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Certidões de nascimento e
casamento sofrem mudanças
Cartórios de registro civil já podem adotar os novos modelos e, a partir de 10 de janeiro, se tornam obrigatórios
Décio Trujilo
Da Agência Brasil

Desde ontem, os cartórios de registro civil podem
começar a adotar os novos
modelos de certidões de nascimento, casamento e óbito
definidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As
alterações visam a facilitar
registros de paternidade e
maternidade de filhos não
biológicos e regulamentar o
registro de crianças geradas
por técnicas de reprodução
assistida, entre outras medidas. Os cartórios têm prazo até 1º de janeiro de 2018
para se adaptar, data em que
os novos formatos se tornam
obrigatórios.
A principal novidade é
a que permite a inclusão de
nomes de pais socioafetivos
na Certidão de Nascimento
sem necessidade de recorrer
ao Judiciário. Ou seja, para
que um padrasto, madrasta

ou novo companheiro de um
dos pais da criança conste no
documento como pai ou mãe,
basta que o responsável legal por ela manifeste esse
desejo no cartório. No caso
de filhos a partir de 12 anos
de idade, é necessário seu
consentimento.
No campo filiação, haverá indicação dos nomes dos
pais, que podem ser heterossexuais ou homossexuais, e
os avós maternos e paternos
serão substituídos pela nomenclatura ascendentes. A
certidão poderá conter os
nomes de até dois pais e duas
mães em razão da dissolução
de casamentos ou relacionamentos estáveis dos pais e a
formação de um novo núcleo
familiar. Do ponto de vista jurídico, não haverá diferença
entre eles.
“Essa medida tem grande importância social, pois
dá valor legal aos vínculos de
amor e afeto criados ao longo

Excelência no setor

da vida entre pais e mães socioafetivos e a criança”, avalia
Gustavo Fiscarelli, diretor regional da Grande São Paulo
da Associação dos Notários
e Registradores do Estado de
São Paulo (Arpen-SP).
Para ele, além de oficializar um relacionamento natural, a medida também assegura os direitos de ambas as
partes no contexto da relação,
como direitos a heranças e
pensões. O filho socioafetivo
passa a gozar dos mesmos
direitos de um filho biológico
ou adotivo.
Em relação à reprodução
assistida, o registro das crianças também passa a poder ser
feito diretamente no cartório
quanto a gestação for resultado das técnicas de inseminação artificial, doação de gametas ou barriga de aluguel,
além de casos post mortem
– quando o genitor doador
de material genético já tiver
morrido. A naturalidade da

criança também tem novas
regras. A partir de agora, a
família pode registrar o filho
tanto pela cidade onde nasceu, como ocorre hoje, como
pelo local onde reside a família. “Essa medida aproxima
a criança de suas raízes, do
local onde seus ascendentes
se instalaram e talvez onde
ela vá viver”, diz o representante dos cartórios. “Muitas
cidades que não têm maternidades simplesmente não têm
cidadãos naturais.”
O número do Cadastro
de Pessoa Física (CPF) também passa a constar obrigatoriamente dos documentos.
A intenção é facilitar a vida
dos cidadãos, que terão praticamente um documento
universal. Além do CPF, a certidão terá espaço para incluir
os números da carteira de
habilitação, do passaporte e
do documento de identidade,
que serão introduzidos durante a vida da pessoa.

Gestores de quatro estados visitam
projetos de avicultura caipira da PB
Foto: Sebrae-PB

O setor da avicultura
caipira é destaque na Paraíba, como cadeia produtiva com 800 produtores
associados de 37 associações e cinco cooperativas,
abatendo 200 mil cabeças
de aves por ano, segundo Associação Brasileira
da Avicultura Alternativa
(Aval). Para conhecer as
técnicas que são empregadas no Estado gerando excelentes resultados e levar
este conhecimento para as
regiões de origem é que o
Sebrae promove missões
técnicas. Como é o caso
de um grupo de gestores
de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e
Bahia, que está na Paraíba
até a próxima sexta-feira
(24) conhecendo o Estado
e suas experiências com a
atividade.
Campina
Grande,
Queimadas, Caturité, Pocinhos, Sumé e Monteiro
receberão secretários de
Agricultura e vice-prefeitos de municípios dos
estados visitantes. A Cooperativa de Avicultores de
Galinha Caipira e Agricultura Familiar do Estado da
Paraíba LTDA (Coopeaves)
acompanhará o grupo e
o levará a seus projetos.
Conforme o gestor do projeto Sertão Empreendedor

Gestores do Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro e de São Paulo conheceram as ações da avicultura paraibana
do Sebrae Paraíba, João
Bosco da Silva, o momento é de reconhecimento
pelo esforço empregado
pela instituição no projeto
da Avicultura Caipira, que
tem dois eixos no Estado
e existe desde 2004. “Esta
visita técnica é uma forma
de reconhecimento de que
estamos no caminho certo
com este trabalho. Quando
vemos pessoas do Sul e do
Sudeste vindo ao Nordeste

para pegar as informações e as
técnicas que aplicamos aqui
na avicultura caipira, é porque
nossa forma de atuação está
coerente com os preceitos exigidos atualmente na agricultura familiar. Nós juntamos os
produtores em cooperativas e
conseguimos este destaque, os
coletivos deram certo, principalmente na geração de renda
dos cooperados”, falou.
O vice-prefeito de Santo
Augusto (RS), Marcelo Both,
disse que quer melhorar a
avicultura caipira na cidade
onde ele mora, que ainda não
funciona em cadeia produtiva.
“A experiência da Paraíba vai
nos inspirar a construir nosso
sistema como uma alternativa
agrícola viável diante do nosso atual problema que é a falta de espaço.
Com o aumento do cultivo da soja e da bovinocultura,
a cidade, que atende a mais
dez municípios a sua volta,
tem que investir numa ativi-

dade menos agressiva, mas
lucrativa. A avicultura me parece uma boa alternativa”, disse. Já a diretora técnico-científica da Aval, Miwa Yamamoto,
disse que veio orientar os gestores públicos a seguirem os
novos caminhos legislativos
da avicultura.
“Vamos criar eventos, a
partir de 2018, para ampliar
as capacitações para os produtores de todo o Brasil. Queremos levar os interessados
nesta área para onde as leis
vão trabalhando. A Paraíba
tem um histórico de comprometimento com a atividade,
principalmente dos governos
que apoiam”, ressaltou.
João Bosco lembrou que,
durante esses 13 anos de trabalho do Sebrae Paraíba com
a avicultura, os produtores
foram bem capacitados, para
evoluir cada vez mais, tanto
na produção, em criar e abater corretamente, como na
obtenção do lucro.
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Concur projeta
crescimento
Durante evento realizado pela SAP na semana passada
em São Paulo com cobertura desta coluna, a diretora da
Concur Brasil, Valéria Soska, falou sobre as novidades da
empresa para o ano que vem, quando a operação completa
um ano no País. Durante o almoço com a Imprensa, a
executiva revelou que, entre as nações emergentes, o Brasil
possui a maior expectativa de crescimento.
“Esperamos um incremento nas operações em
comparação ao primeiro ano. Para isso, teremos não só
aportes de investimentos como contratação de novos
profissionais. Contamos com vários clientes grandes
implementados - como a Votorantim e a Yara Fertilizantes
-, outros em fase de implantação, caso da Embraer, e novos
clientes chegando a todo momento”, comemorou.
Por outro lado, a executiva revelou já estar trabalhando nas
particularidades do mercado brasileiro, caso das informações
que estão fora do GDS (sistema de distribuição global). “Nossa
ferramenta é uma solução global e, no Brasil, precisamos acessar
dados que estão fora do sistema. Mas já estamos trabalhando no
desenvolvimento desse gap, e temos a expectativa de fechá-lo
em breve. Portanto, quem adquirir o Travel agora poderá usar a
solução completa no início do ano que vem”, avisou.
A aposta da executiva para convencer possíveis clientes é a
economia de 10% nos custos das viagens corporativas. “A partir
do início de 2018, a solução vai incorporar ainda tecnologia OCR
para digitalizar e autenticar notas fiscais”, revelou Soska. Com ela,
será possível reconhecer caracteres a partir de uma fotografia
feita pelo smartphone, notas escritas ou impressas. “Além disso,
implantaremos também a funcionalidade Driver, que fará o
reembolso automático baseado na quilometragem”, concluiu.

Black Friday
A oitava edição da Black Friday, que ocorre na próxima
sexta-feira (24), deve consolidar o evento como uma das
principais datas de vendas do comércio brasileiro. As estimativas
apontam um volume de negócios próximo de R$ 2,2 bilhões, 20%
a mais que em 2016. No entanto, o consumidor brasileiro ainda
demonstra desconfiança com a Black Friday, como revela pesquisa
realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da
Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL).
Segundo o levantamento, que ouviu 1.616 pessoas nas
27 capitais brasileiras, 39% dos consultados planejam fazer
compras durante a promoção, enquanto 43% também querem
comprar, mas vão analisar os preços antes. O índice reflete a
dúvida surgida nas edições anteriores de que parte das lojas
simulava descontos e, na verdade, cobrava os mesmos preços de
antes, ou oferecia reduções muito pequenas.
Artesãs
A Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas Para
as Mulheres (SEPPM) realizou na semana passada o segundo
módulo do curso para criação de blog para artesãs. O
objetivo é ajudar na divulgação e comercialização das peças
produzidas pelas mesmas.
As beneficiadas são artesãs crocheteiras acompanhadas
pela SEPPM e que também fazem parte do projeto João
Pessoa Artesã (JPA). Participaram desta edição cerca
de 70 mulheres divididas em quatro grupos: Flor de Lis,
Arteretalho, Unidas pelas Artes e Mulheres Flores e Artes.

Zumbido
Aconteceu na última sexta-feira o II Encontro
Multidisciplinar sobre Zumbido, realizado pelo Grupo de
Estudos e Pesquisa em Audiologia, Equilíbrio e Zumbido da
UFPB. Durante o evento, a Menthel Aparelhos Auditivos realizou
palestra e doação de 10 pares de aparelhos auditivos a pacientes
com o sintoma. Eles serão submetidos à realização de uma
pesquisa, durante 12 meses, para acompanhamento, avaliação e
geração de protocolo do tratamento no zumbido.
Legends
A Riot Games anunciou o novo formato do Campeonato
Brasileiro de League of Legends (CBLoL), que será aplicado já
na próxima etapa da disputa, em 2018. Sofreram alterações
a Fase de Pontos, a Fase Eliminatória e a Série de Promoção.
Além disso, algumas regras também foram readequadas para
a nova temporada. O objetivo dessa mudança é trazer mais
competitividade e qualidade de nível de jogo para a liga.

