAE-
TANO, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 01/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Carlos Caetano e de Maria de Lourdes dos Santos.

O pretendente: JOSÉ NASCIMENTO SILVA, profi ssão: ofi cial de retifi ca, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Itapajé, CE, data-nascimento: 04/02/1975, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Virgineo da Silva e de Raimunda 
Nascimento da Silva. A pretendente: THAIS DA SILVA LISBOA DOS SANTOS, pro-
fi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/02/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Idario Mario 
Lisboa dos Santos e de Marilande da Silva Lisboa dos Santos.

O pretendente: WESLEY DOS SANTOS ALIMUALDO, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Ferreira Alimualdo e de 
Adriana Vieira dos Santos Alimualdo. A pretendente: CINTHIA SILVA DE PAULA, pro-
fi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/05/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Le-
mes de Paula e de Maria Vanusa Silva de Paula.

O pretendente: RODRIGO FORNELI, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 29/03/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Valdim Forneli e de Cleide 
Candida Forneli. A pretendente: KELLY DOS SANTOS FERREIRA, profi ssão: super-
visora comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/08/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilvan Jose 
Ferreira e de Luzia Albino dos Santos.

O pretendente: FELIPE CORTEZ MARCELINO, profi ssão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Marcelino Filho e de Sheila Cortez 
Marcelino. A pretendente: JOSÉ ADAILTON SOUZA AMANCIO, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: divorciado, naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 16/03/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Amancio de França 
e de Gilene Araujo de Souza.

O pretendente: MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA, profi ssão: engenheiro eletricis-
ta, estado civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
15/09/1978, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Oli-
veira e de Celia Teresa de Oliveira. A pretendente: LILIAN DE OLIVEIRA DOURADO, 
profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/04/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Lucilio Castro Dourado e de Genice Bernardino de Oliveira.

O pretendente: JAIME ALVES DA SILVA, profi ssão: balconista de açougue, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Crateús, CE, data-nascimento: 20/10/1980, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Paulo da Silva e de Raimunda 
Alves Silvino. A pretendente: GRACILENE DA SILVA PEREIRA, profi ssão: confeitei-
ra, estado civil: divorciada, naturalidade: Itacarambi, MG, data-nascimento: 25/01/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Francisco da Silva e 
de Maria das Mercês Silva.

O pretendente: MARIVALDO COSTA GOMES, profi ssão: servente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ituberá, BA, data-nascimento: 05/05/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel D'Ajuda da Solidade Gomes e de Val-
denes Cruz Costa. A pretendente: MARIA DE JESUS FREITAS SILVA, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Coroatá, MA, data-nascimento: 
29/06/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marina Frei-
tas Silva.

O pretendente: JOSÉ DYANGO PEREIRA DE FREITAS, profi ssão: técnico de ma-
nutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: Patos, PB, data-nascimento: 01/01/1992, 
residente e domiciliado este Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Damião Soares 
de Freitas e de Lucileide Pereira Lima de Freitas. A pretendente: JACKELINE CAL-
DEIRA TELES BATISTA, profi ssão: escriturária administrativa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Teles Batista e de Marliy Caldeira de 
Oliveira Batista.

O pretendente: DANIEL HENRIQUE GOMES, profi ssão: instalador, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1987, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Isabel Gomes e de Claudete Aparecida 
Braga Gomes. A pretendente: CAMILA LIMA NASCIMENTO, profi ssão: atendente de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
05/08/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clemildo Nas-
cimento e de Maria Aparecida Lima Nascimento.

O pretendente: OSSANTO GEORGES, profi ssão: gráfi co designer, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: República do Haiti, data-nascimento: 20/03/1994, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Roland Georges e de Edline Ciril. A pretendente: MIXA 
JULIEN, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: República do Haiti, 
data-nascimento: 20/07/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Celiny Julien e de Iliana Elisee.

O pretendente: MARCOS ALEXANDRE SOUZA DA SILVA, profi ssão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 13/03/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marivaldo Oliveira da Silva e de Vera 
Lucia da Paixão Souza. A pretendente: STEFANY NÁDIA COSTA DA SILVA, pro-
fi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/06/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vantuir Apa-
recido da Silva e de Alexsandra Romualdo da Costa.

O pretendente: DOUGLAS SERGIO DE ALMEIDA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1983, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leisa Maria de Almeida. A pretendente: 
LUZIA HALLTOFFE DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, natura-
lidade: São Jerônimo da Serra, PR, data-nascimento: 12/12/1975, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ernesto Halltoff e dos Santos e de Rosalina 
dos Santos.

O pretendente: JOSE WILLIAN DOS SANTOS BATISTA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1994, resi-
dente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Carlos Luis Batista e de 
Erisvan Vitorio dos Santos. A pretendente: ADRIANA DE FREITAS RODRIGUES, 
profi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: Serra, ES, data-nascimento: 
02/03/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abel Gomes 
Rodrigues e de Sildizete Paulo de Freitas.

O pretendente: CAIO CÉSAR SILVESTRE ALVES, profi ssão: bombeiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves de Freitas e de Janete 
Raimundo Agostinho. A pretendente: NAYARA CRISTINE SILVESTRE DE SOUZA, 
profi ssão: bombeiro civil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 19/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cle-
berson Bezerra de Souza e de Marcia de Souza Silvestre.

O pretendente: GLEDJUNIOR FEITOSA VIEIRA, profi ssão: cortador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Icó, CE, data-nascimento: 06/03/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manuel Vieira Sobreira e de Zilda Alves Feitosa. A 
pretendente: PATRÍCIA SOFIA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: auxiliar de limpeza, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Paulistana, PI, data-nascimento: 30/01/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sofi a Maria da Conceição.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Conde, PB, data-nascimento: 28/08/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião José da Silva e de Francisca Sebastia-
na da Silva. A pretendente: PEDRINA FELIX DE SOUSA, profi ssão: vendedora, esta-
do civil: divorciada, naturalidade: Bonito de Santa Fé, PB, data-nascimento: 29/06/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Luiz de Sousa e 
de Maria Felix de Sousa.

O pretendente: ANDRÉ FERNANDES NOVAES, profi ssão: rebarbador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Iguaí, BA, data-nascimento: 20/10/1955, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Belmiro Fernandes Novaes e de Antonita Maria Novaes. A 
pretendente: SUELI DE FÁTIMA CAMARGO, profi ssão: do lar, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1976, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sérgio Camargo e de Cleonice Sanches Lopes 
Camargo.

O pretendente: VICENTE RODRIGUES LAUREANO, profi ssão: aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: São José dos Campos, SP, data-nascimento: 22/01/1952, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Laureano e de 
Laurentina Rodrigues Laureano. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES 
E SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Ipaimerim, CE, data-
-nascimento: 24/12/1955, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Rufi no Ribeiro e de Benedita Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: MARCELO SILVA COSTA, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 02/06/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Santos da Costa e de Jailda Santos Silva Costa. A 
pretendente: KELI RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Leandro Alves dos Santos e de Teresa 
Rodrigues Chaves.

O pretendente: MARCOS JONAS DE MORAIS, profi ssão: técnico de segurança do 
trabal, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1978, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severina Maria Ferreira de 
Morais. A pretendente: JANICLEIDE GOMES DE JESUS, profi ssão: diarista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Uauá, BA, data-nascimento: 12/03/1981, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Bosco Gonçalves de Jesus e de Maria 
Perpetua Gomes de Jesus.

O pretendente: EDNALDO DE LIMA PEREIRA, profi ssão: zelador, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Bananeiras, PB, data-nascimento: 28/09/1959, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hermes Cassiano Pereira e de Maria Ferreira de 
Lima. A pretendente: ANDREA DE JESUS, profi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1974, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto de Jesus e de Natalina de Lima.

O pretendente: IRAN CARDOSO DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Cardoso da Silva e de Neide Hiromo 
da Silva. A pretendente: GABRIELE OLIVEIRA ARAUJO, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/2000, residente e 
domiciliada em Tarumirim, MG, fi lha de Afonso Batista de Araujo e de Maria de Lourdes 
Oliveira Araujo.

O pretendente: DAVI DA SILVA SOUZA, profi ssão: assistente de projeto, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1994, residente e domici-
liado em Goiânia, GO, fi lho de Diocilio Florindo de Souza e de Maria Libia da Silva Sou-
za. A pretendente: PALOMA SILVA FOGEL, profi ssão: vendedora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Augusto Fogel e de Josefa da Silva Fogel.

O pretendente: KELVIN DA SILVA JACINTO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1995, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Jacinto e de Damaris 
Nazaré Fernandes da Silva Jacinto. A pretendente: LUANA XIMENES RODRIGUES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/08/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Thiago Furta-
do Rodrigues e de Sheila Ximenes de Freitas.

O pretendente: RODOLFO FERREIRA DE BARROS, profi ssão: auxiliar de produ-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/10/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo de Barros e de 
Maria das Candeias de Matos Ferreira. A pretendente: JAQUELINE FARIA RASSI, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio 
Rassi e de Celia Regina Faria de Rassi.

O pretendente: VINICIUS VIEIRA DE SANTANA OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/10/1997, residente e domiciliado este Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Fabia-
no Silva de Oliveira e de Andréia Vieira de Santana Oliveira. A pretendente: HELLEN 
RAYANE SANTOS OLIVEIRA BARBOSA, profi ssão: professora de educação infanti, 
estado civil: solteira, naturalidade: Luziânia, GO, data-nascimento: 28/01/1994, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Barbosa de Souza e de 
Valdirene dos Santos Oliveira Barbosa.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JAIR BARBOSA DE BARROS, profi ssão: polidor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/07/1983, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Andú de Barros e de Maria Sonia Barbosa de Barros. 
A pretendente: SANDRA CRISTINA CAVALCANTE DOS SANTOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1975, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Audalio de Souza Santos e de Ana 
Cavalcante Santos.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MICHEL APARECIDO BIANOR DE SOUZA, profi ssão: técnico de 
informatica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/07/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Rufi no de 
Souza e de Deijanilza Araujo Bianor de Souza. A convivente: THAILAINE CRISTINA 
FERRASIN, profi ssão: ag. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 17/06/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Sueli Aparecida Ferrasin. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável 
em Casamento.

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: WERNER CORREA BIGHETTI, solteiro, bancário, natural de São Paulo - 
SP, nascido em 12/08/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Waldir 
José Biguetti e de Maria Goreth de Souza Correa. A pretendente: VERÔNICA TREDIN 
NICK DELACALLE, solteira, bancária, natural de São Paulo - SP, nascida em 13/04/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Bruno Pastor Delacalle e de 
Diana Vivian Tredinnick Delacalle.

O pretendente: JUNIOR ANTONIO DA SILVA, solteiro, autônomo, natural de Nova Fáti-
ma - PR, nascido em 10/06/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Mario Antonio da Silva e de Laurinda Rodrigues da Silva. A pretendente: CAROLINE DOS 
SANTOS FERREIRA, solteira, técnica de enfermagem, natural de Belém - PA, nascida 
em 10/10/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Vardeci Barbosa 
Ferreira e de Marcilea Kercia Rodrigues dos Santos.
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Especial

Os principais nomes da política 
internacional estarão em Buenos 

Aires para a reunião de Cúpula do G20 
que começa amanhã (30) e termina no 
sábado (1º). Alguns, inclusive, como o 
presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, e o da China, Xi Jinping, que 
travam tensas negociações econômicas 
e têm embates contínuos. Eles travam 
uma guerra desde julho, após a impo-
sição mútua de sobretaxas bilionárias. 
Iniciada por Donald Trump, a imposição 
de tarifas a produtos chineses atingiu 
em cheio as exportações comandadas 
por Xi Jinping.

Já no campo da diplomacia, a ONG Human 
Rights Watch pediu à Justiça Argentina 
para investigar o príncipe herdeiro sau-
dita, Mohammed bin Salman, que já está 
em Buenos Aires, sobre possíveis crimes 
contra a humanidade no Iêmen, além do 
assassinato do jornalista Jamal Khashoggi.

A cúpula do G20 também colocará lado 
a lado líderes que enfrentam questões 

migratórias. Desde outubro, milhares de 
migrantes centro-americanos seguem em 
caravanas a pé rumo aos Estados Unidos, 
que determinaram uma série de medidas 
para impedir a entrada deles no país, a 
partir da fronteira com o México. Além de 
Trump, o presidente do México, Enrique 
Peña Nieto, também estará na Argentina.

Participam ainda da Cúpula, os presiden-
tes do Brasil, Michel Temer; da Rússia, Vla-
dimir Putin; da França, Emannuel Macron; 
da Turquia, Tayyip Erdogan; da Coreia do 
Sul, Moon Jae-in; e da África do Sul, Cyrill 
Ramphosa. A chanceler da Alemanha, 
Angela Merkel; os primeiros-ministros da 
Itália, Giuseppe Conte; do Canadá, Justin 
Trudeau; do Reino Unido, Theresa May; 
do Japão, Sinzó Abe; e da Índia, Narendra 
Modi, também confi rmaram presença.

Como convidados, foram incluídos os 
membros permanentes: os presidentes do 
Conselho Europeu, Donald Tusk; do Chile, 
Sebastián Piñera; do Senegal, Macky Sall; 
de Ruanda em nome da União Africana, An-

Cúpula de Líderes do G20 se reúne, entre 30 de novembro
e 1º de dezembro, em Buenos Aires.

drew Holness; além dos primeiros-ministros 
da Espanha, Pedro Sánchez; de Cingapura, 

Lee Hsien Loong; da Jamaica, Andrew Hol-
ness; e dos Países Baixos, Mark Rutte.

O comércio internacional, as mudanças climáticas e o 
futuro do trabalho são as prioridades para o Brasil 
durante as negociações da Cúpula do G20, que vai 

reunir os líderes das 20 maiores economias do mundo, 
entre 30 de novembro e 1º de dezembro, em Buenos Aires.

O presidente Michel Temer desembarcará na Argentina 
com uma comitiva de ministros.

O diretor do Departamento de Assuntos Financeiros e 
Serviços do Ministério das Relações Exteriores, ministro 
Luiz Cesar Gasser, destacou a importância dos temas esco-
lhidos pelo Brasil. “Comércio internacional é um tema que 
preocupa o governo brasileiro. É de extrema relevância", 
disse na semana passada.

Umas das preocupações é em relação à Organização Mun-
dial do Comércio (OMC). Desde o ano passado, os Estados 
Unidos têm resistido a liberar a nomeação de novos juízes 
para o Órgão de Apelação da OMC, composto por sete 
membros. Atualmente, o tribunal tem apenas quatro juízes, 
o que acarreta atrasos na análise de disputas comerciais 
entre os países.

Há cerca de um mês o ministro das Relações Exteriores, 
Aloysio Nunes Ferreira, alertou para os riscos de paralisação 
do mecanismo de solução de controvérsias do organismo 
multilateral. O Brasil foi um dos 12 países convidados pelo 
Canadá para discutir o futuro da organização.

Segundo o Itamaraty, o G20 tem importância central 
para o Brasil por se tratar de um foro de governança global 
que reúne as principais economias do mundo, em formato 
fl exível, que facilita o debate e a formação de consensos, 
o que se torna especialmente relevante no momento atual 
em que o multilateralismo é questionado.

Principais economias do 
mundo estarão em Buenos 
Aires para o G20

A Cúpula do G20 (grupo que reúne as 20 principais 
economias do mundo), que ocorre nesta semana em 
Buenos Aires, mobiliza as autoridades e o esquema de 

Comércio, clima e trabalho são 
prioridades do Brasil na Cúpula do G20

O presidente Michel Temer desembarcará na Argentina com uma comitiva de ministros.

O logotipo refl ete o uso de uma ampla paleta de cores, diversidade e construção 
de consenso para lidar com os principais desafi os globais.

A Cúpula do G20, que começa amanhã em Buenos Aires, mobiliza as autoridades
e o esquema de segurança da Argentina há meses.

segurança da Argentina há meses. Por pelo menos dois 
dias – 30 de novembro e 1º de dezembro –, os principais 
líderes mundiais estarão na capital argentina. No encon-
tro, serão discutidos acordos comerciais e fi nanceiros, 
além de negociações políticas paralelas.

Além do Brasil, o G20 reúne os seguintes integrantes: 
África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, 

Austrália, Canadá, China, 
Coreia do Sul, Estados 
Unidos, França, Índia, In-
donésia, Itália, Japão, Mé-
xico, Reino Unido, Rússia, 
Turquia e União Europeia. 
Esses países representam 
90% do PIB mundial, 80% 
do comércio internacional 
e dois terços da população 
mundial. Eles também são 
responsáveis pela emissão 
de 84% dos gases de efeito 
estufa.

Oficialmente, os prin-
cipais objetivos do G20 
são coordenar políticas 
entre seus membros para 
promover o crescimento 
sustentável e a estabilidade 
econômica; promover regu-
lação fi nanceira que reduza 
o risco de futuras crises 
fi nanceiras e reformar a 
arquitetura fi nanceira in-
ternacional. O Grupo dos 20 
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Cúpula do G20 reunirá Trump, Putin, 
Merkel, Macron e Xi Jinping

foi criado em 1999, em meio à crise econômica mundial 
do fi nal dos anos 1990, como um foro para a cooperação 
internacional em temas econômicos e fi nanceiros. 

Inicialmente reunindo ministros da área econômica e 
presidentes dos bancos centrais de países com projeção 
na economia mundial, o encontro buscava diálogo e 
cooperação. Em 2008, o então presidente dos Estados 
Unidos George W. Bush convidou os líderes dos países do 
grupo para reunião em Washington, inaugurando assim as 
Cúpulas do G20. A iniciativa foi um esforço para dar res-
posta a outra crise econômica mundial da época e indicou 
a necessidade de cooperação internacional mais ampla.

Desde então, o G20 consolidou-se como principal foro 
anual de encontro de presidentes e primeiros-ministros 
dos 19 países que o compõem, além da União Europeia. 
A Cúpula do G20 em Buenos Aires foi antecedida por 
vários trabalhos preparatórios subdivididos por temas. 
Foram mais de 80 reuniões de grupos de trabalho que 
se dividiram nas seguintes áreas: Medidas Anticorrup-
ção, Educação, Emprego, Sustentabilidade Climática e 
Transições de Energia.

Desde ontem (28), acontecem reuniões dos represen-
tantes dos países para conversas conjuntas. Hoje (29) 
à noite, os ministros da área econômica participarão de 
um jantar de trabalho para fi nalizar as quase 30 reuniões 
da área, que incluiu encontros preparatórios ao longo 
do ano em Buenos Aires, Washington e Bali. O slogan da 
cúpula deste ano é 'Construindo um Consenso para um 
Desenvolvimento Equitativo e Sustentável'. O logotipo 
refl ete, a partir de fi guras circulares e o uso de uma ampla 
paleta de cores, diversidade e construção de consenso 
para lidar com os principais desafi os globais (ABr).


