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BOLSAS
O Ibovespa: +0,51% Pontos: 
89.709,56 Máxima de +0,74% 
: 89.910 pontos Mínima de 
-0,87% : 88.475 pontos Volu-
me: R$ 13,12 bilhões Variação 
em 2018: 17,42% Variação no 
mês: 2,61% Dow Jones: +0,25% 
(às 18h29) Pontos: 25.428,64 
Nasdaq: +0,37% (às 18h29) 

CÂMBIO
CÂMBIO - Dólar comercial no 
balcão Compra: R$ 3,8524 Ven-
da: R$ 3,8534 Variação: +0,4% 
- Dólar Paralelo Compra: R$ 
3,93 Venda: R$ 4,03 Variação: 
+0,25% - Dólar Ptax Compra: 
R$ 3,8562 Venda: R$ 3,8568 
Variação: -0,16% - Dólar Turismo 
Compra: R$ 3,8300 Venda: R$ 
4,0000 Variação: +0,25% - Dólar 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% 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$ 1.230,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,04% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 150,800 
Variação: -0,07%

Futuro (dezembro) Cotação: R$ 
3,8505 Variação: +0,04% - Euro 
(às 18h29) Compra: US$ 1,1388 
Venda: US$ 1,1388 Variação: 
+0,19% - Euro comercial Compra: 
R$ 4,3810 Venda: R$ 4,3830 
Variação: +0,39% - Euro turismo 
Compra: R$ 4,3070 Venda: R$ 
4,5630 Variação: +0,29%

Pontos: 7.318,56 Ibovespa 
Futuro: +0,65% Pontos: 89.830 
Máxima (pontos): 90.140 Míni-
ma (pontos): 88.440 Global 40 
Cotação: 847,759 centavos de 
dólar Variação: +1,5%

“Se não formos 
capazes de viver 
inteiramente como 
pessoas, ao menos, 
façamos tudo para 
não viver inteiramente 
como animais”.
José Saramago (1928/2008)
Escritor português

Editais de 12 aeroportos, 
da Ferrovia Norte-Sul 
e quatro terminais 

portuários foram lançados 
ontem (29) pelo Programa 
de Parceiras de Investimentos 
(PPI), no Palácio do Planalto. 
Esses editais preveem que se-
jam licitados para concessão 
à iniciativa privada, de uma 
vez, 12 aeroportos divididos 
em três blocos. Na prática, ca-
berá ao governo do presidente 
eleito Jair Bolsonaro tocar o 
pacote fechado de projetos de 
concessão a partir de 2019. 

Segundo o ministro dos 
Transportes, Valter Casimiro, 

Temer lança editais de 
concessão de aeroportos, 
ferrovias e portos

todo o processo de fi nalização 
dos editais foi acompanhado 
pela equipe de transição do 
futuro presidente. “O que nós 
estamos fazendo nesse gover-
no é tirar o país de século XX 
e trazer para o século XXI. O 
estado não pode fazer tudo 
por conta própria, deve haver 
uma interação com a iniciativa 
privada, trazendo investimen-
tos”, disse o presidente Michel 
Temer, destacando que as PPIs 
prestigiam duas forças do setor 
produtivo - os empresários e os 
trabalhadores.

Os editais preveem que se-
jam licitados para concessão à 

iniciativa privada, de uma vez, 
12 aeroportos divididos em três 
blocos. Juntos, esses terminais 
recebem, por ano, 19,6 milhões 
de passageiros e respondem 
por 9,5% do mercado nacional 
de aviação. Ainda no caso dos 
aeroportos, o prazo para reali-
zação do leilão é de, no mínimo, 
100 dias a partir da publicação 
do edital, no caso, a primeira 
quinzena de março. 

Os 12 aeroportos regionais 
são os de Recife, Maceió, Ara-
caju, João Pessoa, Juazeiro 
do Norte, Campina Grande; 
Cuiabá, Rondonópolis, Alta Flo-
resta, Sinop; Vitória e Macaé. A 

Os ministros de Minas e Energia, Moreira Franco, da Casa Civil, Eliseu Padilha, o presidente 

Temer e o ministro dos Transportes, Valter Casimiro, participam de cerimônia

do Programa de Parcerias de Investimentos.

concessão da Ferrovia Norte-
-sul contempla o trecho de 
1.537 km entre Porto Nacional 
(TO) e Estrela D’Oeste (SP). 

O valor mínimo de outorga é 
de R$ 1,35 bilhão e o prazo de 
concessão é de 30 anos. No 
setor portuário, serão leiloados 

três terminais em Cabedelo e 
um em Vitória, todos voltados 
para o armazenamento de 
graneis líquidos (ABr).

Reunião entre Jair Bolsonaro e John Bolton (no centro da foto).

O presidente eleito Jair Bol-
sonaro se reuniu na manhã de 
ontem (29) com o conselheiro 
de Segurança Nacional dos 
Estados Unidos, John Bolton, 
considerado um dos “falcões” 
da política externa de Donald 
Trump. Durante o encontro, o 
capitão reformado foi convi-
dado a visitar os EUA. “Uma 
muito producente e grata 
reunião com o conselheiro de 
Segurança Nacional dos EUA, 
John Bolton”, disse Bolsonaro 
no Twitter.

Bolton é o primeiro assessor 
do governo Trump a se reunir 
com o presidente eleito e já 
havia dito que a vitória do 
capitão reformado era um “si-
nal positivo para o futuro” da 
América Latina”. “Discussão 
muito produtiva com o presi-
dente eleito Bolsonaro e sua 
equipe de segurança nacional. 
Levei um convite do presidente 

Trump para Bolsonaro visitar os 
EUA. Esperamos uma parceria 
dinâmica com o Brasil”, disse o 
conselheiro.

Assim como Trump, o pre-
sidente eleito é crítico dos 
regimes de Cuba e Venezuela, 
prometeu levar a embaixada do 
Brasil em Israel para Jerusalém 
e ignora ações globais sobre o 
clima. Disse também que existe 
a possibilidade do presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, vir à sua posse, o que 
dependeria de outros compro-
missos que possam existir no 
dia 1º de janeiro. “Eu fi caria 
muito honrado”. Ele pretende 
ir aos Estados Unidos nos pri-
meiros meses de seu governo. 

Confirmou, porém, que a 
primeira viagem ao exterior 
que fará como presidente terá 
três países da América do Sul 
no roteiro: Paraguai, Argentina 
e Chile (ANSA/ABr).

Xi Jinping e Trump durante encontro em Pequim,

em novembro de 2017.

Começa hoje (30) a 10ª 
Cúpula de Líderes do G20, 
grupo que reúne 19 das maiores 
economias do mundo e a União 
Europeia, em Buenos Aires. No 
centro das discussões, estará 
a guerra fi scal entre Estados 
Unidos e China, que tem efeitos 
na economia global. O Brasil, 
assim como os demais países da 
América Latina, tenta recupe-
rar o ritmo de crescimento da 
economia e será coadjuvante. 

Os temas ofi ciais divulgados 
são o futuro do trabalho, a 
infraestrutura para o desen-
volvimento e o futuro alimen-
tar sustentável, que serão 
debatidos por líderes políticos 
e ministros de fi nanças dos 
países-membros, além de mais 
de 50 reuniões entre políticos 
e organizações sociais, mesas 
de trabalho e discussões entre 
membros permanentes e con-

Em seminário promovido 
pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), a 
procuradora-geral da Repúbli-
ca, Raquel Dodge, disse ontem 
(29) que a judicialização da 
saúde é tema desafi ante, que 
assumiu grande relevo dentro 
do sistema de administração 
de Justiça e exige diálogo 
entre vários órgãos governa-
mentais. “Se há um assunto 
que interessa, preocupa e é 
priorizado pelos brasileiros há 
muitas décadas é exatamente a 
difi culdade de acesso à saúde”, 
avaliou.

Dodge se declarou defensora 
do SUS, mas destacou que há 
“mazelas” que precisam ser 
resolvidas. Trata-se de um 
sistema de ampla cobertu-
ra, mas com difi culdades na 
acessibilidade, na cobertura 

Radar das privatizações
O presidente eleito, Jair Bolsona-

ro, disse ontem (29) que a Caixa e o 
Banco do Brasil não estão no radar 
das privatizações. “Qualquer priva-
tização tem que ser responsável. 
Não é jogar pra cima e fi car livre. 
Algumas privatizações ocorrerão. 
Outras estratégicas, não. BB e Caixa 
não estão no nosso radar”. Informou 
ainda que pretende propor uma 
outra Reforma da Previdência.

A maior expectativa de vida 

foi a de Santa Catarina,

de 79,4 anos.

Rio - A expectativa de vida 
ao nascer subiu para 76,0 anos 
no Brasil em 2017, segundo 
as Tábuas Completas de Mor-
talidade, divulgadas nesta 
quinta-feira, 29, pelo IBGE. 
O resultado representa um 
aumento de três meses e 11 
dias em relação à esperança 
de vida média de quem nasceu 
em 2016. A expectativa de 
vida dos homens aumentou de 
72,2 anos em 2016 para 72,5 
anos em 2017, enquanto a das 
mulheres passou de 79,4 anos 
para 79,6 anos.

A taxa de mortalidade infantil 
foi de 12,8 óbitos por mil nasci-
mentos em 2017. A probabili-
dade de um recém-nascido do 
sexo masculino não completar 
o primeiro ano de vida era de 
13,8 a cada mil nascimentos em 
2017. Para as recém-nascidas, 
a chance era de 11,8 meninas 
a cada mil. A mortalidade de 
crianças menores de cinco 
anos de idade diminuiu de 15,5 
meninos e meninas a cada mil, 
em 2016, para 14,9 em cada 
mil, em 2017.

Entre as Unidades da Federa-
ção, a maior expectativa de vida 
foi a de Santa Catarina, de 79,4 
anos, e a menor a do Maranhão, 
com média de 70,9 anos. Uma 
pessoa idosa que completasse 
65 anos em 2017 teria a maior 
expectativa de vida, de 20,3 
anos a mais, no Espírito Santo. 

Twitter/John Bolton
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aySão Paulo - O ex-ministro 
Antônio Palocci Filho deixou na 
tarde de ontem (29), a prisão, 
na sede da Polícia Federal em 
Curitiba, o berço da Operação 
Lava Jato. Palocci, que citou 
Lula e Dilma Rousseff em sua 
delação premiada, passou na 
sede da Justiça Federal para 
instalar o equipamento de 
monitoramento judicial em 
seu tornozelo. Dois anos e três 
meses depois de ser preso, 
condenado a 9 anos e 10 dias de 
prisão por corrupção e lavagem 
de dinheiro, ele passará para 
o regime prisional semiaberto 
domiciliar, sob monitoramento.

Às 10h55 o sistema eletrôni-
co processual da 12.ª Vara da 
Justiça Federal em Curitiba, 
responsável pela execução 
provisória da pena de Palocci, 
registrou o recebimento da ata 
da sessão de julgamento do 
TRF-4 - a segunda instância 
da Lava Jato -, em que foram 
concedidos os benefícios ao 
ex-ministro previstos em sua 
delação premiada, fechada com 
a PF. O principal deles, o direito 
de deixar a cadeia.

Palocci foi levado na viatura 
da PF para o prédio da Justiça 
Federal, em Curitiba, pela 
última vez. A equipe policial 
deixou o delator com seus 
advogados para uma audiência 
com o juízo e para instalação da 

Palocci na sede da Polícia 

Federal em Curitiba.
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G20 terá Brasil como coadjuvante e 
‘guerra’ entre EUA e China

quebra patentes e não cumpre 
compromissos de abertura de 
mercado. 

O Brasil chega à reunião em 
um momento de transição, 
com a expectativa sobre como 
será a política externa do pre-
sidente eleito, Jair Bolsonaro. 
Ao chegar ao poder, em 2016, 
Temer sofreu resistência e não 
assumiu papel de liderança 
na América do Sul. “Quando 
houve o impeachment, boa 
parte dos analistas, empresas 
e países se manifestaram con-
tra, mas isso foi realinhado. 
Ninguém deixou de receber o 
Temer, nem de fazer negócios 
com o Brasil”, explica Matias 
Spektor. Para o professor, a 
crise econômica que atinge 
todo o continente faz com 
que nenhum país exerça a 
liderança local (Fernando 
Otto/ANSA).

vidados. Ao fi nal das tratativas, 
a cúpula redigirá uma declara-
ção fi nal em que os líderes se 
comprometerão a cumprir os 
acordos fi rmados.

Em 2017, os países do G20 
se comprometeram a limitar 
o protecionismo na econo-
mia, defender um sistema 
de comércio internacional 
regulado e favorecer políticas 

que repartam os benefícios da 
globalização. Pelo menos com 
relação ao protecionismo, esse 
não foi o caminho adotado pelo 
presidente norte-americano, 
Donald Trump. Desde a metade 
do ano, ele está em atrito com 
a China e já impôs sobretaxas 
a US$ 250 bilhões em impor-
tações de produtos do país 
asiático, alegando que Pequim 

John Bolton convida 
Bolsonaro para visitar os EUA

Palocci deixa a prisão para 
cumprir pena em casa

tornozeleira eletrônica. De lá, 
o ex-ministro seguiu por conta 
para São Paulo, onde reside.

Desde 26 de setembro de 
2016 ele estava detido em Curi-
tiba, alvo da fase da Lava Jato 
batizada de Operação Omertà. 
Em julho de 2017 o ex-juiz fede-
ral Sérgio Moro condenou o ex-
-petista em uma primeira ação 
julgada contra ele a 12 anos e 
dois meses de reclusão. A 8.ª 
Turma Penal do TRF-4 julgou o 
recurso de Palocci e por maioria 
os desembargadores reduzi-
ram a pena do ex-ministro, 
reconheceram a efetividade da 
delação premiada fechada com 
a Polícia Federal e concederam 
o benefício da progressão de 
pena (AE).

Expectativa de vida do 
brasileiro é de 76,0 anos

Por outro lado, em Rondônia, 
uma pessoa que completasse 65 
anos em 2017 teria expectativa 
de vida de mais 16 anos. 

Considerando a população 
idosa masculina, os homens 
capixabas de 65 anos teriam 
mais 18,3 anos de vida, en-
quanto as mulheres dessa 
idade teriam mais 22,0 anos. Os 
homens idosos do Piauí tinham 
a menor expectativa de vida, 
mais 14,6 anos, e as mulheres 
de Rondônia com 65 anos de 
idade tinham mais 17,2 anos 
de vida, em média. As informa-
ções são usadas como um dos 
parâmetros para determinar o 
fator previdenciário no cálculo 
das aposentadorias (AE). 

Dodge: “Há mazelas no SUS 
que precisam ser resolvidas”

e na qualidade dos serviços 
prestados. “Ao contrário do 
que se esperava – que houvesse 
uma política pública de saúde 
no país desenhada de modo a 
evitar a judicialização – isso 
acabou não acontecendo”.

“O que se espera é que a políti-
ca pública seja efi ciente a ponto 
de dispensar a judicialização 
desses temas e da necessidade 
de implementação dos direitos”, 
disse. “As mazelas têm sido 
reclamadas com razão pela 
população que, desassistida 
no momento em que necessita, 
precisa recorrer ao Judiciário”, 
completou, ao citar a falta de 
medicamentos e de assistência 
especializada na rede pública.

Dodge defendeu que o Poder 
Judiciário passe a priorizar a 
tramitação de ações judiciais 
que tratam da saúde (ABr).
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Ao completar 30 anos a 

constituição brasileira 

já passou por diversos e 

difíceis testes

Está de pé e o país vive 
uma democracia. Os 
direitos fundamentais 

são exercidos por todos. 
Apesar das críticas, existem 
propostas de mudanças com 
nova constituinte ou lipoas-
piração de artigos. O motor 
das mudança é o Congresso 
Nacional  com os projetos de 
emenda constitucional. Veja 
algumas curiosidades coleta-
das na mídia:

1 - O artigo 177 da consti-
tuição brasileira  estabelece 
que,  entre os monopólios  do 
Estado, há uma exceção os 
radioisótopos, cuja produção, 
comercialização e utilização 
poderão ser autorizadas sob 
regime de permissão.

2 - No capítulo da ordem fi -
nanceira, o artigo 192 instituiu 
o teto da taxa de juros a ser 
praticada no país em 12% ao 
ano. Foi extinto em 2003. Os 
bancos foram proibidos de ter 
empresas de turismo.

3 - A carga tributária em 
1988, ano da constituição, era 
de 24% do PIB. 

4 - As empreiteiras ganha-
ram um quinhão constitucional 
que iria, mais tarde, se tornar 
um tema explosivo: apenas 
empresas nacionais podiam 
fornecer bens e serviços ao go-
verno sem concorrência com as 
empreiteiras multinacionais.

5 - Apesar da distribuição da 
educação, saúde e infraestru-
tura para  estados e municípios, 
os gastos do governo federal 
não diminuíram.

6 - Foi garantido o direito 
à aposentadoria para todos, 
inclusive os que nunca tinham 
contribuindo para a previdên-
cia. Os gastos com o sistema de 
aposentadoria chegam hoje a 
12% do PIB.

7 - Quase fez parte do tex-
to um artigo que dizia que 
homens e mulheres teriam 
direitos iguais, excetuando-se 
os períodos de menstruação. 
Outro propunha a nacionali-
zação de todos os postos de 
combustíveis.

8 - Entre as constituições 

mais detalhistas do mundo, 
a nossa aparece em terceiro 
lugar com 64.488 palavras, 
quando a média mundial é de 
19.700. Perde para a da ìndia, 
com 146.385 palavras e da 
Nigéria com 66.263.

9 - A constituição dos Es-
tados Unidos, promulgada no 
fi nal do século XVIII, era uma 
pequena carta de princípios 
com apenas 7 artigos. Como 
pode funcionar em uma de-
mocracia tão grande?

10 - Para modifi car a consti-
tuição é necessária uma PEC 
– Projeto de Emenda Constitu-
cional. Existem mais de 1000 
tramitando no Congresso. 

11 - A OAB – Ordem dos 
Advogado do Brasil é a única 
corporação  a ser citada no 
texto. Todas as demais foram 
deixadas de lado. Os críticos di-
zem que a constituição de 1988 
é a dos bacharéis, os guardiões 
da democracia pátria.

12 - Desde 1990 foram cria-
dos 1079 novos municipios. 
Entre vereadores e funcio-
nários as câmaras municipais 
abrigam aproximadamente 
230 mil funcionários. Não se 
sabe quantos têm direito a 
carro, motorista, manutenção, 
gabinete, etc. A de São Paulo 
custa quase meio bilhão de 
reais por ano. 

13 - A constituição permite 
que o governo edite as cha-
madas medidas provisórias, 
e graças a elas pode governar 
sobre qualquer assunto. O 
que deveria ser exceção, virou 
regra geral.

14 - A primeira constituição 
brasileira foi a do império. Ape-
sar de promulgada no começo  
do século XIX não abarcou o 
liberalismo politico  e econômi-
co  de sua época. Dava poderes 
autoritários ao imperador e 
durou até a república.

15 - Por sua vez a primeira 
da república foi a segunda que 
mais  durou. Valeu até 1930 
com a ascensão de Getúlio Var-
gas. Inspirada nos fi lósofos do 
fi nal do século XIX pontifi cava 
um poder executivo forte, qui-
ça ditatorial, que fosse capaz 
de levar a ordem e o progresso 
a todos.

(*) - É editor-chefe do Jornal da 
Record News em multiplataforma.
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Loggi abre inscrições de hackathon para 
encontrar grandes talentos
@A Loggi, que está conectando o Brasil, usando tecnologia para 

reinventar a logística, nomeada como uma das 10 startups mais 
desejadas por profi ssionais, de acordo com o LinkedIn, anuncia a 
abertura das inscrições para o seu primeiro Loggathon. A empresa 
quer encontrar grandes talentos no mercado, seguindo o objetivo de 
se tornar uma das melhores companhias de tecnologia do mundo. O 
programa consiste em uma maratona de programação, na qual um 
case será aplicado para que os participantes solucionem um problema 
relacionado a tecnologia. A inscrição deve ser realizada por meio da 
landing page  (http://loggathon.com.br/) e 50 candidatos serão sele-
cionados pelo time de People da empresa para participar da maratona.

McAfee oferece suporte ao Amazon Web 
Services Security Hub
@A McAfee, a empresa de cibersegurança que vai dos disposi-

tivos à nuvem, anunciou no AWS re:Invent 2018 seu suporte 
ao Amazon Web Services (AWS) Security Hub para ajudar os 
profi ssionais de segurança a gerenciar vários painéis e pontos de 
dados. O AWS Security Hub se integra ao McAfee MVISION Cloud 
para oferecer um “único painel de controle” que apresenta uma 
visão geral da postura de segurança na nuvem de uma organização.  
O AWS Security Hub foi projetado para oferecer aos usuários uma 
visão abrangente de alertas de segurança de alta prioridade e do 
status de conformidade, unifi cando, organizando e priorizando 
alertas ou descobertas de vários serviços da AWS, como Amazon 
GuardDuty, Amazon Inspector e Amazon Macie, bem como de 
outras soluções de segurança da Rede de parceiros da AWS (APN). 
Em seguida, as descobertas são resumidas visualmente em painéis 
integrados com tabelas e gráfi cos acionáveis (www.mcafee.com).

Leonardo Farah (*)

Atualmente, é inegável a importância 
do uso de dados dentro de uma 
corporação. O que antes poderia 

ser considerado apenas números presos 
a tabelas, hoje, são informações valiosas 
se analisadas da forma correta. Os dados 
assumem um papel fundamental, mas, 
para que isso ocorra da melhor forma, é 
necessário saber interpretá-los. 

Da mesma maneira que somos alfabeti-
zados quando criança e aprendemos a nos 
comunicar através da escrita, devemos 
também, no âmbito empresarial, aprender 
a como extrair dos números conteúdos 
importantes e informações fundamentais. 
Este processo, chamado Data Literacy 
(alfabetização de dados), ganhou grande 
destaque com a transformação digital e é 
uma das maiores apostas para o futuro.

Sendo assim, quais seriam 

os principais benefícios da 

alfabetização de dados? 

Analisando o ambiente corporativo, 
conseguimos definir, por exemplo, as 
melhores estratégias e decisões a serem 
tomadas, montar um planejamento de 

acordo com os resultados obtidos através 
dos dados, gerar maior vantagem compe-
titiva e conseguir informações essenciais 
para o desempenho da empresa. Para 
conseguir isso ninguém precisa ser um 
gênio da matemática olhando número por 
número, apenas compreender ao máximo 
o que cada dado representa.

Táticas de negócios e cultura 

corporativa

Cada empresa possui seus moldes de 
trabalho e sua cultura organizacional. 
Sem nenhum tipo de relatório, análise ou 
balanceamento, não é possível fazer um 
estudo real de sua companhia e ver quais 
caminhos produzem melhores resultados.

Imagine fazer parte de uma equipe que 
atua às cegas, sem saber o que gera mais 
retorno e o que pode prejudicar o desem-
penho. É isso que acontece quando não 
se possui o acesso à informação relevante. 

Passando pelo processo de alfabetização 
e aprendendo a compreender o que cada 
dado signifi ca, ainda é possível fazer um uso 
mais qualitativo de ferramentas e platafor-
mas de Business Intelligence, que auxiliam 
na alavancagem da empresa dentro de seu 

segmento de atuação. Afi nal de contas, é 
muito mais interessante visualizar o BI não 
como um universo complexo, mas sim, 
como algo simples de manusear e extrair 
resultados.

É muito válido nos atentarmos à essas 
questões e as consequências que um pe-
queno ajuste pode fazer na empresa. Ao 
invés de seguir trabalhando com relatórios 
rasos, interprete os dados e veja o que gera 
mais retorno. Às vezes, muito tempo é gasto 
em uma atividade que não é assertiva. As 
tomadas de decisões são apoiadas direta-
mente nesta mudança de perspectiva, o 
que permite que os gestores façam uma 
análise mais cautelosa no gerenciamento 
da empresa e dediquem mais tempo em as-
suntos relevantes. É hora, pois, de se abrir 
para um mundo novo, de conhecimento, 
efi ciência e assertividade.

(*) É CEO na empresa Toccato, tem experiência de 
20 anos como executivo em diversos segmentos 

de mercado, principalmente tecnologia, fi nanceiro 
e saúde. Habilidade em liderar equipes comerciais, 

estruturar células de negócios, sendo facilitador 
ao atingimento da visão estratégica e metas. É 

responsável pela operação da Toccato em 10 
estados liderando as diretorias administrativas 
e comerciais, relacionamento com o fabricante 

multinacional e com os sócios da empresa.

Data Literacy: alfabetização de dados
Como o aprendizado do signifi cado dos dados pode auxiliar na gestão empresarial

Com o gol anotado na parti-
da de quarta-feira (28) contra 
o Liverpool, o atacante Ney-
mar, do Paris Saint-Germain, 
superou seu compatriota Kaká 
e se tornou o brasileiro com 
mais gols na Liga dos Cam-
peões. O jogador de 26 anos 
chegou aos 31 tentos marca-
dos na competição, contra 30 
do ex-meio-campista do Milan 
e do Real Madrid. Neymar 
balançou as redes do torneio 
21 vezes pelo Barcelona e 10 
pelo PSG. 

Na temporada 2014/15, o 
brasileiro conquistou a Cham-
pions pelo clube espanhol, 
além de ter sido o artilheiro do 
torneio ao lado de Messi e Cris-
tiano Ronaldo. Vale ressaltar 
que só foram contabilizados 
os gols marcados na fase de 
grupos. O ex-meia-atacante 
Rivaldo também tem 31 gols 
no torneio, mas quatro deles 
foram anotados na fase pre-
liminar.

Atacante do PSG chegou a 31 tentos no jogo diante do Liverpool.

China bloqueia 
trabalho com bebês 
geneticamente 
modifi cados

O governo da China determi-
nou ontem (29) a suspensão dos 
trabalhos da equipe médica que 
reivindicara a criação de bebês 
geneticamente modifi cados para 
serem resistentes ao vírus HIV. O 
grupo é liderado pelo cientista He 
Jiankui, que já havia anunciado 
uma “pausa” em sua pesquisa, após 
as críticas que recebera.

Em entrevista ao canal estatal 
“CCTV”, o vice-ministro de Ci-
ência e Tecnologia da China, Xu 
Nanping, disse que se opõe “com 
força” aos estudos que teriam pro-
duzido gêmeas com DNA alterado 
e defi niu a pesquisa como “ilegal e 
inaceitável”. He diz ter criado uma 
técnica de engenharia genética que 
reescreve o DNA do embrião para 
permitir que ele seja resistente 
à Aids. Gêmeas que teriam sido 
submetidas a esse procedimento 
vieram à luz no mês passado, e uma 
segunda gravidez está em curso.

O anúncio do nascimento das 
gêmeas geneticamente modifi cadas 
suscitou protestos na comunidade 
científica, inclusive na própria 
China, onde mais de 120 pes-
quisadores assinaram uma carta 
chamando a técnica de “loucura”. A 
Comissão Nacional de Saúde abriu 
um inquérito para apurar o caso. 
“O experimento cruzou a linha da 
moralidade e da ética e é chocante 
e inaceitável”, disse Xu. A pesquisa 
de He, no entanto, ainda não foi 
publicada em nenhum periódico 
científi co e não pôde ser comprova-
da de forma independente (ANSA).

No entanto o arcebispo 
alemão Georg Gänswein, 
prefeito da Casa Ponti-

fícia e secretário pessoal do 
papa emérito Bento XVI, deu 
algumas pistas sobre o estado 
de saúde do heptacampeão 
mundial de Fórmula 1, em 
entrevista divulgada na última 
quarta-feira (28) pelo jornal 
“Bild”.

O religioso contou ter visitado 
o ex-piloto em sua residência, 
na Suíça, em 2016, e afi rmou 
que Schumacher está em es-
tado vegetativo e apenas ‘sente 
as pessoas ao seu redor’. “Ele 
consegue sentir as pessoas ao 
redor dele. Sentei na frente 
dele, segurei as duas mãos 
e olhei para ele. Seu rosto é, 
como todos sabemos, o típico 

Georg Gänswein alegou que o ex-piloto apenas ‘sente as pessoas’.
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Schumacher está em estado 
vegetativo, diz arcebispo

Desde que sofreu um grave acidente de esqui em 2013, o ex-piloto Michael Schumacher vive cercado 
por mistério

rosas estão ao seu redor, cui-
dando dele e, graças a Deus, 
afastando o público curioso 
demais. Uma pessoa doente 
precisa de discrição e compre-
ensão. Sua esposa é a alma da 
família, que é o ninho protetor 
de que Michael precisa absolu-
tamente”, acrescentou.

A vida de Schumacher mu-
dou em dezembro de 2013, 
quando ele sofreu um grave 
acidente enquanto esquiava em 
uma pista em Méribel, no sul 
da França. Ele caiu e bateu a 
cabeça em uma rocha e, desde 
então, lida com as sequelas da 
colisão. Quase cinco anos após 
o acidente, a família do alemão 
continua optando por manter 
sob sigilo absoluto seu verda-
deiro estado de saúde (ANSA).

rosto de Michael Schumacher, 
só está um pouco mais cheio”, 

explicou Gänswein.
“Ele sente que pessoas amo-

Neymar se torna brasileiro 
com mais gols na Champions

O gol histórico de Neymar foi 
muito importante para o PSG, 
que venceu o Liverpool por 2 a 1 e 
segue vivo na briga por uma vaga 
nas oitavas de fi nal da Cham-
pions. O clube francês está em 
segundo lugar no grupo C, com 
oito pontos, dois a mais que os 
Reds, e depende apenas de si na 
última rodada, contra o Estrela 

Vermelha, na Sérvia, para avan-
çar. Confi ra a lista de artilheiros 
brasileiros na Champions: 1º 
Neymar - 31 gols; 2º Kaká - 30; 
3º Rivaldo - 27; 4º Jardel - 25; 5º 
Élber - 25; 6º Luiz Adriano - 21; 
7º Ronaldinho Gaúcho - 18; 8º 
Juninho  Pernambucano - 18; 
9º Willian - 17; e 10º Hulk - 17 
(ANSA).
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A - Boas Férias
Em continuidade às ações promocionais do mês de novembro, a GOL 
lança a ação “Mochilão GOL”, que premiará duas pessoas (vencedor + 
acompanhante) com passagens aéreas para as cidades de Natal, Fortaleza, 
Recife, Fernando de Noronha e Miami, com validade para todo o ano de 
2019. Para participar, basta postar no perfi l pessoal do Instagram uma 
foto que represente como “curtir cada minuto da sua viagem”, junto com 
a hashtag #MOCHILAOGOL. O período de participação é até às 23h59 
de hoje (30). A foto vencedora será anunciada no site da companhia e 
também no Instagram da marca (@voegolofi cial) até o início de dezembro.

B - World of Adventures
A Four Seasons Hotels and Resorts, líder em hotelaria de luxo, anunciou 
a inclusão de novos roteiros do Private Jet. O ‘World of Adventures’ 
entra para o calendário de 2019 e irá percorrer nove destinos em 24 
dias. São eles: Latin Escape (9 a 24 de fevereiro), International Intrigue 
(25 de março a 17 de abril) e Timeless Encounters (17 de setembro a 
10 de outubro). Os roteiros incluem  transporte em terra, programas 
previstos no roteiro, todas as refeições durante a viagem e as luxuosas 
acomodações nos hotéis e resorts. O sucesso do evento demonstra 
que o consumidor de luxo procura uma experiência customizada com 
o toque que só o serviço personalizado consegue oferecer. Para mais 
informações, visite (www.fourseasons.com/br).

C - Quem Estuda no Exterior
Estão abertas as inscrições para o programa de Estágio de Férias Gra-
duação Internacional do Itaú Unibanco, que é voltado a universitários 
brasileiros matriculados em cursos de graduação nos Estados Unidos 
e na Europa. Com duração de dois a três meses, o programa será reali-
zado na sede do banco e terá início a partir de maio de 2019 – período 
correspondente às férias das principais universidades estrangeiras. 
Os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar por seis horas 
diárias, de segunda a sexta-feira. Vale reforçar que as despesas de des-
locamento para chegar ao Brasil e o retorno ao país onde estuda fi cam 
sob responsabilidade do estudante. Inscrições pelo site (itau.com.br/
carreira/programas).

D -  Moedas Virtuais 
Aconteceu o lançamento ofi cial da Bolsa de Moedas Virtuais Empresariais de 
São Paulo (Bomesp), que oferece aos usuários a possibilidade de negociar 
quatro moedas digitais já consagradas no mercado da cripto economia 
(Bitcoin, Ethereum, Tether e o Niobium Coin), além da possibilidade das 
pessoas poderem participar de ICOs (Initial Coin Offering) de criptoativos 
empresariais que estiverem sendo lançados pela Bomesp. A plataforma 
permite que empresas dos mais variados portes e segmentos emitam 
moedas digitais próprias, para serem usadas também na economia real. 
Dona de um sistema tecnológico inovador, a plataforma oferece transações 
com agilidade e segurança, além de permitir um volume de transações que 
supera os atuais índices do setor. Mais informações: (www.bomesp.org).

E - Estágio na Heineken
Iniciando sua busca por novos talentos, o Grupo Heineken no Brasil 
abre seu novo programa de estágio 2019. O processo seletivo recruta 
estudantes que estejam no antepenúltimo ou penúltimo ano letivo de 
graduação de diversos cursos. Os interessados devem se cadastrar no 
site (https://www.99jobs.com/heineken/jobs/33037-programa-de-estagio-
-heineken-2019), até 20 de dezembro. O Grupo busca jovens que gostem 
de desafi os e que sejam protagonistas de suas carreiras, para crescerem 
no mesmo ritmo do negócio, que é muito dinâmico. É preciso ter inglês 
avançado e devem estar alinhados com os valores da companhia, que 
incluem a paixão pelo o que faz, qualidade no que faz.

F - Carga Movimentada
O Porto de Santos registrou, de janeiro a outubro, mais de 110,6 milhões 
de toneladas de carga movimentadas, crescimento de 1,5% em relação 
ao mesmo período do ano passado, representando novo recorde. O des-
taque é a movimentação de contêineres (8,8% de aumento), chegando à 
marca histórica de quase 3,5 milhões TEU (medida padrão equivalente a 
um contêiner de 20 pés), enquanto no ano passado foram 3,17 milhões. 
Os dados foram compilados pela Gerência de Estatísticas da Codesp. A 
maior movimentação no ano é do complexo soja (grãos e farelos), com a 
marca de 24,98 milhões de toneladas, crescimento de 20,8% em relação 
a 2017 (20,68 milhões t), o que representa recorde para o produto e 
quase 1/4 de toda a movimentação do Porto.   

G - Treino Geral
A Federação Sul Americana de Krav Maga, a única representante ofi cial 
da modalidade no Brasil, México e Argentina, realiza neste domingo (2), 
um treino geral às 8h no Parque Villa Lobos. O objetivo é reunir alunos 
das diversas academias em treinamentos abertos, com práticas que vão 
além daquelas ensinadas nas aulas regulares de defesa pessoal e promover 
uma grande celebração de fi nal de ano. “Foi um ano de muitos encontros 
e celebrações e este treinamento concomitante será uma forma de fechar 
2018 com a reunião de nossas técnicas e de nossos alunos”, conta o israe-
lense Grão Mestre Kobi Lichtenstein (faixa-preta – 8º Dan), o introdutor 
do Krav Maga no Brasil. Saiba mais em (www.kravmaga.com.br).

H - Economia Circular
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) promove no próximo dia 11, 
das 14h às 18h, em seu campus na Cidade Universitária, um encontro para 
debater a gestão compartilhada da cadeia de residuos sólidos urbanos, os 
desafi os da logística reversa e as oportunidades da economia circular. Reunirá 
representantes da sociedade civil, governo, iniciativa privada, terceiro setor 
e profi ssionais da área e contará com a palestra de Annerieke Douma, da 
Circle Economy, que discutirá as oportunidades e os desafi os da economia 
circular e a gestão de resíduos sólidos nas cidades. As inscrições são gratuitas.
Mais informações: (www.ipt.br). 

I - Custos Industriais
A excelência na contabilidade de custos e gerencial é a base para me-
lhorar os resultados da organização. Por essa razão, o Grupo IMAM está 
realizando o curso ‘Custos Industriais’. O conteúdo apresenta os conceitos 
e técnicas de contabilidade de custos e custeio gerencial para aqueles 
que estão envolvidos com a Gestão de Custos Industriais, que abrange 
apuração, análise, comunicação, tomada de decisões, planejamento e 
controle de custos de manufatura, dentro de um enfoque atual e prático. 
O treinamento visa direcionar estratégias efetivas para incrementar 
resultados econômicos (Lucro). O evento acontece nos próximo dias 3 
e 4. Mais informações, acesse (www.imam.com.br). 

J - Fox no Brasil
Pioneiro e inovador no mundo dos compactos, o Volkswagen Fox com-
pleta 15 anos e acaba de superar a marca de 2 milhões de unidades na 
fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. Lançado em 2003, o modelo 
segue entre os carros mais vendidos da marca no Brasil, com aproxima-
damente 35.000 unidades emplacadas em 2018. Somente no mês passado, 
foram comercializadas 3.800 unidades do Fox, um aumento de 23% 
em relação a Outubro de 2017. Atualmente, é comercializado em duas 
versões: Connect e Xtreme, que têm como destaques a conectividade 
e os recursos de tecnologia exclusivos na categoria. 
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A inovação tem sido a 

estratégia de muitas 

empresas para driblar 

a crise econômica que 

assola o país há alguns 

anos

Criar produtos novos 
para novos mercados 
se tornou o principal 

desafio das empresas que 
querem continuar crescendo 
mesmo diante de tantos de-
safi os e rupturas. Com mais 
investimentos nessa área, a 
criação de novos produtos e/ou 
processos torna-se uma mera 
consequência. Nesse contexto 
pautado pela Indústria 4.0, o 
número de pedidos de patentes 
vem aumentando. 

De acordo com a Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI), só em 2017 foram 
28.667 pedidos novos. O regis-
tro serve para proteger as em-
presas inovadoras, que fazem 
pesados investimentos para 
criar novas soluções. Trata-se 
de um forte instrumento do 
empresariado frente à concor-
rência, que ganha tempo para 
explorar suas criações de for-
ma exclusiva por determinado 
período de tempo. 

Contudo, o trâmite não é 
simples. Enquanto nos Esta-
dos Unidos o registro de uma 
patente pode demorar até 
dois anos, no Brasil, o tempo 
mínimo são quatro anos - po-
dendo chegar a até seis. A CNI 
tem alertado sobre a demora. 
Segundo a instituição, se essa 
velocidade não aumentar, até 
2029 a fi la de pedidos pode che-
gar a 350 mil. Um aumento de 
55% em relação aos processos 
atuais, da ordem de 225 mil.

Para fazer o pedido, a em-
presa precisa realizar uma pes-

quisa junto ao banco de dados 
do INPI - Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual, para 
detectar eventuais impedi-
mentos. Embora seja uma ação 
optativa, é bastante prudente. 
O número do protocolo sai em 
aproximadamente 60 dias. 
Nesse momento, a empresa ou 
mesmo pessoa física precisa 
decidir se o registro será ape-
nas no Brasil ou também em 
outros países onde se pretende 
explorar sua invenção. 

Depois disso, o pedido é 
publicado e, num prazo de 18 
meses, fi ca aberto a contesta-
ção. Se o pedido for de algo 
realmente novo, o trâmite 
prossegue. No prazo de 36 
meses, é realizado um exame 
técnico. O deferimento acon-
tece em aproximadamente 50 
meses. Em caso de indeferi-
mento, é possível entrar com 
recurso. Sendo aprovada, a 
carta patente é emitida junto 
ao INPI e entregue ao titular. 

O privilégio de invenção é vá-
lido por 20 anos e não pode ser 
renovado após esse período. 
Embora trabalhosa, a patente 
é extremamente interessante 
para as empresas. O direito à 
propriedade legal garante aos 
inventores a oportunidade de 
usufruírem sem concorrência 
de suas próprias criações. É 
uma espécie de recompensa 
e estímulo à inovação. 

Além de segurança jurídica, 
o proprietário da patente con-
quista a garantia de exclusivi-
dade na exploração comercial 
de seu invento, conquistando 
novos mercados e receitas. 

Sem dúvida, é um investi-
mento que vale muito a pena. 

(*) - É engenheira e plant manager na 
Mazzaferro Monofi lamentos, indústria 

com 65 anos de atuação no ramo de 
nylon (www.mazzaferro.com.br).

Miriam Bastos (*)

Ainda assim, o país fechou 
o trimestre móvel encer-
rado em outubro com 

uma população de 12,4 milhões 
de pessoas desempregadas, nú-
mero que, no entanto, registra 
4% inferior ao do trimestre 
encerrado em julho – menos 
517 mil pessoas sem emprego.

As informações foram divul-
gadas ontem (29), pelo IBGE 
e fazem parte da pesquisa na-
cional por amostra de domicílio 
- Pnad Contínua. Em relação ao 
mesmo trimestre móvel de igual 
período do ano passado, quando 
a taxa de desemprego estava em 
12,2%, com queda de -0,5 ponto 
percentual. Os dados indicam 
que a população ocupada no 
fi nal de outubro chegava a 92,9 
milhões, um aumento de 1,4% 
(mais 1,2 milhão de pessoas) 
em relação ao trimestre de 
maio a julho deste ano; e mais 
1,5% (1,4 milhão de pessoas) 
na comparação com o trimestre 

Os dados indicam que a população ocupada no fi nal de outubro chegava a 92,9 milhões.

Depois de ter fechado outu-
bro com alta de 0,89%, o IGP-
-M despencou em novembro, 
ao fechar com defl ação de 
0,49%, uma retração de 1,38 
ponto percentual em relação 
a outubro. Os dados foram 
anunciados ontem (29), no 
Rio de Janeiro, pelo Ibre/
FGV. A queda de outubro para 
novembro refl ete retração nos 
preços dos três componentes 
que integram o IGP-M. Com 
isso, o índice acumulado no 
ano apresenta alta de 8,71%, 
enquanto a taxa dos últimos 12 
meses (infl ação anualizada) 
teve alta de 9,68%. 

Em novembro do ano pas-
sado, o índice havia subido 
0,52% e acumulava queda de 
0,86% em 12 meses. A maior 
pressão para a defl ação foi de-
corrente do Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA), que 
tem peso de 60% na composi-
ção do IGP-M, e saiu de uma 
alta de 1,11% em outubro para 
uma defl ação de 0,81% em no-
vembro – uma desaceleração 
de preços que chegou a quase 
2 pontos percentuais (1,92%).

Índice que reajusta aluguéis teve defl ação de 0,49% em 

novembro, mas acumula alta de 8,71% este ano.

Atacado paulista gera 
vagas com carteira 
assinada 

O comércio atacadista do Estado 
de São Paulo voltou a gerar vagas 
com carteira assinada pelo terceiro 
mês consecutivo. Em setembro, fo-
ram criados 714 postos de trabalho, 
resultado de 14.661 admissões contra 
13.947 desligamentos. Com isso, o 
setor encerrou o mês com um estoque 
de 505.156 empregos formais, alta de 
1,7% em relação ao mesmo período de 
2017, maior patamar desde setembro 
de 2015. No acumulado de 2018, o 
saldo fi cou positivo em 7.006 víncu-
los celetistas. Na soma dos últimos 
12 meses, 8.245 postos de trabalho 
formais foram abertos.

Os dados são da pesquisa realizada 
mensalmente pela FecomercioSP 
com base nos dados do Caged e das 
informações sobre movimentações 
declaradas pelas empresas do atacado 
paulista. Em setembro, três dos dez 
segmentos pesquisados registraram 
saldo negativo: outras atividades 
(-86 vínculos); vestuário, tecidos e 
calçados (-61 vínculos); e produtos 
farmacêuticos e higiene pessoal (-59 
vínculos). Por outro lado, os grupos de 
máquinas de uso comercial e indus-
trial (308 vínculos); e de eletrônicos 
e equipamentos de uso pessoal (219 
vínculos)  abriram o maior número 
de vagas em setembro.

No acumulado dos últimos 12 me-
ses, o destaque foi para o comércio 
atacadista de produtos farmacêu-
ticos e higiene pessoal, com 2.130 
vagas abertas, o que representa um 
aumento de 3,6% no estoque de 
empregados em relação a setembro 
de 2017, a maior taxa entre os dez 
segmentos analisados. Em seguida, 
aparecem as atividades de máquinas 
de uso comercial e industrial (3,3%); 
e papel, resíduos, sucatas e metais 
(2,9%) - (AI/FecomercioSP).

O comércio eletrônico de veículos 
usados no Brasil atingiu a cifra de 
R$ 22 bilhões em negócios entre 
janeiro e setembro deste ano. O 
faturamento é exatamente o dobro 
do verifi cado no mesmo período do 
exercício anterior, quando as vendas 
somaram R$ 11 bilhões. 

Segundo dados da AutoAvaliar, 
plataforma líder no Brasil de comer-
cialização de veículos seminovos 
entre concessionárias e lojistas, de 
janeiro a setembro, as revendedoras 
repassaram, via pregão online da em-
presa, cerca de 81 mil veículos usados 
aos revendedores multimarcas no 
País. O valor médio nas transações no 
período foi de R$ 28,7 mil por veículo 
arrematado. A plataforma B2B da 
AutoAvaliar é utilizada atualmente 
por mais de 2,5 mil concessionárias 
de veículos e cerca de 30 mil lojistas 
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Taxa de desemprego caiu 
para 11,7% em outrubro

A taxa de desocupação fechou o trimestre móvel no mês de outubro em 11,7%, caindo 0,6 ponto 
percentual em relação ao trimestre anterior (maio/julho), quando a taxa foi 12,3% - confi rmando que o 
desemprego continua em queda no país

de agosto a outubro de 2017.
Segundo a pesquisa, as 12,4 

milhões de pessoas que integra-
vam a população desocupada 

no trimestre móvel encerrado 
em outubro representava uma 
queda de 4,0% (menos 517 mil 
pessoas) frente ao trimestre de 

maio a julho de 2018. No con-
fronto com igual trimestre de 
2017, houve redução de -3,1% 
(menos 389 mil pessoas) (ABr).

Índice que regula aluguéis 
tem infl ação negativa

O Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC), que tem peso de 
30% na composição do IGP-M, 
encerrou novembro com varia-
ção de 0,09%, resultado 0,41 
ponto percentual menor que a 
taxa de outubro. Todas as clas-
ses de despesa componentes 
do índice registraram recuo em 
suas taxas de variação, com a 
principal contribuição partindo 
do grupo Transportes (1,06% 
para -0,10%). Nesta classe de 
despesa, destaca-se o compor-

tamento do item gasolina, cuja 
taxa passou 3,49% para -1,10%.

Também apresentaram recuo 
em suas taxas de variação os 
grupos Habitação (0,04% para 
-0,65%), Educação, Leitura e 
Recreação (0,63% para 0,37%), 
Vestuário (0,57% para 0,27%), 
Saúde e Cuidados Pessoais 
(0,48% para 0,36%), Comuni-
cação (0,17% para 0,14%), Ali-
mentação (0,70% para 0,68%) e 
Despesas Diversas (0,07% para 
0,05%) (ABr).

Ecommerce de veículos usados 
dobrou no País

multimarcas no Brasil. O repasse 
online de seminovos é atualmente 
uma estratégia utilizada pelo varejo 
automobilístico para ampliar seus 
negócios no Brasil, em paralelo com as 
vendas de zero quilômetro. Segundo 
JR Caporal, CEO da AutoAvaliar, as 
concessionárias brasileiras estão 
reinventando seus negócios com a 
aposta nos seminovos. 

“O uso de uma plataforma B2B 
para comércio de veículos traz mais 
agilidade e garante, sobretudo, maior 
transparência no repasse de auto-
móveis feito entre concessionárias e 
lojistas”, comenta. “Para se ter uma 
ideia, a rentabilidade dos nossos 
clientes com o repasse de veículos 
chega a dobrar, impulsionado es-
pecialmente pela gestão efi ciente e 
controle efetivo na operação”, acres-
centa Caporal (Fonte: AutoAvaliar). 
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A polêmica da educação a 
distância no ensino médio

Toda vez que 

manifesto alguma 

de minhas refl exões 

sobre modalidades de 

ensino, se presencial 

ou a distância, gosto de 

iniciar com a distinção 

que faço entre Ensino e 

Educação

Faço isto para tentar 
deixar clara minha ava-
liação. Ao referir-me ao 

Ensino, destaco meu conceito 
dizendo que se trata de uma 
ação específica, referente 
a uma temática ou mais di-
retamente a um título. Por 
exemplo: ensinar as operações 
aritméticas, ou ensinar a com-
posição de palavras, a partir da 
combinação silábica.

Ações como estas podem 
ser feitas sem nenhuma con-
textualização e aí me refi ro 
simplesmente ao ensino. Toda-
via, contextualizando-as, estas 
ações passam a fazer parte de 
uma formação. O sujeito que 
aprende tais ações, mediante 
uma contextualização, uma 
aplicação em seu dia a dia, o 
faz com signifi cado. A aprendi-
zagem foi signifi cativa. Assim, 
entendo que este sujeito está 
sendo educado. Neste caso, 
houve mais que ensino, houve 
educação.

Tratando-se particularmen-
te do Ensino ou Educação a 
Distância, o problema não é 
diferente, pois se estamos mais 
acostumados com um ensino 
ou uma educação presencial, 
no âmbito da escola tradicio-
nal, o mesmo não ocorre no 
âmbito da sociedade como 
um todo. Hoje, uma pessoa é 
educada pela sociedade por 
meio de diversas fontes de 
informações. No mínimo, além 
da Escola, da Família e, para 
muitos, também da Igreja, 
existem as diferentes mídias. 
Todas estas fontes promovem a 
educação de uma pessoa desde 
sua mais tenra idade, até seu 
último instante de vida.

Portanto, seja a Educação 
Presencial, seja a Educação 
a Distância, ambas já fazem 
parte da história, desde seus 
primórdios. No caso da Edu-
cação a Distância, a diferença 
está no meio de comunicação. 
Se nos tempos mais remotos 
as informações foram envia-
das por mensageiros, com 
comunicações orais ou mesmo 
escritas, por meio de cartas, 
milênios depois surgiu o ser-
viço de correios e também por 
jornais e revistas. No século 
XX, foram agregados o rádio 
e a televisão. Hoje, talvez, o 
maior meio de transporte de 
mensagens seja a Rede Inter-
nacional de Computadores, a 
Internet. 

Nesse contexto todo, o que 
se pede é discernimento para 
poder decidir qual é a melhor 
modalidade de ensino e de 
educação a ser utilizada numa 
determinada situação, seja por 
pais, professores ou outros 
agentes de informação. Há 
dias, numa decisão ofi cial acer-
ca das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio, 
a Câmara de Educação Básica 

do Conselho Nacional de Edu-
cação aprovou a permissão do 
uso da modalidade de ensino 
a distância para esta etapa da 
Educação Básica, observadas 
as disposições da Base Nacio-
nal Comum Curricular (ainda 
a ser concluída).

De acordo com esta decisão, 
permite-se, a partir de agora, 
o uso desta modalidade de 
ensino (EaD) para a oferta 
parcial da carga horária do 
curso. Ficou estabelecido 
que, para o curso oferecido 
no período diurno, pode-se 
utilizar o ensino a distância 
para o cumprimento de até 
20% de sua carga horária total 
e, para o período noturno, de 
até 30%. Esta decisão incomo-
dou boa parte da comunidade 
acadêmica e escolar, bem como 
a sociedade, por diferentes 
motivos, dentre os quais se 
destaca a preocupação com 
a formação dos professores 
que deverão ministrar os 
conteúdos, utilizando esta 
modalidade de ensino.

Outra preocupação, também 
manifestada, é quanto a efi cá-
cia do ensino a distância, para 
a faixa etária predominante no 
Ensino Médio, ou seja, dos 15 
aos 18 anos. Cito estas duas 
admoestações, pois vou além 
do ensino ou da instrução, eu 
penso na educação, na forma-
ção plena de um cidadão. Não 
se pode negligenciar a realida-
de das novas TICs na sociedade 
contemporânea, mediante sua 
utilização cada vez maior em 
diferentes atividades.

Particularmente, penso que 
a primeira preocupação citada 
é a que mais me incomoda, pois 
se tivermos professores bem 
formados para trabalhar com 
as novas tecnologias da infor-
mação e comunicação (novas 
TICs), creio que rapidamente 
esta prática será assimilada, 
com excelentes resultados, 
uma vez que grande parte 
desta população já está bas-
tante familiarizada com o uso 
da Internet.

A segunda preocupação ci-
tada deve ser respeitada, mas 
não me incomoda tanto, pois 
entendo que é uma questão 
de tempo para ser assimilada.

Relembro que preocupações 
equivalentes foram superadas 
num passado não muito distan-
te como o cinema, o rádio e a te-
levisão, em relação à literatura 
impressa. Minha preocupação 
se fi xa mais na formação dos 
professores e da infraestru-
tura das escolas, sobretudo 
das redes públicas de ensino, 
porque tais encaminhamentos 
carecem de planejamento de 
investimento em recursos eco-
nômicos e humanos. Teremos 
condições de oferecer ensino 
público de qualidade, também 
na modalidade a distância, 
sabendo da precariedade que 
ainda persiste em boa parte das 
escolas do país com o modelo 
atual?

Fica então este “chiclete 
mental” para continuarmos a 
“mascar”, enquanto não tiver-
mos resposta convincente para 
esta pergunta.

(*) - É coordenador do curso 
de Pedagogia da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.

Ítalo Francisco Curcio (*)

Entre os nomes estão José Iran Pei-
xoto Júnior, secretário de Obras; 
Affonso Henriques Monnerat Alves 

da Cruz, secretário de Governo; Luiz Car-
los Vidal Barroso, servidor da secretaria 
da Casa Civil, e Marcelo Santos Amorim, 
sobrinho do governador.

“Existe uma verdadeira vocação profi s-
sional ao crime, com estrutura complexa, 
tracejando um estilo de vida criminoso dos 
investigados, que merece resposta efetiva 
por parte do sistema de defesa social”, disse 
a procuradora-geral da República, Raquel 
Dodge, no pedido das prisões, ao afi rmar 
que fi cou “demonstrado que, apesar de ter 
sido homem de confi ança de Sérgio Cabral 
e assumido papel fundamental naquela or-
ganização criminosa, inclusive sucedendo-
-o na sua liderança, Luiz Fernando Pezão 
operou esquema de corrupção próprio, 
com seus próprios operadores fi nanceiros”. 

As conclusões se sustentam em infor-
mações decorrentes de uma colaboração 
premiada homologada no STF e docu-
mentos apreendidos na residência de um 
dos investigados na Operação Calicute. 
A partir daí foram realizadas diligências 
que permitiram aos investigadores com-
plementarem as provas. Foram analisadas 
provas documentais como dados bancários, 
telefônicos e fi scais.

Na petição enviada ao STJ, a procurado-
ra-geral explicou que o atual governador 
sucedeu Cabral na liderança do esquema 

O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, foi preso ontem (28) no Palácio 

Laranjeiras, residência ofi cial do governo fl uminense.

O governador eleito do Rio 
de Janeiro, Wilson Witzel 
(PSL), afi rmou ontem (29), 
em nota, que a transição não 
será afetada com a prisão do 
atual governador Luiz Fer-
nando Pezão. Segundo ele, o 
esforço será para reconstruir 
o estado e, assim, confi a nas 
ações da Polícia Federal.

“A transição não será afeta-
da. A equipe do governador 
eleito seguirá trabalhando 
para mudar e reconstruir o Rio 
de Janeiro”, diz a nota, acres-
centando que Witzel “confi a 
na Justiça e na condução dos 
trabalhos pelo Superior Tri-
bunal de Justiça e pela Polícia 
Federal”.

As ações que defl agraram na 
prisão de Pezão e assessores 
ontem foram movidas pela 
decisão do ministro Félix 
Fisher, do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). Em 2017, Fi-
sher foi o relator do processo 

Governador eleito do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
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Contador de dose 
em bombinha
de asma

A Comissão de Indústria e 
Comércio da Câmara aprovou 
proposta que obriga fabricantes 
de inaladores de medicamen-
tos, as chamadas “bombinhas 
de asma”, a instalarem dispo-
sitivo no aparelho que mostre 
o número de doses restantes. 
Relator no colegiado, o depu-
tado Covatti Filho (PP-RS) de-
fendeu a aprovação da proposta 
– projeto do deputado Juscelino 
Filho (PMB-MA) – na forma do 
substitutivo adotado em 2015 
pela Comissão de Defesa do 
Consumidor.

O substitutivo insere a altera-
ção na Lei que estabelece nor-
mas de vigilância sanitária para 
os medicamentos, enquanto o 
projeto original alterava o Có-
digo de Defesa do Consumidor. 
Se aprovada, a alteração da lei 
entrará em vigor no prazo de 
180 dias após a publicação. A 
proposta ainda será analisada 
em caráter conclusivo pelas co-
missões de Seguridade Social; e 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

A Comissão de Seguridade 
Social da Câmara rejeitou 
mudanças do Senado e man-
teve a proposta que cancela 
a possibilidade de demissão 
por justa causa motivada por 
embriaguez habitual ou em 
serviço. A alteração feita pelo 
Senado autorizava o emprega-
dor a suspender a vigência do 
contrato de trabalho de empre-
gado que apresentar sintomas 
de dependência crônica do 
álcool. Pelo texto da Câmara, 
o empregado será submetido à 
perícia do INSS para concessão 
de auxílio-doença e posterior 
tratamento do alcoolismo. 

A demissão por justa causa é 
autorizada se o empregado se 
recusar ou resistir ao tratamen-
to médico cabível. O relator, 
deputado Odorico Monteiro 
(PSB-CE), disse que as mudan-

ças tornaram o texto do Senado 
e o da Câmara incompatíveis. 
Monteiro afi rmou que o subs-
titutivo do Senado permitiria 
ao empregador abdicar de sua 
responsabilidade social sem a 
necessidade de colaborar para 
o tratamento de seu empregado 
adoecido. 

“Consideramos um equívoco 
possibilitar a demissão por justa 
causa apenas determinando 
que, antes de tal ato, fosse o 
empregado encaminhado para 
perícia do INSS. O empregador 
apenas o demitiria como se 
estivesse se livrando de um 
problema”, avaliou.

A proposta tramita em caráter 
conclusivo e ainda será analisa-
da pelas comissões de Trabalho, 
de Administração; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Carlota Queiroz: uma única deputada num Congresso Nacional controlado 

inteiramente por homens.

A Câmara dos Deputados realizou na 
manhã de ontem (29) uma sessão solene 
para entregar o Diploma Mulher-Cidadã 
Carlota Pereira de Queirós. A homena-
gem é concedida a mulheres que tenham 
contribuído para o pleno exercício da 
cidadania e para a defesa dos direitos 
da mulher e das questões de gênero no 
Brasil. 

Marielle Franco receberá o prêmio in 
memoriam. Socióloga, feminista e defen-
sora dos direitos humanos, ela foi eleita 
vereadora na cidade do Rio de Janeiro 
em 2016, cargo que exerceu até março 
de 2018, quando foi assassinada. Alzira 
Soriano também receberá a homenagem 
in memoriam. Ela foi a primeira prefeita 
eleita no Brasil e da América Latina. Tomou 
posse na prefeitura de Lajes (RN) em 1º 
de janeiro de 1929.

As outras agraciadas são: Ana Cristina 

Ferro Blasi – Foi juíza do TRE de Santa 
Catarina e responsável pela campanha 
“Mulheres na política, elas podem, o 
Brasil precisa”; Mônica Spada e Sousa – É 
diretora-executiva da Maurício de Sousa 
Produções, lançou o projeto “Donas da 
Rua” em 2016, em parceria com a ONU 
Mulheres; e Renata Gil de Alcântara Vi-
deira - Juíza responsável pela organização 
do prêmio “Patrícia Acioli de Direitos 
Humanos”, que já premiou diversas ações 
relativas aos direitos da mulher e questões 
de gênero.

Carlota Pereira de Queirós (1892-
1982) nasceu na cidade de São Paulo. 
Médica, escritora e pedagoga, foi a 
primeira mulher brasileira a votar e 
ser eleita deputada federal. Entre 1934 
e 1935, participou dos trabalhos na 
Assembleia Nacional Constituinte (Ag.
Câmara).

Reprodução

Preso no Rio, Pezão tinha 
‘esquema próprio’ de corrupção
A pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando 
Pezão, foi preso na manhã de ontem (28) no Palácio Laranjeiras, residência ofi cial do governo 
fl uminense. São nove os alvos da Operação Boca de Lobo, além de Pezão

criminoso. Cabia a Pezão dar suporte po-
lítico aos demais membros da organização 
que estão abaixo dele na estrutura do 
poder público, tendo recebido  “valores 
vultosos, desviados dos cofres públicos 
e que foram objeto de posterior lava-
gem”. Além de apresentar a existência 
de provas, o MPF sustentou na petição 
que, solto, Pezão poderia difi cultar ainda 
mais a recuperação dos valores, além 
de dissipar o patrimônio adquirido em 

decorrência da prática criminosa.
Há registros documentais, nos autos, do 

pagamento em espécie a Pezão de mais 
de R$ 25 milhões no período 2007 e 2015. 
Valor absolutamente incompatível com o 
patrimônio declarado pelo emedebista à 
Receita Federal. Em valores atualizados, 
o montante equivale a pouco mais de R$ 
39 milhões (R$ 39.105.292,42) e corres-
ponde ao total que é objeto de sequestro 
determinado pelo ministro relator (ABr).

Witzel: transição ‘não será’ 
afetada com prisão

que desencadeou a Operação 
Quinta do Ouro, da Polícia 
Federal, que levou à prisão 
provisória cinco conselheiros 
do Tribunal de Contas do Rio 
de Janeiro (TCE-RJ).

Eles foram acusados de re-
ceber propina para fazer vistas 
grossas em obras e contratos de 

empreiteiras com o governo 
estadual. Os cinco dos sete 
conselheiros do TCE-RJ foram 
alvos da operação da Polícia 
Federal, que investiga um es-
quema de propina que pode ter 
desviado até 20% de contratos 
com órgãos públicos para auto-
ridades públicas (ABr).

Câmara dos Deputados entrega 
Diploma Mulher-Cidadã

Câmara aprova 
prisão domiciliar para 
gestantes e mães

A Câmara dos Deputados aprovou o 
projeto que prevê a substituição da prisão 
preventiva por prisão domiciliar no caso de 
mulher gestante ou se for mãe ou responsá-
vel por crianças ou pessoas com defi ciência. 
O texto segue para sanção presidencial.

Portanto, a grávida ou mãe/responsável 
por crianças ou pessoas com defi ciência, que 
estão presas em regime fechado, poderão 
mudar de regime, caso o crime pelo qual 
foram condenadas não tiver envolvido vio-
lência ou grave ameaça a pessoa. A medida 
exclui condenadas que tenham vínculos com 
organizações criminosas. O texto determina 
ainda o regime de cumprimento de pena 
privativa de liberdade de condenadas na 
mesma situação. Também inclui a possibi-
lidade de medidas alternativas, como o uso 
de tornozeleira eletrônica.

A presidiária gestante ou que for mãe/
responsável por crianças ou pessoas com 
defi ciência poderá mudar de regime se, 
cumulativamente, não tiver cometido crime 
com violência ou grave ameaça a pessoa. 
O texto diz ainda que a condenada, que 
se enquadra em uma das circunstâncias, 
pode ser benefi ciada se não tiver cometido 
o crime contra seu fi lho ou dependente; 
tiver cumprido ao menos 1/8 da pena no 
regime anterior; ser ré primária e ter bom 
comportamento carcerário.

Com avaliações periódicas e estatísticas 
criminais, serão geradas informações que 
poderão amparar se a progressão especial para 
esse grupo está sendo efetiva ou não, o que po-
deria redundar em desnecessidade do regime 
fechado de cumprimento de pena para essas 
mulheres nos casos de crimes cometidos sem 
violência ou grave ameaça. A descentralização 
do sistema penitenciário nacional permite aos 
órgãos locais equivalentes acompanhar esses 
dados perante as penitenciárias localizadas 
em seus estados (ABr).

Mantido o fi m de justa 
causa para alcoolismo
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MUDANÇA DE TURNO DE TRABALHO
Empresa pode mudar diversas vezes o turno de trabalho do funcionário 
dentro do mês? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONCEDER DOIS PERÍODOS DISTINTOS DE FÉRIAS 
COLETIVAS NO ANO, COM ALTERNÂNCIA DE SETORES, COMO PROCEDER?

Desde que não seja inferior a 10 dias corridos e que no mínimo todo um 
departamento inteiro saia em férias coletivas, nada impede que a empresa 
conceda dois períodos de férias coletivas dentro do ano. Art. 139 da CLT.

PAGAMENTO DE ACORDO COLETIVO
Como informar no E-Social os pagamentos realizados referente a acordo 
coletivo para ex-colaboradores? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CANCELAMENTO DO CONVÊNIO MÉDICO
Existe prazo para o cancelamento do convênio médico no dissídio? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA QUE ESTÁ AMAMENTANDO FILHO RECÉM-NASCIDO, 
TERÁ DESCANSO ESPECIAL, COMO PROCEDER?

Segundo o artigo 396 da CLT, para amamentar, até que o bebê complete 
6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 
dois descansos especiais de meia hora cada um. Os horários dos descansos 
deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador.

INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO DA CIPA
Funcionário em gozo de férias pode fazer inscrição para eleição da 
CIPA? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS QUE NÃO POSSUEM FUNCIONÁRIOS
Os pró-labores das empresas que não possuem funcionários devem 
ser enviados ao E-Social com certificado digital, com proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® NOVEMBRO/ 18
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

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.

Cantor italiano

Peppino di Capri. 

A espécie é considerada vulnerável e está em extinção.

No último dia 22, seis raias-
-viola-de-cara-curta se re-
produziram no Aquário de 
Ubatuba. Os fi lhotes, 5 machos 
e 1 fêmea, nasceram com apro-
ximadamente 13 cm e 15 g. É a 
terceira vez que o Aquário de 
Ubatuba reproduz essa espé-
cie. A reprodução tem muito 
a dizer com a forma em que 
esses animais aqui vivem, pois 
isso mostra que as condições 
de água, nutrição e bem estar 
estão muito favoráveis.

Um dos principais objeti-
vos de zoológicos e aquários 
é a reprodução de espécies 
ameaçadas. “Seguimos nossa 
filosofia de preservação e 
conservação das espécies e é 
muito importante a sustenta-
bilidade do plantel”, destaca 
Hugo Gallo, diretor do Aquário 
de Ubatuba. 

Essa espécie tem ampla 
distribuição ao longo da costa 
brasileira até a Argentina e 

algumas podem ser vistas no 
Aquário de Ubatuba.  

Segundo a IUCN (União 
Internacional para Conserva-
ção da Natureza), a espécie é 
considerada vulnerável e está 
em extinção, por ser capturada 
acidentalmente na pesca de 
arrasto de camarão. 

O Aquário de Ubatuba é o 
primeiro privado do Brasil 
aberto à visitação do público 
e pioneiro no conceito de edu-
cação ambiental por meio do 
contato direto com animais. 
Destaca-se no país pelos proje-
tos e realizações ao longo de 22 
anos, e foi o primeiro Aquário a 
ter um tanque de águas vivas e 
de contato no Brasil. Funciona 
de domingo à quinta-feira das 
10h às 20h e sexta, sábado, 
feriados e em temporada das 
10h às 22h. O endereço é Rua 
Guarani, 859, Itaguá, Ubatuba. 
O telefone para contato é (12) 
3834-1382.

Raias se reproduzem 
no Aquário de Ubatuba
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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

Albatross Corretora
de Câmbio e Valores S.A.

CNPJ Nº 05.452.073/0001-38 - NIRE 35300381378
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11.09.2018

Data: 11/09/2018, às 10 hs. Deliberações aprovadas: Após amplos debates, foi
aprovado por unanimidade, a alteração da remuneração global anual da diretoria, a
partir deste mês, para até R$ 480.000,00. Assinaturas: Presidente: Philipe Botelho
Sancho. Secretário: Fabrício Botelho Sancho. Acionistas: Hold Participações S.A., re-
presentada por seus diretores Srs. Fabrício Botelho Sancho e David Botelho Sancho;
David Botelho Sancho; Fabrício Botelho Sancho; e Philipe Botelho Sancho. A
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Philipe Botelho Sancho - Presiden-
te, Fabrício Botelho Sancho - Secretário. AGE devidamente registrada na JUCESP
nº 490.821/18-2 em 17/10/2018. Flávia Regina Brito Gonçalves - Secretária Geral.

Hold Participações S/A
CNPJ Nº 04.506.370/0001-56 - NIRE 35300185927

Ata da AGEO Realizada em 01.08.2018
Data: 01/08/2018, às 10 hs. Deliberações aprovadas: Sessão Extraordinária: Após os
esclarecimentos de que os documentos mencionados no item “1” da ordem do dia haviam
sido publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” edição de 05/08/2017 e no
jornal “Empresas & Negócios”, edição de 05 a 07/08/2017, os acionistas, por unanimida-
de de votos deliberaram o seguinte. 1. Aprovar, sem ressalvas, os documentos menci-
onados no item “1” da ordem do dia; 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exer-
cício findo em 31.12.2016 no montante de R$ 1.868.189,81, a saber: - Ajustes de
exercícios anteriores: R$ 500.974,18; - Lucros Acumulados: R$1.367.215,63; Total:
R$ 1.868.189,81. 3. Foram reeleitos os atuais membros da Diretoria, a saber: Diretores:
David Botelho Sancho, brasileiro, solteiro, nascido em 10.02.1989, empresário, residente
em São Paulo-SP, com domicílio na Avenida Paulista, nº 1.439 - 1º andar - conjunto 14 -
Bela Vista - São Paulo-SP, RG. nº 4.600.618-SSP-SP e do CPF nº 370.086.118-46;
Jackson Aguiar de Carvalho Passos, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial
de bens, empresário, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Avenida Paulista, nº
1.439 - 1º andar - conjunto 14 - Bela Vista - São Paulo-SP, RG. nº 423.310-SSP-CE e do
CPF nº 059.663.703-97; Philipe Botelho Sancho, brasileiro, solteiro, nascido em
23.09.1982, empresário, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Avenida Paulista,
nº 1.439 - 1º andar - conjunto 14 - Bela Vista - São Paulo-SP, RG. nº 37.401.591-0-SSP-SP
e do CPF nº 309.033.318-02; e Fabrício Botelho Sancho, brasileiro, solteiro, nascido em
03.08.1984, empresário, residente em São Paulo-SP, domiciliado na Avenida Paulista, nº
1.439 - 1º andar - conjunto 14 - Bela Vista - São Paulo-SP, RG. nº 55.723.513-3-SSP-SP
e do CPF nº 329.612.168-42. 3.1. Os diretores eleitos renunciam ao direito de recebimento
de honorários, tendo em vista que os mesmos já são remunerados pelos cargos de admi-
nistração que exercem em outras empresas do Grupo. 3.2. O mandato dos diretores ora
eleitos se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2020. 3.3. Os eleitos
apresentaram as declarações de que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a
administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a econo-
mia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concor-
rência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, as quais se encon-
tram arquivadas na sede da Sociedade. 4. Aumentar o capital social de R$ 478.000,00,
dividido em 878.000 ações nominativas, sendo 292.667 ordinárias e 585.333 preferenci-
ais, sem valor nominal, para R$ 1.700.000,00, dividido em 1.087.851 ações nominativas,
sendo 362.617 ordinárias e 725.234 preferenciais, sem valor nominal, mediante a incorpora-
ção de parte da reserva de “Lucros Acumulados”, apresentada no balanço de 31/12/2016,
no montante de R$ 1.222.000,00, representados por 209.851 ações nominativas, sendo
69.950 ordinárias e 139.901 preferenciais, que serão bonificadas aos atuais acionistas.
4.1. Referidas ações bonificadas, ao valor individual de R$ 5,823179304 serão distribuí-
das aos acionistas, observada a proporção de 0,239010251 ações bonificadas para cada
ação possuída. 4.2. As ações bonificadas são distribuídas aos acionistas, na seguinte
proporção: Acionista: George Samuel Antoine, Quantidade de Ações: Posição Anterior:
ON: 289.741, Quantidade de Ações: Posição Anterior: PN: 457.084, Quantidade de
Ações: Subscritas: ON: 69.250, Quantidade de Ações: Subscritas: PN: 109.248, Valor
da Bonificação - R$: 1.039.425,85; Acionista: David Botelho Sancho, Quantidade de
Ações: Posição Anterior: ON: 2.926, Quantidade de Ações: Posição Anterior: PN:
40.799, Quantidade de Ações: Subscritas: ON: 700, Quantidade de Ações: Subscritas:
PN: 9.751, Valor da Bonificação - R$: 60.858,05; Acionista: Fabrício Botelho Sancho,
Quantidade de Ações: Posição Anterior: ON: -, Quantidade de Ações: Posição Anterior:
PN: 43.725, Quantidade de Ações: Subscritas: ON: -, Quantidade de Ações: Subscritas:
PN: 10.451, Valor da Bonificação - R$: 60.858,05; Acionista: Philipe Botelho Sancho,
Quantidade de Ações: Posição Anterior: ON: -, Quantidade de Ações: Posição Anterior:
PN: 43.725, Quantidade de Ações: Subscritas: ON: -, Quantidade de Ações: Subscritas:
PN: 10.451, Valor da Bonificação - R$: 60.858,05; Total: Quantidade de Ações: Posição
Anterior: ON: 292.667, Quantidade de Ações: Posição Anterior: PN: 585.333, Quantida-
de de Ações: Subscritas: ON: 69.950, Quantidade de Ações: Subscritas: PN: 139.901,
Valor da Bonificação - R$: 1.222.000,00. 5. Reformar o Artigo 5º do Estatuto Social, pas-
sa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - O capital social é de R$1.700.000,00,
dividido em 1.087.851, ações nominativas, sendo 362.617 ordinárias e 725.234 preferen-
ciais, sem valor nominal. 5.1. Para efeito de arquivamento na JUCESP, o Estatuto Social,
devidamente consolidado, é apensado ao final da presente ata. Sessão Ordinária: Após
os esclarecimentos de que os documentos mencionados no item “1” da ordem do dia
haviam sido publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Empresas
& Negócios”, ambos em edições de 19/06/2018, os acionistas, por unanimidade de votos
deliberaram o seguinte. 1. Aprovar, sem ressalvas, os documentos mencionados no item
“1” da ordem do dia; 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo no mon-
tante de R$587.694,30, a saber: - Dividendos: R$ 148.314,78; - Lucros Acumulados:
R$ 439.379,52; Total: R$ 587.694,30. 2.1. Referendar a deliberação de dividendos aos
acionistas, ocorrida na Reunião da Diretoria de 03.01.2018, ratificada na Reunião da Dire-
toria de 09.04.2018, ambas arquivadas na JUCESP sob nºs 121.646/18-0 e 221.042/18-
0 em sessão de 08.03.2018 e 09.05.2018, respectivamente. Assinaturas: Presidente:
David Botelho Sancho. Secretário: Fabrício Botelho Sancho. Acionistas: David Botelho
Sancho; Fabrício Botelho Sancho, George Samuel Antoine; e Philipe Botelho Sancho.
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. David Botelho Sancho - Presidente,
Fabrício Botelho Sancho - Secretário. AGEO devidamente registrada na JUCESP
nº 492.584/18-7 em 19/10/2018. Flávia Regina Brito Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL 
5ª Vara Cível do Fórum Regional do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP

Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação dos executados CLEBER METTA 
(CPF 768.363.638-04) seu cônjuge MARIA APARECIDA METTA (CPF 213.103.068-18), credor 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ 456.392.130/0001-80) e demais interessados, extraída dos 
autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial nº 1003222-47.2014.8.26.0008, em trâmite 
na 5ª Vara Cível do Fórum Regional do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP requerida pelo 
Espólio e Inventariante de CASIMIRO DE JESUS e de IZABEL MARIA DE SOUZA, ARMANDO 
BERNARDINO FERREIRA (CPF 218.095.938-91), MARIA DE FÁTIMA FERREIRA (CPF 
839.464.548-87). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a praça o bem 
abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.
com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Um prédio e seu terreno, situado 
à Rua Pedro Malaquias nº 177, antiga Rua Projetada, Vila Carrão, antigo Sítio Aricanduva, no Bairro 
do Tatuapé/SP , medindo o terreno 10,00ms de frente, contados a partir de 180,00 s da estrada de 
Itaquera, por 38,50ms da frente aos fundos, de um lado, 31,90ms da frente aos fundos, do outro 
lado, tendo na linha de fundos idêntica medida da frente, confrontando em ambos os lados e linha 
de fundos com propriedade de Manoel Augusto Monteiro. Contribuinte nº 116.068.0007-7. Objeto 
da matricula nº 95.342 do 9º CRI da Capital/SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme 
Av.2 (14/08/2013) Penhora de 50%, Ação de Execução Fiscal Processo nº 42.334/10, movida 
pela Municipalidade de São Paulo. Av.3 (11/03/2014) Penhora de 50%, Ação de Execução Fiscal 
Processo nº 590.251/08, movida pela Municipalidade de São Paulo. Av.04 (14/04/2015) Penhora 
Exequenda. Av.5 (22/06/2015) Penhora de 50%, Ação de Execução Fiscal Processo nº 62.707/07, 
movida pela Municipalidade de São Paulo. Av.6 (29/01/2018) Esclarecer que a Penhora constante 
da Av.4, recaiu sobre 50% do imóvel. 2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 2.014.683,00 (novembro/2018 – 
Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 3. VISITAÇÃO - Não 
há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 15/02/2019, às 13h00min, e termina 
em 18/02/2019, às 13h00min e; 2ª Praça começa em 18/02/2019, às 13h01min, e termina 
em 18/03/2019, às 13h00min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo 
com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.
zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver 
tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, 
Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e e-mail: contato@zukerman.
com.br. Ficam os executados, CLEBER METTA seu cônjuge MARIA APARECIDA METTA, credor 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso 
não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não constam recursos ou causa 
pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. 
São Paulo, 21 de Novembro de 2018.

Edital de Praça Judicial. 3ª Vara Cível do Foro de Itaquera - Comarca da Capital /SP. Edital de 1ª e 2ª 
Praça de Bem Imóvel e para intimação dos executados Mc São Mateus Edições Culturais Ltda – Epp 
(CNPJ 07.324.553/0001-49), Eudival Domingues Da Silva (CPF 649.103.008-30) e Angela Maria 
Prosperi Da Silva (CPF 951.370.418-15) seus cônjuges, se casados forem, e demais interessados, 
que expedido na Ação de Cumprimento de Sentença - Processo nº 1000812-48.2016.8.26.0007, 
em tramite perante na 3ª Vara Cível do Foro de Itaquera - Comarca da Capital /SP, requerida por 
Gilson De Almeida Barreto (CPF 079.024.178-15). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, Faz Saber 
que levará a praça o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Zukerman Leilões 
(www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. Descrição do Imóvel: “UM Terreno de forma 
irregular, com a área de 125,00m², distante 24,00m da esquina da Rua Nossa Senhora dos Anjos 
e Avenida Monte Magno, no 10º Subdistrito – Belenzinho, medindo 5,00m de frente para a Rua 
Nossa Senhora dos Anjos; da frente aos fundos, do lado direito de quem do terreno olha para a 
rua, mede 25,00ms onde confronta com Erich Mroz, Rolph Mário Haftel e Hugo Schlesinger e ainda 
com propriedade de Nova Helvecia Construções Civis Ltda, correspondendo respectivamente aos 
fundos das casas “C”, “A”, “D”, “B” e “E”; do lado esquerdo mede 25,00ms, onde confronta com Erich 
Mroz; e nos fundos mede 5,00m, onde confina com terreno de Esther Rossi Pereira. Contribuinte: 
053.057.0057-4. Matricula nº 14.899 do 7º C.R.I., da Capital /SP. Benfeitoria: Conf. Av.02 – Foi 
construída uma casa residencial que recebeu o nº 464, da Rua Nossa Senhora dos Anjos. Ônus: 
Consta da referida matrícula, conforme Av.11(09/05/2018) – Penhora Exequenda. 2. Avaliação Total 
- R$ 546.996,06 (outubro/2018 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do 
TJSP). 3. Débito Exequendo - R$ 640.586,30 (agosto/2018 – Conf. Fls. 07 dos autos). 4. Visitação - 
Não há visitação. 5. Datas das Praças - 1ª Praça começa em 01/02/2019, às 15h45min, e termina em 
06/02/2019 às 15h45min e; 2ª praça começa em 06/02/2019, às 15h46min, e termina em 27/02/2019, 
às 15h45min. 6. Condições de Venda e Informação – edital completo com forma de pagamento, 
lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. Dúvidas e 
Esclarecimentos: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do 
leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo 
telefone (11)2388-8283 e e-mail: contato@zukerman.com.br Ficam os requeridos, Mc São Mateus 
Edições Culturais Ltda – EPP, Eudival Domingues da Silva, e Angela Maria Prosperi da Silva, seus 
cônjuges, se casados forem, e demais interessados, Intimados das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 10/10/2017. 
Dos autos “consta a interposição de Agravo de Instrumento nº 2216093-93.2018.8.26.0000 que foi 
recebido apenas no efeito devolutivo, e sobre essa decisão pende recurso de Agravo Interno”. Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 26 de setembro de 2018. 

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      22.568
Disponibilidades    9.921
Aplicações Interfinanc. Liquidez       2.701

Aplicações no mercado aberto     2.701
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.336

Carteira Própria    3.308
Vinculados à Prestação de Garantias      520
Vinculados ao Banco Central    508

Outros Créditos        5.604
Carteira de Câmbio    4.547
Rendas a Receber     143
Negociação e Intermed. de Valores    22
Diversos    923
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (31)

Outros Valores e Bens               6
Despesas Antecipadas     6

PERMANENTE        1.131
Imobilizado de Uso           441

Outras Imobilizações de Uso    1.150
(Depreciações Acumuladas)     (709)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            690
Outros Ativos Intangíveis    894
(Amortização Acumulada)   (204)

TOTAL DO ATIVO      23.699

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      16.909
Relações Interdependências        1.562

Ordens de Pagamentos em Moedas     1.562
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      15.347

Carteira de Câmbio    7.721
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.288
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     6.336

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        6.790
Capital :        6.187

De Domiciliados no País      6.187
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      127
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    272
Lucros ou Prejuízos Acumulados     176
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado             28

Receitas Operacionais     11.210
(Despesas Operacionais)     (11.165)
Receitas não Operacionais    -
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    (6)
(Contribuição Social)    (11)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido     23.699

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Outubro de 2018

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº  11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775

 Companhia Aberta
COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO

YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 360, 4º andar, Cj. 41, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP nº 04543-000, vem comu-
nicar, por meio da presente, a quem possa interessar e para todos os fins de direito, o extravio do Livro de Transfe-
rência de Ações Nominativas, registrado e autenticado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em 01 de 
dezembro de 2011, sob o nº 115363, nº de ordem: 1 e parcialmente utilizado, fato esse constatado em 29.10.2018, 
de forma que a Companhia não possui mais o referido livro em seus arquivos. São Paulo, 26 de novembro de 2018

A Comissão de Controle 
e Defesa do Consumi-
dor do Senado aprovou 

o projeto que estabelece a 
proibição de qualquer forma 
de propaganda, publicidade, 
promoção ou patrocínio de 
produtos fumígenos também 
nos locais de venda. O texto do 
senador José Serra (PSDB-SP) 
estabelece a obrigatoriedade de 
que as embalagens dos cigarros 
sejam padronizadas, mantendo 
as advertências quanto aos 
riscos e prejuízos do fumo, con-
forme regulamento da Anvisa.

O projeto também proíbe o 
uso de substâncias sintéticas 
e naturais que possam inten-
sificar, modificar ou realçar 
sabor ou aroma de cigarros ou 
outros produtos fumígenos, 
e estabelece a punição, com 

Senador José Serra, autor do projeto.
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Comissão aprova novas medidas 
de combate ao tabagismo

Os custos relacionados ao uso do cigarro são “astronômicos” e superam em muito a receita tributária 
gerada pelo setor

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Aviso aos Acionistas
Madeira Energia S.A. - MESA (“Companhia”) vem comunicar aos Senhores Acionistas que, na Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 29 de novembro de 2018 (“AGE 29.11”), foi aprovado aumento de capital da Companhia (“Aumento de Capital”), nos seguintes termos
e condições: O aumento do capital social da Companhia é de até R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), mediante a emissão 
de até 301.274.623 (trezentos e um milhões, duzentas e setenta e quatro mil, seiscentas e vinte e três) novas ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,4315 cada (“Ações”). Na própria AGE 29.11, a acionista Furnas Centrais Elétricas S.A.
subscreveu 127.921.205 (cento e vinte e sete milhões, novecentas e vinte e uma mil, duzentas e cinco) ações, pelo preço de emissão de  
R$ 0,4315 cada uma. As Ações emitidas no Aumento de Capital farão jus ao recebimento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio 
integrais, bem como quaisquer outros direitos que venham a ser declarados pela Companhia a partir desta data, em igualdade de condições 
com as demais ações ordinárias da Companhia já existentes. As ações subscritas na própria AGE 29.11 deverão ser integralizadas em moeda 
corrente nacional até 06 de dezembro de 2018, totalizando R$ 55.198.000,00 (cinquenta e cinco milhões, cento e noventa e oito mil reais). 
Em relação ao valor remanescente de R$ 74.802.000,00 (setenta e quatro milhões, oitocentos e dois mil reais), a serem integralizados em 
moeda corrente nacional, os acionistas terão o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados desta publicação, para exercer seu direito de 
preferência para subscrição do Aumento de Capital, na proporção de sua participação no capital social da Companhia, mediante assinatura
de boletim de subscrição, na sede da Companhia, devendo à ocasião apresentar os documentos listados abaixo. O preço por Ação, para 
exercício do direito de preferência, será também de R$ 0,4315 por ação, calculado nos termos do inciso II do § 1º do artigo 170 da Lei nº
6.404/76. As Ações subscritas em decorrência do Aumento de Capital deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional em até  
5 (cinco) dias úteis contados da data de subscrição. O prazo e o procedimento para rateio e exercício do direito a eventuais sobras pelos
acionistas que tiverem reservado tal direito constarão de aviso aos acionistas a ser oportunamente publicado pela administração da
Companhia. Documentação para Subscrição de Ações: cópia do estatuto e ata de eleição da atual diretoria ou contrato social consolidado, 
em vigor, cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), documentação societária outorgando poderes de 
representação e originais da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de seus representantes. Os acionistas que se fizerem
representar por procurador deverão entregar, além dos documentos acima referidos, o respectivo instrumento de mandato.

São Paulo, 29 de novembro de 2018
Madeira Energia S.A. - MESA

regiões produtoras de fumo. 
Nos cálculos da senadora, 600 
mil pessoas no Brasil dependem 
dessa atividade econômica Ela 
também questiona a efi cácia 
das restrições ao mercado legal 
de tabaco.

Em seu relatório, Cristovam 
lembra que o Brasil já avançou 
em relação às medidas de com-
bate ao tabagismo, mas é preci-
so dar continuidade a essas po-
líticas. José Serra lembrou que 
o percentual de fumantes no 
Brasil foi reduzido de 35% para 
14,7% entre 1989 e 2013, mas 
os custos relacionados ao uso 
do cigarro são “astronômicos” 
e superam em muito a receita 
tributária gerada pelo setor. O 
projeto segue para análise da 
Comissão de Assuntos Sociais 
(Ag.Senado). 

multa e pontos na carteira do 
motorista que fumar ou permitir 
que passageiro fume em veículo 
que esteja transportando meno-
res de 18 anos. 

A discussão do projeto foi 

marcada por controvérsia 
entre a senadora Ana Amélia 
(PP-RS) e o relator da matéria, 
senador Cristovam Buarque 
(PPS-DF) sobre o impacto 
negativo da medida sobre as 

O famoso cantor italiano Pep-
pino di Capri, conhecido por seu 
romantismo, voltará ao Brasil 
em 2019 para apresentar sua 
nova turnê, “Peppino di Capri 
Per Amore”, no dia 21 de março, 
em São Paulo. A pré-venda de 
ingressos já começou. O artista, 
que veio ao país pela última vez 
em maio de 2017, fará apresen-
tação única no Credicard Hall. 

Seu show contará com a par-
ticipação especial da cantora 
brasileira Zizi Possi, com quem 
interpretará a música “Per 
Amore”, além de uma seleção de 
canções napolitanas. O evento 
será produzido pela Polandian. 
O primeiro sucesso da carreira 
do cantor foi a música Malatia, 
criada em 1958. Ao longo de 60 
anos, Capri misturou diversos 
estilos em suas canções, como 
jazz, mambo e o clássico ita-
liano. Entre os principais hits 

Peppino di Capri voltará ao 
Brasil em março de 2019

também estão “Roberta” (1963) 
e”Champagne” (1973).

O italiano ganhou fama inter-
nacional após vencer o Festival 
de San Remo, em 1973, com a 
música “Un Grande Amore e 
Niente Piu”. E, em 1976, com 
a canção “Non lo Faccio Piu”. 
Com presença de palco cativan-
te, Peppino di Capri consagrou 
sua carreira em 1988, quando 
lançou o álbum “In Concerto”, 
em Londres (ANSA).
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São Paulo, sexta-feira, 30 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
SEXTA 30 de Novembro de 2018. Dia de Santa Maura, Santo An-
dré Apóstolo, São Troiano, Santa Justina, São Zózimo, e Dia do Anjo 
Aniel, cuja virtude é a vitória. Dia do Cinema, Dia do Estatuto da 

Terra, Dia do Patrono, e Dia do Síndico. Hoje aniversaria José 
Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni que faz 83 anos, o técnico 
de futebol Muricy Ramalho que nasceu em 1955, o cantor inglês 
Billy Idol que faz 73 anos, o ator Ben Stiller que nasceu em 1965 e 
a apresentadora Angélica que completa 45 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau será célebre por seus ta-
lentos e ideias. Criativo, versátil com capacidade de comunicação, 
você tem uma personalidade animada. A sua grande necessidade 
de amor e expressão faz com que nem sempre seja perceptível às 
outras pessoas. Obtém vitória em situações difíceis e alcança sempre 
a harmonia entre pessoas de personalidade diferente. Possuem o 
domínio das ciências, artes e a inspiração através de facilidade para 
a meditação. No lado negativo aparecem os charlatães e os espíritos 
perversos aqueles que querem enganar as pessoas.

Dicionário dos sonhos
ÁRVORE – Se for árvore frutífera indica abundância, 
fartura. Com fl ores perfumadas indica um amigo leal 
e bondoso. Mas uma árvore seca sem folhas e frutos 
corresponde à avareza e a ignorância, perdas e pobreza. 
Árvore com fl ores avisam a chegada do amor. Números 
de sorte: 18, 36, 79, 86 e 92.

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

Esta sexta é o vigésimo terceiro dia da lunação. A Lua faz um aspecto negativo com Netuno que tende a nos deixar 
vulneráveis. A Lua em Virgem, no entanto, nos permite agir de forma mais direta e prática, só não podemos deixar 
de lado a intuição e o cuidado com o outro.  À noite a Lua faz um bom aspecto com Plutão que renova as energias 
e nos faz ir a fundo nas questões emocionais. Estaremos mais atentos e prontos para descobrir os verdadeiros 
sentimentos que mexem com a gente. Mesmo assim, expectativas têm pouca chance de se realizarem, pelo menos 
da forma grandiosa que podemos esperar delas nesta sexta.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

O dia tende a ter imprevistos e o 
improviso deve ser evitado. Este é 
aquele tipo de dia que nada sai como 
havia sido planejado. Evite fazer 
promessas porque o cumprimento 
delas será difícil. Cuide melhor de 
você, não se irrite facilmente no amor 
devido aos sentimentos instáveis. 
52/352 – Violeta.

As expectativas têm pouca chance de 
se realizarem, pelo menos da forma 
grandiosa que podemos esperar delas 
nesta sexta. Use de boa vontade com 
tudo e com todos e terá melhores 
resultados. Dia é bom para ir à busca 
do prazer numa relação e viver uma 
paixão. 89/189 – Cinza.

Procure desenvolver ainda mais 
suas habilidades artísticas e sociais, 
organizando e colocando tudo em 
ordem. Evite a implantação de coisas 
novas, assinatura de documentos 
e papéis importantes. Aprenda 
e ensine mais e prepare-se para 
um momento feliz a dois. 79/379 
– Amarelo. 

Não vá compensar frustrações em 
compras: o resultado não será o 
melhor. É melhor também comer 
menos e de forma regrada. À noite a 
Lua faz um bom aspecto com Plutão 
que renova as energias e nos faz ir 
a fundo nas questões emocionais.  
98/498 – Branco.

Dia para ir à busca de intenso prazer 
numa relação. Ótimo momento para 
abrir caminhos pelo equilíbrio e a 
união de forças. Precisa fazer uma 
revisão de seus planos e desejos 
e querer mais neste fi nal de ano. 
Termine aquilo que foi adiado ou 
fi cou atrasado mantendo o equilíbrio. 
65/565 – Amarelo.

O momento é bom para pessoas 
idosas e doentes, mas é impróprio 
para coisas arriscadas ou perigosas. 
Muita afetividade na relação social e 
amorosa irá garantir sua felicidade. 
Mantenha o esforço para alcançar 
seus desejos pessoais e descobrirá 
que se abrem os caminhos 35/935 
– Branco.

Grande motivação para o trabalho 
melhora a situação fi nanceira com o 
Sol na casa dois. Um dinheiro a mais 
ou benefícios inesperados deverá 
chegar. Terá soluções em assuntos 
pendentes em dinheiro. Evite atritos 
no amor devido a emoções fortes e 
imprevistos fora da rotina. 41/241 
– Verde.

O Sol em seu signo é bom para 
realizar viagens e mudanças que 
foram preparadas. Tudo que tenha 
sido planejado pode ser feito, mas 
somente depois do aniversário. Para 
quem sair o fi nal da sexta promete 
uma atmosfera criativa e interes-
sante.   55/155 – Cinza.

Surgem novas oportunidades profi s-
sionais que devem ser antes muito 
bem analisadas. Neste período é bom 
planejar, mas não realizar. Por isso 
nesta sexta é melhor evitar apostas 
altas e arriscadas demais. Use sua 
mente para imaginar o que deseja 
no futuro. 90/390 – Branco.

Momento de muita ansiedade logo de 
manhã cedo pode leva a atropelar o 
ritmo de forma impaciente, deixan-
do os detalhes de lado e agindo de 
forma afoita e fora da rotina. A Lua 
faz um aspecto negativo com Netuno 
que tende a lhe deixar vulnerável . 
89/289 – Azul.

Não vá compensar frustrações em 
compras: o resultado não será o 
melhor. É melhor também comer 
menos e de forma regrada nesta 
sexta e no fi nal de semana. Está 
vivendo situações muito positivas 
no trabalho que irão se concretizar 
até o início do ano que vem. 51/551 
– Cores claras.

Dia de agitação nos acontecimentos 
e inquietação interna. Resolva uma 
grande difi culdade pessoal de manhã 
cedo. A Lua em Virgem, no entanto, 
nos permite agir de forma mais direta 
e prática, só não podemos deixar de 
lado a intuição e o cuidado com o 
outro. 48/948 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para acabar com vício das drogas e bebidas: Quem 
tem algum parente viciado em drogas ou em bebidas 
alcoólicas ou cigarro, deve escrever 7 vezes o nome desta 
pessoa em um papel branco e rezar o Salmo 87, pedindo 
ao anjo Veuahiah que leve para longe dela este vício 
que só traz tristezas. Depois, coloque o papel dobrado 
dentro da Bíblia, na página desse mesmo Salmo e deixe 
lá por 7 dias. No oitavo dia, recite novamente todos os 
versículos  e pense fi rmemente no seu pedido, depois 
queime o papel e sopre as cinzas ao vento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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2/go. 3/icó. 4/rani. 5/bilbo — farad — tonal.
No último dia 13 aconteceu em São Paulo, na casa Traffô, 

o Data Revolution Tour - evento mundial da Qlik. Com 
conteúdo focado para profi ssionais do mercado de BI e 

análise de dados, o evento acontece em mais de 15 países e esta 
foi a primeira realização no Brasil. Na ocasião, os participantes 
tiveram a oportunidade de refl etir e discutir sobre o momento de 
profunda transformação que vivemos, com alto volume de dados 
impactando os negócios dos mais diversos segmentos. 

 
“Vivemos em uma era que aponta para a necessidade de que, 

cada vez mais, empresas e profi ssionais sejam de fato fl uentes em 
dados, que saibam falar esse novo idioma que vem sendo conside-
rado, por muitos, como o novo petróleo, tamanho seja este valor”, 
comenta Marcelo Rezende, Country Manager da Qlik para o Brasil.

 
Essa nova era de BI e Analytics traz a oportunidade de que todas 

as organizações façam as descobertas que efetivamente geram 
mudanças. “Caminhamos para um futuro dirigido por dados, 
também conhecido como Data-Driven. Perguntas, descobertas, 
e ideias devem ser cada vez mais direcionadas de acordo com as 
informações que esses dados trazem, tudo isso de forma muito 
mais democratizada. Ganhos ainda inimagináveis estão vindo 
juntamente com essa grande Transformação Digital e todos pre-
cisamos estar alinhados para fazer parte dela”, conclui Rezende.

 
Além do palestrante Caique Zaniolo, Senior Product Manager 

Analytics da Qlik, e Alexandre Zacarias, Gerente de Pré-Vendas da 
Qlik Brasil, líderes de opinião do IDC e da Deloitte compartilharam 
também suas ideias sobre como impulsionar a Transformação 
Digital e a alfabetização de dados nas organizações, permitindo 
que todos os colaboradores possam aproveitar valiosos insights 
e todo o potencial que os dados têm a revelar.

Especialista afi rma que dados são um 
recurso estratégico para empresas

Líderes do mercado se reuniram para debater sobre todo o potencial que pode ser encontrado ao fazer proveito das mais novas tendências do mercado de BI

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO 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: AVINASH HARESH MOHANANI, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Belém - PA, no dia 07/12/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Haresh Pritamdas Mohanani e de Meena Haresh Mohanani. A pretendente: 
PAMELA DE CASTRO MESSINA, solteira, profi ssão empresária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 17/06/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Roberto Messina e de Tania de Castro Messina.

O pretendente: RODRIGO ALBERTO DE MOLINA FERNANDES, solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em São Leopoldo - RS, no dia 15/05/1981, residente e domiciliado 
na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Eunírio Zanetti Fernandes e de Elaine Beatriz 
de Molina Fernandes. A pretendente: LIANA VALENTE LAGE, solteira, profi ssão 
médica, nascida em Fortaleza - CE, no dia 18/08/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Cilon Costa Lage Filho e de Fátima Arruda 
Valente Lage. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência 
do pretendente.

O pretendente: SILAS FERREIRA DONADELI, divorciado, profi ssão mecânico, nascido 
em Jatobá - SP, no dia 19/06/1961, residente e domiciliado no Jardim Paulista, São 
Paulo - SP, fi lho de Jonas Ferreira e de Rita Donadeli Ferreira. A pretendente: SANDRA 
JOPPERT, divorciada, profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 16/08/1978, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha 
de Roberto Luiz Joppert e de Marcia Igel Joppert.

A pretendente: SAMUEL FRANCISCO, divorciado, profi ssão empresário, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 21/10/1966, residente e domiciliada no Jardim Paulista, 
São Paulo - SP, fi lha de Lucia Francisca. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS 
COSTA, divorciada, profi ssão surpevisora de vendas, nascida em Salinas - MG, no dia 
31/10/1973, residente e domiciliada em Carapicuíba - SP, fi lha de Antonio José da Costa 
e de Adelina Maria de Jesus.

O pretendente: VALDINEI SOARES FERREIRA, solteiro, profi ssão universitário, nascido 
em Saquarema - RJ, no dia 21/10/1987, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - 
RJ, fi lho de Valdir Soares Ferreira e de Noêmi Ferreira. O pretendente: LUIZMAR DE 
ASSIS BERNARDES, solteiro, profi ssão bancário, nascido em Governador Valadares 
- MG, no dia 26/06/1968, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Luizmar de Oliveira Bernardes e de Maria Eugenia Bernardes.

O pretendente: PEDRO UEMA DE MELO, solteiro, profi ssão analista de redes, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 31/01/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Gelson Francisco de Melo e de Cleusa Uema de Melo. A pretendente: 
TERESA CRISTINA BORGES LEITE PALOMINO, divorciada, profi ssão gerente de 
projetos, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/05/1980, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alvaro Cezar Leite Piñaz Palomino e de Rosalia 
Borges Palomino.

O pretendente: TARCISIO HENRIQUE GENEROSO, solteiro, profi ssão cineasta, 
nascido em Goiânia - GO, no dia 09/12/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Orlando Generoso e de Leneura Henrique Fernandes da Silva. 
O pretendente: HUGO HENRIQUE SOARES ARAÚJO, solteiro, profi ssão médico, 
nascido em Brasília - DF, no dia 18/05/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Demerval Evangelista Araújo e de Mariza da Rocha Soares.

O pretendente: GUSTAVO LEONARDI GARCIA, solteiro, profi ssão funcionário público, 
nascido em Barretos - SP, no dia 21/08/1979, residente e domiciliado no Jardim Paulista, 
São Paulo - SP, fi lho de Clovis Viola Garcia e de Lucia Helena Leonardi Garcia. O 
pretendente: WOSHIGTON LUIZ LONGUINO, solteiro, profi ssão gerente comercial, 
nascido em Barretos - SP, no dia 24/10/1980, residente e domiciliado no Jardim paulista, 
São Paulo - SP, fi lho de Elizabeth Aparecida Longuino.

O pretendente: CLAUDIO DE ARAUJO FERREIRA, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São José dos Campos - SP, no dia 11/05/1982, residente e domiciliado na 
Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de João Ferreira Araujo e de Lucia Maria de Araujo 
Ferreira. A pretendente: ALIENE MARIA GRAF, divorciada, profi ssão empresária, 
nascida em Brusque - SC, no dia 08/12/1987, residente e domiciliada na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lha de Genesio Graf e de Maria Voss Graf.

O pretendente: MARCIO DELASCIO LOPES, solteiro, profi ssão médico, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 12/03/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Antonio Carlos Lopes e de Vera Lucia Delascio Lopes. A pretendente: 
JULIANE FERNANDES PACHECO, solteira, profi ssão advogada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 22/01/1990, residente e domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo 
- SP, fi lha de Douglas Fernandes Pacheco e de Vilma Ribeiro Baião Pacheco.

O pretendente: IAN MOREIRA DUARTE, divorciado, profi ssão produtor musical, nascido 
no Rio de Janeiro - RJ, no dia 10/04/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Fernando Braga Duarte e de Claudia Moreira da Silva. A 
pretendente: RAQUEL FREIRE DE OLIVEIRA, solteira, profi ssão yo tuber, nascida 
em Lagoa de Dentro - PB, no dia 04/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Fernandes de Oliveira e de Maria Dilma Freire de Oliveira.

O pretendente: AUGUSTO DA SILVA URBANO, solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 09/07/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Orlando Gonsalez Urbano e de Celia Maria Sasdelli Urbano. A 
pretendente: NINA PAOLONE, solteira, profi ssão engenheira de produção, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 21/06/1991, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Augusto Paolone e de Daniella Rios Sion Paolone.

O pretendente: FLAVIO HENRIQUE NOGUEIRA MACHADO, solteiro, profi ssão 
oftamologista, nascido em Passos - MG, no dia 17/10/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sandra Nogueira Machado. A pretendente: 
MARIA DRUMOND DE FIGUEIREDO, solteira, profi ssão advogada, nascida em Belo 
Horizonte - MG, no dia 10/06/1987, residente e domiciliada em Belo Horizonte - MG, 
fi lha de Genesco Cardoso de Figueiredo e de Maria Aparecida Vieira Drumond. Obs.: 
Edital de Proclamas Oriundo de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O pretendente: GUSTAVO MARTINS POMPERMAYER, solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em Lençois Paulista - SP, no dia 07/10/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Norberto Pompermayer e de Márcia Martins da 
Silva. A pretendente: ROBERTA NELLI PLACCA, solteira, profi ssão engenheira, 
nascida em Macatuba - SP, no dia 09/11/1989, residente e domiciliada em Lençois 
Paulista - SP, fi lha de Ronaldo Fernando Placca e de Carmem Lucia Nelli Placca. Obs.: 
Edital de Proclamas Oriundo de Lençois Paulista, Estado de São Paulo.

O pretendente: RAFAEL ETCHEGOYEN ORLANDI, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em Porto Alegre - RS, no dia 16/05/1982, residente e domiciliado no Rio 
de Janeiro - RJ, fi lho de José Luiz Antonio Barnewitz Loro Orlandi e de Maria Lucia 
Etchegoyen Orlandi. A pretendente: BARBARA BRUSCOLO OLIVEIRA, solteira, 
profi ssão arquiteta, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 30/11/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dario Mendes de Oliveira e de 
Ana Aparecida Brusolo Mendes de Oliveira. Obs.: Edital de Proclamas Oriundo do 12º 
Registro Civil do Rio de Janeiro - RJ.

O pretendente: AHMAD ALMENZEL, nacionalidade síria, solteiro, profi ssão agrônomo, 
nascido na Síria, no dia 01/01/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Mohammad Almenzel e de Nouria Kalaf. A pretendente: LÍVIA 
LAUTENSCHLAGER CORTEZ ALVES, divorciada, profi ssão designer, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 18/09/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de João Carlos Cortez Alves e de Marly Lautenschlager Cortez Alves.

O pretendente: THALES ORTIGOZA MONTEIRO, solteiro, profi ssão designer, nascido 
em Santo André - SP, no dia 01/09/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Silas Borges Monteiro e de Angelica Ortigoza Monteiro. A 
pretendente: FLAVIA CRUZ PEREIRA, solteira, profi ssão esteticista, nascida em 
Poços de Calda - MG, no dia 17/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Maurílio Pereira e de Maria de Fátima Cruz Pereira.

O pretendente: BRUNO ANDRADE DE FIGUEIREDO, solteiro, profi ssão arquiteto, 
nascido em São Luis - MA, no dia 05/10/1989, residente e domiciliado no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Nivaldo de Figueiredo e de Gilda Vasconcellos de 
Andrade. O pretendente: LUCAS FELIPE RECHE GONÇALVES, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em Cambé - PR, no dia 02/09/1991, residente e domiciliado no 
Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Gonçalves e de Fernanda Maura Ássi 
Reche Gonçalves.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: CAUÊ LOPES MARTINS, solteiro, profi ssão empresário, nascido em Iraí 
- RS, no dia 05/03/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de João Carlos Martins e de Jaqueline Maria Lopes. A convivente: ISABELA SANTOS 
LIMA, solteira, profi ssão advogada, nascida em Brasília - DF, no dia 08/08/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto de Oliveira 
Lima e de Lilian Santos Lima. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União 
Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, 
incisos I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

O pretendente: DANTE VINCENT ESPINAL SULLAEZ, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em La Paz, Bolivia, no dia 25/12/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Espinal Perez e de Zaida Carmen Sullaez 
Nina. A pretendente: REBECCA BRENNER GROSSE, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Vinhedo - SP, no dia 25/11/1998, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilhelm José Varela Grosse e de Cristiane Brenner 
Grosse.

O pretendente: JÔNATHAS ABREU SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 13/06/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Agnaldo de Abreu Santos e de Cristiane Regina 
de Abreu Santos. A pretendente: ROANA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Pari - SP, no dia 14/03/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Romildo Ribeiro de Oliveira e se 
Sergia Crsitina Gomes da Silva.

O pretendente: JOSÉ ARTHUR FRANCISCO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar técnico, nascido em Santo Antão - PE, no dia 07/11/1994, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Everaldo Severino dos Santos e de 
Ana Paula Francisco dos Santos. A pretendente: ALINE MOREIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente fi scal, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/03/1996, 
residente e domiciliada no Tucuruvi, São Paulo - SP, fi lha de Chinarde Jorge da Silva e 
de Adriana Luz Moreira. Obs.: Cópia do Edital recebida do Ofi cial de Registro Civil do 
22º Subdistrito do Tucuruvi, desta Capital.

O pretendente: ATHILAS MATOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 18/03/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cosmo Carvalho de Oliveira 
e de Regina Vieira de Matos. A pretendente: SABRINA CRISTINE DE PAIVA 
FREITAS ROQUE, estado civil solteira, profissão secretária executiva, nascida 
nesta Capital, Santana - SP, no dia 29/11/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alexandre Ricardo Freitas Roque e de Sandra 
de Lourdes Freitas Roque.

O pretendente: VINICIUS BENTO CAZES, estado civil divorciado, profi ssão funcio-
nário público, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 06/11/1967, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Cazes e de Thereza da 
Silva Cazes. A pretendente: DAMIANA LOPES DE SOUSA, estado civil divorciada, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Brejo Santo - CE, no dia 03/12/1972, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Lopes de Sousa 
e de Josefa Lopes de Sousa.

O pretendente: ALEX BENETELI ULTRAMARI DE LIMA, estado civil solteiro, profi s-
são suporte técnico, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 02/02/1995, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ultramari de Lima e de 
Gisele Virginia Beneteli de Lima. A pretendente: JULIANA LEAL DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de atendimento I, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no 
dia 30/01/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João 
Valentim de Oliveira e de Nivaldina Sousa Leal de Oliveira.

O pretendente: MAURO MOSCATELLI, estado civil divorciado, profi ssão funcio-
nário público, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 11/11/1961, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Moscatelli e de Cenira 
Moscatelli. A pretendente: VIVIANE DA SILVA LEME, estado civil solteira, profi ssão 
funcionária pública, nascida nesta Capital, Pirituba - SP, no dia 10/09/1977, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito Miguel Leme e de 
Zenaide da Silva Leme.

O pretendente: SÁVIO OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ope-
rador de cremalheira, nascido em Campo Formoso - BA, no dia 20/09/1997, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio Antonio dos Santos e de 
Joana da Cruz Oliveira. A pretendente: DIANA RODRIGUES DE JESUS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Campos Verdes - GO, no dia 11/12/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdir José de Jesus e de Maria 
de Lourdes Rodrigues de Jesus.

O pretendente: GILBERTO RIBEIRO DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de produção, nascido em São José do Jacuípe - BA (Registrado em Mairi - BA), 
no dia 27/11/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Jailton Ribeiro de Araújo e de Vilma da Silva Ribeiro. A pretendente: ERNANDA DO 
NASCIMENTO SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de  vida escolar, nascida 
em Glória do Goitá - PE (Registrada em Apoti - PE), no dia 19/11/1993, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Dias da Silva e de Maria 
Helena do Nascimento Silva.

O pretendente: IVAIR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, pro-
fissão ajudante geral, nascido em Aracajú - SE (Registrado em São Brás - AL), 
no dia 06/11/1999, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Ivair Ferreira Santos e de Maria Aparecida da Silva Santos. A pretendente: 
VIVIAN DE OLIVEIRA PIERRE, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
nesta Capital, Nossa Senhira do Ó - SP, no dia 24/11/2000, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ronaldo de Oliveira Pierre e de Viviane 
de Oliveira Pierre.

O pretendente: ANDERSON DE JESUS SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar de expedição, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/09/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gilberto de Santana e de 
Cicera Maria de Jesus Santana. A pretendente: PALOMA BALDUINO GUEDES, estado 
civil solteira, profi ssão atendente ao cliente, nascida em Osasco - SP (1º subdistrito), no 
dia 16/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Guedes e de Maria Regina Balduino Machado Guedes.

O pretendente: FILIPE AURÉLIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão protético, 
nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 13/08/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Ernildo da Silva e de Sandra Regina Perri 
da Silva. A pretendente: NAYARA TAUANE DA SILVA MENEZES, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 17/10/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Natanael Cabral de Menezes e 
de Maria Francisca da Silva.

O pretendente: ROGERIO BENEDITO AVILA OCAMPOS, estado civil solteiro, profi s-
são comerciante, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 04/03/1964, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Martinhos Domingos Ocampos 
Reinoso e de Maria Augusta Avilla Ocampos. A pretendente: ROSELI BUENO BARROS, 
estado civil divorciada, profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoei-
rinha - SP, no dia 09/03/1958, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Barros Sobrinho e de Tereza Bueno Barros.

O pretendente: THIAGO FELIPE AGOSTINHO, estado civil solteiro, profi ssão atendente 
de restaurante, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 28/09/1991, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Irineu Agostinho e de Djanira Alves da 
Silva Agostinho. A pretendente: SUELEN DOS SANTOS RAIRES, estado civil solteira, 
profi ssão analista de treinamento, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 26/02/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Miranda Raires 
e de Maria Edileuza dos Santos.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LINCOLN DE SOUZA MELLO, estado civil divorciado, profi ssão super-
visor de vendas, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 29/04/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Djair de Mello e 
de Edna de Souza. A convivente: BRUNA DOS SANTOS CAVALCANTE, estado 
civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 
31/01/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson 
das Neves Cavalcante e de Luzinete Higino dos Santos Silva. Obs.: Findo o prazo legal 
e não havendo oposição de impedimento, será feito de imediato o registro da conversão 
da união estável em casamento.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: EDSON GONÇALVES MANSO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão advogado/aposentado, nascido em Ipuã - SP, no dia 18/08/1930, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Gonçalves Manso e de Sebas-
tiana Rosa. A pretendente: IVONE CHIMELLO GONÇALVES, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão professora/aposentada, nascida em Franca - SP, no dia 
15/07/1933, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sylvio Chimello e de 
Lazara Fernandes Chimello.

O pretendente: JEFERSON LORENZATO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão assistente de almoxarifado, nascido em Arapongas - PR, no dia 21/10/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Divaldi Lorenzato e de Maria das Dores 
Costa Lorenzato. O pretendente: DIOGO MENDES ROSA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão representante de atendimento, nascido em Londrina - PR, 
no dia 18/01/1990, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Aparecido 
Rosa e de Célia Maria Mendes Oliveira Rosa.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RODRIGUES, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, nascido em Niterói - RJ, no 
dia 25/06/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francimar Pedrosa 
Rodrigues e de Edila Marta dos Santos Rodrigues. O pretendente: GABRIEL PEREIRA 
DIAZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão analista de RH, nascido no 
Rio de Janeiro - RJ, no dia 01/03/1989, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Jorge Diaz e de Mirian Pereira Diaz.

O pretendente: FRANCISCO ANTONIO BRINÇO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão funcionário público estadual, nascido em São Paulo - SP, no dia 
17/07/1967, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Amador Porfi rio Mendes 
Brinço e de Maria Augusta Galego Geraldes Brinço. O pretendente: BRENNO PEREIRA 
MACHADO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em Uberlandia - MG, no dia 22/07/1989, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Maria do Carmo Pereira Machado.

O pretendente: PAULO SERGIO DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil divorcia-
do, profi ssão técnico mecânico, nascido em Guarujá - SP, no dia 23/10/1966, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisca de Mesquita Lima. A pretendente: 
APARECIDA MARIA MARTINS, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em Tupi Paulista - PR, no dia 05/04/1968, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Elpidio Martins Ribeiro e de Cristina Maria Ribeiro.

O pretendente: CLÁUDIO DA SILVA JERONIMO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão metalurgico, nascido em Maceió - AL, no dia 24/02/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Sebastião Jeronimo e de Helena Augusta da 
Silva. A pretendente: MARIA ANDRÊNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Pentecoste - CE, no dia 
29/11/1996, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luis Galdino de Oliveira 
e de Francisca Rodrigues de Paulo.

O pretendente: ALEXANDRE WILLER MELO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/07/1968, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Rocha Melo e de Nelly da Silva Melo. O 
pretendente: WANDERSON ILO SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão assistente administrativo, nascido em Ipatinga - MG, no dia 15/01/1977, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Idilio Santos e de Maria de Fátima Santos.

O pretendente: RODOLFO DE LIMA VIANA, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ro, profi ssão analista de dados, nascido em Campina Grande - PB, no dia 02/08/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Bonildo Viana e de Maria 
Rejane de Lima Viana. O pretendente: ARTHUR LUSTOSA DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão analista de dados, nascido em Patos - PB, no dia 
22/03/1993, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Angelo de Souza 
e de Josilene Lustosa da Silva Souza.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ ARAÚJO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão arquiteto, nascido em Francisco Morato - SP, no dia 08/10/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jaime Pereira de Araújo e de Nadir de Fátima 
Araújo. O pretendente: ADEMIR BUENO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão designer, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/06/1968, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Bueno Filho e de Joanna Hidalgo Bueno.

O pretendente: RAUL MACEDO DE SOUZA LOUREIRO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão desenhista gráfi co, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/11/1965, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Flavio de Souza Loureiro Filho e de 
Zuleida Macedo de Souza Loureiro. O pretendente: ALEXANDRE SALLES PIMEN-
TA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em Belo 
Horizonte - MG, no dia 13/03/1970, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Rui Caldas Pimenta Pimenta e de Josefa Marinalva Salles Pimenta.

O pretendente: CIROLUIZ NOVELLO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Montenegro - RS, no dia 18/06/1989, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Luiz Novello e de Eliane Maria Schallenberger Novello. O pretendente: 
WAGNER BATISTA RIBEIRO OVÍDIO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão marketing, nascido em Itanhandu - MG, no dia 04/11/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Ovídio Júnior e de Rosângela Batista Ribeiro Ovídio.

O pretendente: DIEGO CASTRO DA SILVA CAVALCANTE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão produtor cultural, nascido em Cotia - SP, no dia 18/04/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Claudionor da Silva Cavalcante e 
de Sonia Castro. O pretendente: LUAN AFONSO DE ASSIS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão artista, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/01/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Honorato de Assis e de 
Cristiane Dalila Afonso de Assis.

O pretendente: RHUAN DE OLIVEIRA PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão bancário, nascido em Santo André - SP, no dia 30/04/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto Pereira e de Maria Aparecida 
Guerra Pereira. O pretendente: JORGE RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em São Roque - SP, 
no dia 04/03/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jorge Rodrigues 
de Souza e de Marta Ferreira de Souza.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO XAVIER DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/03/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Hermes Xavier dos Santos e de Ivanete 
Lazarini Xavier dos Santos. A pretendente: JESSICA DAYANE ISHII, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão designer, nascida em São Paulo - SP, no dia 
18/05/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Takashi Ishii e de Vera 
Lucia de Jesus Ishii.

O pretendente: MARCO ELISIO TELES, nacionalidade brasileira, estado civil viúvo, 
profi ssão comerciante, nascido em Uberaba - MG, no dia 05/02/1947, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nicodemos Teles e de Dalva Vilaça Teles. A 
pretendente: MARINA ROSANGELA VICÊNCIO MORAL, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão controladora de acesso, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 10/01/1975, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nicolau Angelo Brasil 
Moral e de Jandira Rosa Vicêncio.

A pretendente: JULIANA CALEFFI GRANDE, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão executiva de negócios, nascida em Araras - SP, no dia 23/09/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cairbar Sebastião Grande e de Nilce 
Maria Caleffi   Grande. A pretendente: LUANA PIVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão consultora educacional, nascida em Osasco - SP, no dia 05/06/1980, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lourdes Piva.

A pretendente: GABRIELA MATTOS SAUCEDO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão psicóloga, nascida em Canoas - RS, no dia 15/10/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Saucedo e de Etha Lúcia Mattos Saucedo. 
A pretendente: MARGARIDA LANÇA SERRANO, nacionalidade portuguesa, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em Évora - Portugal, no dia 27/05/1997, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de António Manuel Soares Serrano e de Maria 
Ilda Maia Martins Lança Serrano.

Conversão de União Estável em Casamento

A convivente: SÍLVIA OKUMURA HAYASHI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão editora, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/03/1977, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Akio Hayashi e de Herondina Okumura Hayashi. A convivente: 
PAULA BARTORELLI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 23/03/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Marco Bartorelli e de Leila Marilia Keppe Rossi Bartorelli. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 180, número I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

O convivente: ERIK GONÇALVES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão caixa, nascido em Governador Valadares - MG, no dia 25/03/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Vilson Antonio de Souza e de Mércia Maria Gonçalves 
de Souza. O convivente: ANTONIO FERREIRA DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido em Dona Inês - PB, no dia 25/09/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonia Ferreira de Lima. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 180, número I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

O convivente: EDMILSON DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
arquiteto, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 29/01/1977, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de João Alexandre da Silva e de Maria Marizete da Silva. O convivente: FELIPE 
DE LIRA MENEZES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/05/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto de Menezes e de Iraides de Lira Menezes. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 180, número I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

O convivente: MÁRCIO NOVAES COELHO JUNIOR, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/12/1976, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Márcio Novaes Coelho e de Hilda Ribeiro da 
Silva Novaes Coelho. O convivente: ANDRÉ MOREIRA PINTO SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão fotógrafo, nascido em Mongaguá - SP, no dia 
28/04/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Domingues dos 
Santos e de Lucia Maria Moreira Pinto Santos. Obs.: Faço saber que pretendem converter 
sua união estável em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
180, número I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

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

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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Especial

De acordo com dados da Aneel, apesar 
de crescente, a geração concentrada 

em usinas de energia fotovoltaica repre-
senta apenas 1% da matriz energética 
brasileira, com pouco mais de 2,2 mil 
empreendimentos em operação. Por outro 
lado, a geração distribuída, diretamente 
nos telhados das residências e empresas, 
vem se popularizando. A própria sede do 
Ministério do Meio Ambiente, em Brasília, 
também já tem seu sistema próprio de 
energia solar fotovoltaica.

O professor Rafael Shayani, contou que 
a Alemanha já utiliza a tecnologia há mais 
de 20 anos e que, com a entrada da China 
no mercado, tanto produzindo, quanto 
consumindo energia fotovoltaica, os pre-
ços dos equipamentos caíram muitos nos 
últimos anos. “Só nos últimos três anos, o 
preço caiu para praticamente a metade”. 

Segundo ele, cerca de 40 mil residências 
no país já possuem esse sistema instalado 
em seus telhados. 

Desde 2012, a Aneel permite a instala-
ção individual dos equipamentos, desde 
que autorizados e fi scalizados pela dis-
tribuidora de energia da região. “É como 
se o relógio andasse para trás”, explicou 
o professor. O consumidor gera e utiliza 
sua própria energia durante o dia e o 
excedente entrega para a distribuidora. 
À noite, pega essa energia de volta. Com 
isso, há uma compensação na conta no 
fi m do mês.

“Então, se você fi zer um investimento 
em energia solar, você instala na sua 
casa, gera energia limpa, não paga mais 
conta de energia e tem um lucro no fi nal 
das contas”, disse, explicando que para 
o consumo médio de uma família, o in-
vestimento para compra e instalação dos 
equipamentos é de cerca de R$ 12 mil. 
O retorno fi nanceiro desse sistema vai 
variar de cinco a dez anos, com o uso de 
um equipamento que tem 25 anos de vida 
útil em média (ABr). Quando o projeto estiver concluído, a usina fl utuante terá capacidade de abastecer 

20 mil casas populares. 

Instalação em residências

Andreia Verdélio/Agência Brasil

A planta piloto de painéis solares foi instalada pela 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) 
no reservatório da Usina Hidrelétrica de Sobradinho, 

na Bahia, e deve entrar em operação em dezembro.

Esse sistema de geração concentrada de energia fotovol-
taica em usinas utilizando a área de reservatórios é pioneiro 
no Brasil. Até então, ele só havia sido instalado no solo. 
Segundo a Chesf, o objetivo é avaliar a viabilidade técni-
ca, econômica e ambiental do projeto para que ele possa 
participar de leilões de venda de energia e ser reproduzido 
em outros reservatórios ou até mesmo em rios.

“Isso pode ser muito bem replicado em lugares onde o 
Brasil é rico em rios, na Amazônia e regiões do Centro-Oeste, 
por exemplo. Estamos criando uma oportunidade”, explicou 
o gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da 
Chesf, José Bione, contando que, quando o projeto estiver 
concluído, a usina fl utuante terá capacidade de abastecer 
20 mil casas populares.

A plataforma fl utuante já instalada em Sobradinho tem 
7,3 mil módulos de placas solares, área total de 10 mil m² e 
capacidade de gerar 1 megawatt-pico (MWp). Outros 4 MWp 
deverão ser instalados em 2019. Quando o projeto estiver 
concluído, com 5MWp, a usina fl utuante deverá contar com 
35 mil módulos e 50 mil m² de área sobre o reservatório de 
Sobradinho. O investimento total da Chesf é R$ 56 milhões. 
Para comparação, o reservatório de Sobradinho tem uma 
superfície de espelho d’água de 4,2 mil km², com uma usina 
capaz de gerar 1,05 mil MW. Mas, atualmente, por causa 
da baixa vazão, a usina está gerando em torno de 180 MW.

Energia limpa e mais barata
O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, visitou 

a usina fl utuante e disse que o modelo centralizado do 
setor energético brasileiro precisa ser repensado pois não 
benefi cia o consumidor. Ele defendeu a diversifi cação da 
matriz energética, aproveitando as potencialidades de cada 
região. “No Nordeste, por exemplo, temos que criar um 
modelo que permita que o vento e sol, que são fontes de 
energia mais barata, possam benefi ciar os consumidores”, 

A planta piloto de painéis solares foi instalada pela Chesf no reservatório da Usina Hidrelétrica de Sobradinho.

A plataforma é fi xada ao fundo do reservatório por cabos, com material próprio 
para suportar o peso das placas e dos trabalhadores.

Chesf inicia estudo com painéis solares 
em reservatório de Sobradinho

Além dos múltiplus usos já tradicionais, como abastecimento urbano, geração hidrelétrica, irrigação, navegação, 
lazer e piscicultura, as águas verdes do Rio São Francisco agora também abrigam uma Usina Solar Fotovoltaica 
Flutuante, que transforma a luz solar em energia elétrica

disse, explicando que no Centro-Oeste, por exemplo, o 
biocombustível é muito mais barato que outras áreas.

Para o ministro, havendo viabilidade, é preciso criar con-
dições para que o potencial produtivo da fonte de energia 
fotovoltaica possa ser desenvolvido no país, com equipa-
mentos produzidos no Brasil e a custos mais baratos. “Para 
que o produto fi nal não imponha ao consumidor brasileiro 
continuar pagando a energia mais cara do mundo”. Alertou 
ainda que, com a previsão de crescimento da economia 
em 2,5%, logo o país terá difi culdades por falta de energia. 

“Se não tivéssemos tido a 
maior crise econômica da 
nossa história, nós teríamos 
tido o maior apagão da nossa 
história”, explicou. “Estamos 
aqui buscando abrir a menta-
lidade, os hábitos, a cultura 
do setor elétrico brasileiro 
para conviver com inova-
ção. Não dá para se repetir 
os mesmos métodos, ter os 
mesmos modelos que têm 
gerado uma das energias 
mais caras do mundo”.

Estudos em 
andamento

Os técnicos envolvidos 
no projeto da Chesf vão 
estudar a efi ciência da tec-
nologia fotovoltaica resfriada 
naturalmente pela água e 
pelo vento, já que as placas 
instaladas em terra perdem 
efi ciência sob forte calor. Os 

impactos ambientais também são objetos de estudo. “A 
planta de 1 MWp aparentemente não faria interferência, 
mas se ampliarmos para usinas de 30 MWp ou 100 MWp é 
preciso ver o comportamento da fauna aquática”, explicou 
Bione. Os estudos dos sistemas de ancoragem, conexão e 
conversão de energia também são pioneiros. 

A plataforma é fi xada ao fundo do lago por cabos, com 
material próprio para suportar o peso das placas e dos 
trabalhadores que atuam na construção e manutenção, 
mas será preciso analisar seu comportamento em água 
corrente e com a movimentação da barragem. Para entrar 
em funcionamento, ainda serão instalados contêineres de 
conversão da energia em corrente contínua, produzida pela 
plataforma, para energia em corrente alternada, própria para 
ser enviada às linhas de transmissão da usina hidrelétrica. 

De acordo com Bione, esta é outra vantagem da instalação 
de usinas fotovoltaicas nesses reservatórios, já que elas 
aproveitam as infraestruturas de transmissão, reduzindo, 
inclusive, as perdas de energias. Além da usina fl utuante, a 
Chesf desenvolve outros projetos de Pesquisa e Desenvol-
vimento (P&D) na Região Nordeste, com foco no avanço 
dos estudos de tecnologias em geração solar e em outros 
projetos de inovação. Eles estão centralizados no Centro 
de Referência em Energia Solar de Petrolina (Cresp) e 
somam cerca de R$ 200 milhões.

De acordo com especialista em engenharia elétrica e 
professor da Universidade de Brasília, Rafael Shayani, a 
previsão é que até 2050, com o crescimento do país, o con-
sumo de energia triplique. Ele avaliou que projetos como 
o de Sobradinho são positivos já que não causam impacto 
ambiental adicional. “Quando você produz energia com 
uma fonte solar você tá postergando a construção de uma 
nova hidrelétrica e evitando que uma termelétrica, que 
queima combustível fóssil e emite gás efeito estufa, seja 
ligada”, argumentou.
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