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BOLSAS
O Ibovespa: +0,51% Pontos: 
75.092,27 Máxima de +0,88% 
: 75.370 pontos Mínima de 
-0,58% : 74.276 pontos Volu-
me: 7,9 bilhões Variação em 
2018: -1,71% Variação no mês: 
-2,07% Dow Jones: +0,09% Pon-
tos: 25.974,99 Nasdaq: -1,19% 
Pontos: 7.995,17 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,1420 Venda: R$ 4,1425 
Variação: -0,23% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,23 Venda: R$ 4,33 
Variação: -0,31% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,1603 Venda: R$ 
4,1609 Variação: -0,1% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 4,0900 
Venda: R$ 4,2970 Variação: 
-0,3% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,47% ao 
ano. - Capital de giro, 9,52% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.201,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,18% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 156,500 
Variação: -1,26%.

Cotação: R$ 4,1530 Variação: 
-0,43% - Euro (17h38) Compra: 
US$ 1,1631 Venda: US$ 1,1631 
Variação: +0,43% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,8160 Venda: R$ 
4,8180 Variação: +0,15% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,7600 Ven-
da: R$ 5,0070 Variação: +0,2%.

Futuro: +0,51% Pontos: 75.345 
Máxima (pontos): 75.795 Míni-
ma (pontos): 74.435. Global 40 
Cotação: 741,601 centavos de 
dólar Variação: +0,25%.

“Só nos interessamos 
pelos problemas 
dos outros quando 
os nossos não nos 
preocupam”.
Pierre Beaumarchais (1732/1799)
Diplomata francês

mas reafirmou não haver 
qualquer movimentação de 
paralisação por parte das 
entidades que representam 
os caminhoneiros (ABr).

A Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) 
reagiu ontem (5) ao 

reajuste da tabela para o preço 
mínimo do frete rodoviário. 
Segundo a entidade, haverá 
aumento no preço fi nal dos 
produtos pagos pelos consu-
midores e a medida afetará 
negativamente o crescimento 
da economia brasileira. O 
presidente da CNI, Robson 
Braga de Andrade, afi rmou 
que o tabelamento do frete 
é uma “medida equivocada e 
simplista” que não soluciona 
as difi culdades enfrentadas 
pelo transporte rodoviário 
do país.

O Supremo Tribunal Fe-

 Empresários: tabela do 
frete causará danos ao 
consumidor e à economia

deral (STF) deve julgar três 
ações sobre o tema. Uma delas, 
movidas pela CNI, pede que a 
Lei 13.703/2018, que instituiu 
o tabelamento do transporte 
de cargas nas rodovias, seja 
declarada inconstitucional 
por violar princípios como o 
da livre iniciativa e da livre 
concorrência. A Associação 
Brasileira dos Caminhoneiros 
(Abcam) classifi cou a tabela 
publicada ontem como uma 
mera “atualização de preços 
para o serviço de frete rodo-
viário”. 

Para a entidade, a nova 
resolução da ANTT continua 
não contemplando particu-
laridades fundamentais do 

setor, como a necessidade de 
correção dos valores conforme 
os tipos de cargas; número 
de eixos e índices regionais 
que permitem atender às 
peculiaridades de cada uni-
dade da federação. “A Abcam 
ainda analisa a repercussão 
deste reajuste perante os 
caminhoneiros autônomos, 
entretanto, antecipa que há 
uma grande preocupação com 
a forma como a tabela está 
sendo conduzida”, informa 
nota da entidade, que calcula 
que o acréscimo médio foi da 
ordem de 3% a 5% quando 
comparado com os valores da 
tabela anterior. 

Aumento que, de acordo 

A Abcam reafi rmou não haver qualquer movimentação de paralisação por parte

das entidades que representam os caminhoneiros.

com a associação, “se fez ne-
cessário devido ao aumento 
médio de 13% do óleo diesel 
em 31 de agosto” e qua varia de 
acordo com a quilometragem, 

quantidade de eixo e tipo de 
carga. A associação anunciou 
que enviará à Casa Civil um 
novo pedido de audiência para 
explicar suas preocupações, 

O apoio internacional envol-
vendo vários países em busca 
de ações para reconstrução e 
restauração do Museu Nacional 
deve chegar até o Parlamento 
Europeu. O governo da Bulgá-
ria se colocou à disposição para 
fazer os encaminhamentos ne-
cessários. Além disso, a Unesco 
e vários governos também apre-
sentaram propostas de ajuda. 
Nos próximos dias, chegará 
ao Rio uma missão vinculada 
à Unesco, para verifi car o que 
pode ser feito em relação ao 
acervo do museu, que reunia 
20 milhões de itens, nos mais 
distintos campos, como ar-
queologia, zoologia, botânica 
e outros.

O apoio internacional foi um 
apelo direto do presidente Mi-
chel Temer a todos os governos. 
Ele montou um comitê gestor 
interministerial, incluindo qua-
tro áreas distintas do governo 

A previsão é que, pelos próximos 12 meses, seja organizada

toda a reestruturação do Museu Nacional do Rio.

Restituição do IRPF
A consulta ao quarto lote de resti-

tuição do IRPF 2018 será liberada a 
nesta segunda-feira (10). Também 
contempla restituições residuais 
dos exercícios de 2008 a 2017. A 
correção variará de 3,15%, para as 
declarações entregues em maio, 
até 105,27%, para os contribuintes 
que estavam na malha fi na desde 
2008. O índice equivale à taxa Selic 
acumulada desde o mês de entrega 
da declaração até setembro.

As perdas do Banco Central 
(BC) com operações equiva-
lentes à venda de dólares no 
mercado futuro, swaps cam-
biais, chegaram a R$ 28,559 
bilhões em agosto, segundo 
dados divulgados ontem (5). 
No acumulado deste ano até 
agosto, as perdas somam R$ 
36,380 bilhões. As operações 
de swap cambial provocam 
prejuízo em momentos de alta 
do dólar, mas o banco lucra 
muito mais com a conversão 
em reais do valor das reservas 
internacionais. 

Mesmo com o prejuízo nas 
operações de swap cambial, 
o impacto da alta do dólar 
sobre as contas do BC só será 
conhecido no fi m de fevereiro 
de 2019, quando a instituição 
publicará o balanço de 2018. 
No primeiro semestre, o BC 
teve lucro cambial recorde 
de R$ 146,2 bilhões por causa 
da disparada da moeda norte-
-americana. A autoridade mo-
netária teve lucro de R$ 163,8 
bilhões com a valorização das 
reservas cambiais e perdas de 
R$ 17,7 bilhões com os leilões 
de swap cambial nos seis pri-
meiros meses do ano.

Os resultados são transfe-
ridos para os juros da dívida 
pública, aliviando as contas 

O BC garante ao investidor o 

pagamento da variação

do dólar no período.
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bo O mercado de TV paga no 
Brasil apresentou um recuo de 
3,39% nos últimos 12 meses. De 
acordo com os números divul-
gados ontem (5) pela Anatel, na 
comparação de julho de 2018 e 
o mesmo mês do ano passado 
houve uma redução de 625 mil 
contratos, registrando 17,83 
milhões de assinaturas no mês 
passado. Na comparação com 
junho de 2018, a diminuição 
foi de 91 mil contratos, uma 
redução de 0,51%.

A maioria dos assinantes 
de TV por assinatura no país 
recebe a programação dos 
canais por satélite. A tecnolo-
gia responde por 54,53% dos 
contratos, registrando 9,72 
milhões de assinantes. Em se-
guida vem o cabo, que registrou 
42,18% da base de assinantes, 
com 7,52 milhões de clientes, 
e em terceiro lugar vem a fi bra 
ótica, que responde por 585 
mil acessos e 3,28% da base 
de assinantes.

As regiões Sul e Sudeste con-
centram os maiores mercados 
de TV por assinatura. O estado 
de São Paulo ocupa a primeira 
posição, com 37,51% da base 
de assinantes e 6,69 milhões 
de contratos. Em seguida vem 
o Rio de Janeiro, com 2,41 
milhões clientes e 13,52% da 

A maioria dos assinantes de 

TV por assinatura recebe a 

programação dos

canais por satélite.
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Arquivo/ABr

São Paulo - O preço do litro 
da gasolina nas refi narias subiu 
ontem (5) para R$ 2,20, com o 
reajuste de 1,68% anunciado 
pela Petrobras. Em quase seis 
meses, desde 19 de fevereiro 
quando a estatal passou a 
divulgar o preço médio dia-
riamente em seu site, o valor 
do combustível nas refi narias 
acumula alta de 45,7%. 

Para o consumidor, o rea-
juste foi menor por causa da 
concorrência entre postos 
que enfrentam dificuldades 
para repassar aumentos por 
causa da atividade fraca, disse 
o presidente do Sincopetro, 
José Alberto Paiva Gouveia. Em 
julho e agosto, as vendas caíram 
20% e 12%, respectivamente no 
Estado em comparação com o 
mesmo mês do ano passado. 

Pesquisa da ANP aponta 
que, entre fevereiro e agosto, o 
preço médio da gasolina subiu 
quase 7% nos postos do País. 
Apesar da alta no varejo ser 
menor do que nas refi narias, 
ela foi sufi ciente para provocar 
estragos na infl ação. Com o rea-
juste, economistas ampliaram 
em até 0,10 ponto porcentual 
a expectativa de infl ação ofi -
cial, medida pelo IPCA, para 
setembro. 

São Paulo - Com a economia 
andando de lado e o consumi-
dor evitando fazer dívidas, o 
preço dos imóveis residenciais 
tem variado abaixo da infl ação 
há mais de três anos e meio, 
segundo a pesquisa FipeZap. 
Desde dezembro de 2014, a 
variação do preço de compra 
da casa própria, em 20 cidades, 
perde da infl ação, consideran-
do a variação em 12 meses.

A queda real dos preços dos 
residenciais entre o começo de 
2015 e agosto deste ano é de 
18,2%. Assim, um imóvel que era 
vendido por R$ 500 mil em janei-
ro de 2015 está sendo oferecido 
hoje por R$ 503 mil, segundo a 
pesquisa FipeZap. Mas, como o 
aumento de preços fi cou abaixo 
da infl ação, esse valor equivaleria 
a cerca de R$ 408,8 mil. 

A reversão de expectativas 
quanto ao crescimento do País 
este ano e as incertezas eleitorais 
em outubro devem postergar a 
retomada do mercado imobi-
liário em todo o País, na visão 
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Para o consumidor, o reajuste 

foi menor por causa da 

concorrência entre postos.

Sé
rg

io
 M

or
ae

s/
R

eu
te

rs

Apoio mundial ao Museu Nacional 
deve envolver Parlamento Europeu

e o ministro da Cultura de 
Portugal, Luís Filipi Castro 
Mendes, também se coloca-
ram à disposição. Em nota, a 
Embaixada do Egito se dispôs 
a cooperar também nas áreas 
de arqueologia e museologia 
e pediu informações sobre as 
peças egípcias aingidas pelo 
fogo. O Museu Nacional do Rio 
reunia uma vasta coleção de 
múmias egípcias, adquirida por 
D. Pedro II, que era apaixonado 
por história, especialmente da 
Antiguidade.

A previsão é que, pelos 
próximos 12 meses, seja orga-
nizada toda a reestruturação 
do museu, inclusive o novo 
acervo – pois 90% do atual fo-
ram consumidos pelas chamas. 
O governo quer realizar uma 
campanha internacional para 
recompor, mediante doações e 
aquisições, o acervo do Museu 
Nacional (ABr).

brasileiro, para administrar o 
trabalho de cooperação. Com 
vasto conhecimento na área 
de museologia e arqueologia, 
o México ofereceu ajuda para 
a recuperação e o restauro 
do acervo nesses campos. O 
governo da China também se 

colocou à disposição.
As autoridades do Chile 

entraram em contato com o 
governo brasileiro e oferece-
ram apoio para os acervos de 
arqueologia e preservação do 
patrimônio. O presidente da 
França, Emmanuel Macrom, 

Gasolina acumula alta 
de 45,7% nas refi narias

"O novo reajuste da gasolina 
vai pressionar a inflação de 
setembro", disse o economista 
da Rosenberg Associados, Leo-
nardo França Costa. Ele, que es-
perava alta de 0,22% do IPCA de 
setembro, agora projeta 0,30%. 

Fabio Romão, economista 
da LCA Consultores, também 
reviu a projeção do IPCA de 
setembro e outubro por causa 
da alta da gasolina. "O câmbio 
deve fi car pressionado até ou-
tubro." E boa parte do reajuste 
da gasolina se deve à disparada 
do dólar (AE).

BC tem perda de
R$ 28,5 bilhões no câmbio

públicas quando os contratos 
de swap são favoráveis à auto-
ridade monetária e precisando 
ser cobertos com as emissões 
de títulos públicos pelo Tesou-
ro Nacional quando acontece 
o oposto. Criado em 2001, o 
swap cambial é uma ferramenta 
que permite ao BC intervir no 
câmbio sem comprometer as 
reservas internacionais. O BC 
vende contratos de troca de 
rendimento no mercado futuro.

Nos contratos de swap cam-
bial, o BC garante ao investidor 
o pagamento da variação do 
dólar no período, e o investidor 
restitui a variação da taxa de 
juros no período. No fi m dos 
contratos, ocorre uma troca 
de rendimentos (swap) entre 
as duas partes (ABr).

Preço dos imóveis perde 
para a infl ação

do economista Bruno Oliva, da 
Fipe. “O impacto das incertezas 
no mercado imobiliário é dura-
douro, porque o consumidor vai 
pensar muito bem antes de se 
aventurar em uma dívida que 
pode durar até 30 anos.”

O pesquisador do Núcleo de 
Real Estate da Poli-USP, João 
da Rocha Lima Júnior, lembra 
que o mercado imobiliário, 
após uma onda de otimismo 
antes da crise, amargou uma 
desaceleração forte nos últi-
mos anos. “O setor teve de se 
adequar, segurar preços e rever 
lançamentos para reduzir as 
perdas” (AE).

Mercado da TV paga 
apresenta recuo de 3,39%

participação. Minas Gerais ocu-
pa a terceira posição com 1,56 
milhão de assinantes e 8,76% 
do mercado; o Rio Grande do 
Sul vem em seguida com 7% do 
mercado e 1,25 milhão de assi-
nantes, e o Paraná é o quinto 
com 830 mil assinantes e 4,65% 
de participação no mercado.

Entre as empresas, a Claro 
ocupa a primeira posição. Em 
julho, com 8,92 milhões de 
contratos, a empresa respon-
deu por metade do mercado de 
TV por Assinatura no país, com 
uma base de 50,04% contratos. 
A Sky vem em segundo lugar 
com 5,20 milhões de contratos 
e 29,19% da fatia de mercado, 
a Vivo vem depois com 9,06% 
de participação e 1,62 milhão 
de assinantes. A Oi ocupa a 
quarta colocação com 1,57 
milhão de assinantes e 8,78% 
do mercado (ABr). 
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A origem do coaching: 
como surgiu esta 

poderosa ferramenta

Atualmente o termo 

Coaching é muito 

utilizado, mas pouco se 

explica sobre sua origem

Inicialmente o termo desig-
nava os cocheiros ingleses, 
que guiavam as carruagens, 

ainda na idade média. Inte-
ressante perceber o sentido 
originário que a palavra Coa-
ching, derivada de cocheiros, 
tem de “guiar”, levar a algum 
lugar desejado.

A utilização do termo res-
surgiu, em 1850, também 
na Inglaterra, para se referir 
aos mestres e professores de 
universidades, especialmente 
àquelas fi guras responsáveis 
pela orientação e tutela de 
alunos em suas provas, testes 
e trabalhos, conduzindo-os a 
resultados satisfatórios. 

Cem anos depois, o termo 
passou a ser utilizado na 
literatura de negócios, abor-
dando nuances relativas ao 
gerenciamento de pessoas. 
Esse trabalho possibilitou o 
desenvolvimento de pessoas, a 
partir de habilidades compor-
tamentais que agregam valor 
ao desempenho funcional.

Em Nova Iorque, no ano de 
1960, o Coaching ganha força 
nas empresas, especifi camente 
o Life Coaching/Coaching de 
Vida. Um programa educacio-
nal foi desenvolvido e, a partir 
dos seus brilhantes resultados, 
foi levado para o Canadá e lá 
aperfeiçoado. Nesse momento 
passa-se a utilizar técnicas de 
controle de confl itos e a busca 
por resolução de problemas 
é um ponto importante do 
processo. 

Na década de 60 foi criado 
o Instituto Esalen. Lá criaram 
e estudaram várias técnicas 
de desenvolvimento humano. 
Esse Instituto é considerado 
ainda hoje o lar espiritual do 
movimento pelo potencial 
humano. O Esalen incentiva 
todo tipo de prática, atividade, 
estudos e conhecimentos que 
possam desenvolver pessoas 
e recebe estudantes, artistas, 
cientistas e religiosos em 
seus projetos e programas de 
pesquisa. O intuito é facilitar a 

transformação pessoal e social.
Aqui ainda não se usava o ter-

mo para o meio esportivo, mas 
sabe-se que essa já era uma 
realidade. Autores como Timo-
thy Gallwey citam o Coaching 
Esportivo (originado no tênis 
e no esqui) explicando a forma 
como os técnicos designavam 
o oponente do esportista na 
competição. Percebia-se que 
o grande trabalho não era ava-
liar a habilidade e fraqueza do 
outro, mas as do próprio atleta, 
que precisaria conhecer seus 
pontos para melhor trabalhá-
-los, buscando potencializar 
seu desempenho.

Para os brasileiros o termo 
chegou associado aos espor-
tes, em 1970. Ainda hoje são 
utilizadas práticas e técnicas 
desse setor, em um conjunto 
de estudos e ferramentas que 
são amplamente proveitosas 
para melhorar performances 
individuais, no alcance do 
sucesso almejado. É por essa 
importante característica que 
hoje o Coaching tem força 
nas grandes organizações 
mundiais: desenvolvimento de 
metas, solução de problemas e 
alto desempenho de indivíduos 
e equipes. 

No início dos anos 80 as 
empresas perceberam a impor-
tância que o Coaching tinha, 
bem como a efi ciência de seus 
resultados, e o fortalecimento 
desse trabalho se deu de forma 
signifi cativa. Foi então que sur-
giram trabalhos de Coaching 
Executivo nos programas de 
negócios e liderança, se es-
tabilizando como ferramenta 
potencial no desenvolvimento 
de pessoas e profi ssionais. 

Coaching é, portanto, um 
processo objetivo que tem por 
fi nalidade auxiliar o indivíduo 
ou grupo de pessoas a alcança-
rem suas metas a partir do alto 
desempenho. E, sem dúvida, 
um trabalho muito elogiado 
pelas pessoas que já partici-
param dessa atividade devido 
aos resultados otimizados e 
satisfatórios.

(*) - É professor de Formação 
em Coaching, e coordenador do 

Trainer Training em programação 
neurolinguística no ISAE –

Escola de Negócios.

Marco Túlio Costa (*)
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Mergulhadores 
encontram tesouro 
em navio italiano 
naufragado

Um grupo de mergulhadores 
encontrou entre os destroços do 
navio-almirante “Rei da Itália” um 
cofre que pode conter um tesouro 
avaliado em dezenas de milhões 
de euros. O naufrágio aconteceu 
no Mar Adriático, em 1866, na 
célebre Batalha de Lissa , na 
Croácia. As informações são das 
mídias croatas, que usam como 
fonte Lorenzo Marovic, líder dos 
mergulhadores caçadores de 
tesouros submersos.

Reza a lenda que, no momen-
to do naufrágio, a embarcação 
transportava um carregamento 
de ouro, que deveria servir aos 
custos do governo provisório 
italiano na região croata de Dal-
mazia, no caso de uma vitória 
marinha italiana sobre a Áustria 
durante a 3ª Guerra da Indepen-
dência.     Lorenzo Marovic e o 
grupo de mergulhadores, ape-
sar de terem localizado o cofre 
submerso, desconhecem o seu 
verdadeiro conteúdo.

Por essa razão, foi pedida à su-
perintendência competente e ao 
Ministério da Cultura de Zagreb 
a permissão de efetuar outras 
duas imersões exploratórias. 
“Dado que o Rei da Itália jaz a 
115 metros de profundidade e as 
imersões podem chegar a cinco 
horas, precisamos de equipamen-
to adequado e mergulhadores 
muito preparados”, afirmou 
Marovic. “Não sabemos o que 
tem no cofre, mas acredito que, 
de qualquer forma, [ele] deve ser 
trazido à superfície”, adicionou.

Caso a lenda seja verdadeira e o 
cofre contenha centenas de moedas 
de ouro avaliadas em 250 mil libras 
à época (dezenas de milhões de 
euros hoje em dia), Marovic teria 
uma recompensa de 10%. O total 
restante seria destinado ao Minis-
tério dos Bens Culturais da Croácia, 
Os destroços do Rei da Itália foram 
identifi cados pelo próprio Marovic 
na primavera de 2005, ao longo da 
costa dalmata, sete milhas náuticas 
a nordeste da ilha de Vis.

Em 16 de julho de 1866 o navio 
partiu de Ancona, na Itália, dire-
tamente para Vis, onde pretendia 
desembarcar, e bombardeou os 
fortes nas colinas da ilha. Qua-
tro dias depois, a equipe naval 
austro-húngara chegou ao local e 
deu início à Batalha de Lissa, que 
terminou com a derrota da frota 
italiana. O Rei da Itália afundou e 
sumiu no mar com 27 ofi ciais e 364 
marinheiros. Somente 167 homens 
conseguiram se salvar (ANSA).

Imigrantes venezuelanos caminham por rodovia até o Peru em 

Tulcan, no Equador.

11 países da América Latina, 
incluindo o Brasil, aprovaram 
uma declaração conjunta que 
propõe uma “coordenação 
regional” em relação à crise 
migratória na Venezuela, que 
já provocou o êxodo de mais 
de 1,6 milhão de pessoas 
desde 2015. O pacto de 18 
compromissos foi assinado 
na última terça-feira (4), 
após uma reunião multilate-
ral em Quito, no Equador, e 
também envolve Argentina, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, 
México, Panamá, Paraguai, 
Peru e Uruguai.

Na declaração conjunta, 
os países se comprometem 
a “continuar trabalhando de 
maneira individual e a coo-
perar”, de acordo com o que 
cada nação achar “adequado”, 
para o “fornecimento de as-
sistência sanitária, o acesso a 
mecanismos de permanência 
regular, o combate ao tráfi co 
de pessoas, a luta contra a 
violência sexual e de gênero, a 
proteção infantil e o rechaço à 
discriminação e à xenofobia”.

Além disso, o texto fala em 
“continuar trabalhando na 
implantação de políticas pú-
blicas destinadas a proteger 
os direitos humanos de todos 
os migrantes” e “reconhece a 
cooperação técnica e fi nancei-

O médico norte-americano 
Mandeep R. Mehra levantou 
suspeitas de que a icônica Mona 
Lisa, de Lenardo da Vinci, sím-
bolo de uma beleza enigmática 
que atravessou séculos, tinha 
problemas de saúde, como 
hipotireoidismo. Caracterizada 
pelo mau funcionamento das 
glândulas tiroide, a doença 
teria afetado a coloração da 
pele de Mona Lisa, tendendo 
a um amarelo, e os cabelos, de 
acordo com o estudo conduzido 
pelo especialista. 

Mehra atua como diretor 
médico do Heart and Vascular 
Center do Hospital Brigham and 
Women’s, em Boston, e publicou 
essa hipótese na revista ‘Mayo 
Clinic Proceedings’. “O enigma 
da Gioconda pode ser resolvido 
com um simples diagnóstico 
médico de hipotiroidismo, e o 

fascínio das imperfeições da 
doença é o que dá a esse traba-
lho a sua misteriosa realidade”, 
escreveu.

Já em 2004, alguns pesquisa-
dores, baseando-se em lesões 
cutâneas e em inchaço, visíveis 
na mão do retrato, afi rmaram 
que hiperlipidemia e ateros-
clerose precoce poderiam 
ter causado a morte de Lisa 
Gherardini.

Entretanto, segundo Mehra, é 
improvável que ela tivesse esses 
distúrbios, já que viveu até os 63 
anos e, na Itália, naquela época, 
estavam disponíveis tratamen-
tos para essas doenças. Além 
disso, Mona Lisa tinha dado à 
luz pouco antes de posar para 
Leonardo da Vinci, o que indica 
a possibilidade de um problema 
na tiroide depois da gravidez 
(ANSA).

Pesquisa mostra que 29% dos consumidores conectados fi zeram 

compras em sites internacionais nos últimos 12 meses.

Uma pesquisa da Confe-
deração Nacional de Di-
rigentes lojistas (CNDL) 

e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostra 
que 29% dos consumidores 
conectados fi zeram compras 
em sites internacionais nos 
últimos 12 meses. 

Desse total, 67% afi rmaram 
que os valores mais baixos 
tiveram influência na hora 
de comprar em lojas online 
fora do Brasil, enquanto 46% 
apontaram a possibilidade de 
achar artigos difíceis de serem 
encontrados localmente. Ou-
tros 46%, procuram variedade 
de produtos e 35% vão em 
busca de itens novos que quase 
ninguém possui. Os itens mais 
adquiridos são vestuário, calça-
dos e acessórios, como cintos, 
bolsas e carteiras, acessórios de 
informática e celular, cosméti-
cos e perfumes, brinquedos, 
jogos e games e eletrônicos, 
como tablets, notebooks e 
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Preço baixo é principal 
atrativo de quem compra 
em sites internacionais

Os brasileiros têm comprado cada vez mais em sites internacionais e a principal razão para esse 
fenômeno são os preços atrativos dos produtos em relação aos praticados nas lojas virtuais no país

comprar produtos por meio de 
sites internacionais. 

O prazo na entrega foi con-
siderado a principal delas, 
mencionado por 62%. Em se-
guida, os internautas citaram  a 
incerteza de que o produto será 
entregue, o risco de apreensão 
da compra ou cobrança de 
impostos pela Receita e o paga-
mento de taxas de importação. 
Além disso, metade admite 
receber com frequência os itens 
adquiridos fora do prazo. 

Para o educador fi nanceiro do 
‘Meu Bolso Feliz’, José Vignoli, 
um ponto de atenção é a possi-
blidade de fraude. Se no Brasil 
é preciso cuidado com sites 
duvidosos, os riscos de golpes 
são ainda maiores com as com-
pras virtuais no exterior. “Vale 
a pena olhar quem já comprou e 
analisar os depoimentos, como 
reclamações, por exemplos. 
Trocas e devoluções costumam 
ser mais difíceis de se resolve-
rem”, orienta (CNDL/SPC).

câmera digital.
O valor médio gasto na última 

compra foi de R$ 140,28. “A 
compra virtual tem ganhado 
adeptos, sobretudo pelos pre-
ços altamente competitivos 
praticados por esses sites, que 

se somam à oferta de produtos 
que nem sempre estão à dis-
posição no mercado nacional”, 
avalia a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti. 
Os entrevistados apontaram 
também as desvantagens em 

Países pedem mais recursos para 
crise migratória venezuelana

ra proporcionada pelos Estados 
cooperantes” para atender aos 
“crescentes e extraordinários 
fl uxos migratórios de cidadãos 
venezuelanos na região”.

O documento ainda pede que 
a “cooperação” e os “recursos” 
aumentem “substancialmente” 
e exorta o governo da Vene-
zuela a tomar, de maneira 
“urgente”, medidas necessárias 
para garantir documentos de 
identidade e viagem a seus 
cidadãos, incluindo certifi cados 
de antecedentes criminais. Os 
11 países signatários ainda 
reconhecem que a situação na 
Colômbia, que faz fronteira com 
a Venezuela, requer “apoio”, 
assim como as de Equador e 

Peru, onde se formou um 
corredor migratório.

A Organização Interna-
cional para as Migrações 
(OIM) diz que 1,6 milhão 
de venezuelanos fugiram do 
país desde 2015, em função 
da crise política, econômica 
e social, e que 90% dessas 
pessoas foram para nações 
da América do Sul, como 
Colômbia, Peru, Equador 
e Brasil, onde a situação é 
particularmente grave em 
Roraima, que faz fronteira 
com a Venezuela.   A emer-
gência humanitária na região 
já é comparada pela ONU à 
crise migratória no Mar Me-
diterrâneo (ANSA).

Mona Lisa tinha hipotiroidismo, 
diz pesquisa dos EUA

O Ministério Interior da Itália 
anunciou ontem (5) um projeto 
que prevê que as creches e 
escolas de 15 cidades italianas 
passarão a ser vigiadas por 
câmeras de segurança, assim 
como já acontece em lares para 
idosos no país. “O projeto é 
uma histórica batalha da Liga 
[partido governista italiano]. O 
objetivo, assim como na ques-
tão dos imigrantes, é passar 
das palavras ao atos”, disseram 
os subsecretários do ministé-
rio Nicola Monteni e Stafano 
Candiani.

O ministro do Interior da Itá-
lia, Matteo Salvini, apresentou 
o plano chamado de “Escolas 
Seguras”, que será aplicado, 
a princípio, em 15 cidades ita-

Creches e escolas italianas serão 
vigiadas por câmeras

lianas. O projeto prevê, entre 
outras medidas, o “direcio-
namentos de conduta para a 
prevenção do tráfi co de drogas” 
entre os jovens. “O ministério 
investiu dois milhões e meio 
de euros para a vigilância por 
vídeo”, declarou Salvini.

As escolas, segundo o mi-
nistro, tornaram-se pontos de 
concentração de “vendedores 
da morte” (referência ao trá-
fi co de drogas). O dinheiro 
será utilizado para atualizar 
os sistemas já existentes, para 
aquisição de novos equipamen-
tos, além de ser empregado na 
contratação de novos policiais 
e na organização de campanhas 
de informação para os jovens 
(ANSA).

Projeto pretende combater o 

tráfi co de drogas.
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A - Ações Culturais
A Codesp, responsável pelo Porto de Santos, recebe até a próxima 
segunda-feira (10), as inscrições para o processo seletivo que defi nirá 
os projetos a serem patrocinados em 2019. Podem ser inscritos áreas 
cultural, ambiental, social e esportiva. Para participar, os interessados 
devem observar o regulamento disponível no site da Codesp, preencher 
os formulários e entregá-los presencialmente ou pelo correio no setor de 
Protocolo da empresa, na Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº (Portão 
23), Santos, Cep 11015-900. Outras informações: (patrocinios@porto 
de santos.com.br). Inscrições: (www.portodesantos.com.br/outros-links/
patrocinio-2/regulamento/).

B - Xuxa na Argentina
No próximo dia 21, a Espaçolaser, rede brasileira de depilação a laser, 
inaugura uma unidade em Buenos Aires, com o nome Defi nit. Será 
a primeira operação da rede fora do Brasil. Xuxa, uma das sócias da 
Espaçolaser, estará presente na inauguração da unidade argentina, 
que demandou investimentos de US$ 2 milhões. Nos próximos cinco 
anos, a rede prevê a abertura de 90 operações na América Latina. O 
próximo país a receber uma unidade Defi nit é o Uruguai. Atualmente, 
a Espaçolaser conta com 370 unidades no Brasil e prevê abrir 130 lojas 
neste ano, contabilizando a expansão para o mercado nacional. Outras 
informações em: (https://www.espacolaser.com.br/).

C - Ativismo Monárquico
O I Encontro Monárquico de São Paulo será realizado neste sábado (8), 
das 9h30 às 19h, no Nacional Club (Rua Angatuba, 703, Pacaembu) 
reunindo monarquistas de todo o País. Dentre os temas, estão: O tempo 
dos princípios e os novos direitos (Dr. Gilberto Callado de Oliveira); O 
poder moderador na Constituição de 1824 e sua aplicação na atualidade 
(Prof. Armando Alexandre dos Santos); A Princesa Leopoldina e José 
Bonifácio no processo de Independência do Brasil (Prof. Rafael Noguei-
ra); e A Monarquia nos dias atuais (Jornalista Malcolm Forest). Também 
haverá um painel com o tema Ativismo Monárquico. As conclusões do 
encontro serão feitas pelo Príncipe Imperial Dom Bertrand de Orleans 
e Bragança. Informações: (11) 2361-3214 (eventos@monarquia.org.br).  

D - Sonhar Grande
O Programa de Estágio 2019 da Cervejaria Ambev, eleita uma das 
cinco empresas dos sonhos dos jovens, está com as inscrições abertas.  
Principal porta de entrada para as futuras lideranças da companhia, 
o programa busca jovens de todo o país, dos mais variados cursos 
de formação e instituições de ensino, que sejam apaixonados pelo 
universo cervejeiro, tenham vontade de empreender e crescer na 
carreira. Os interessados devem integrar as turmas que irão se formar 
até o segundo semestre de 2020, ou seja, penúltimo e último ano de 
seus respectivos cursos. O estágio tem duração de até dois anos. 
As inscrições devem ser feitas em: (www.ambev.com.br/carreiras/
trabalhe-conoscp/estagio/).

E - Campeonato de Karaokê 
Amanhã, sexta-feira (7) e sábado (8), o público poderá acompa-
nhar e torcer pelos 55 cantores amadores que disputam a final 
brasileira do maior campeonato de karaokê do mundo. Um homem 
e uma mulher serão selecionados para representar o Brasil na final 
mundial do KWC – Karaoke World Championships, será realizado 
em Helsinki. A disputa acontece no palco do Cantho (Largo do 
Arouche, 32), a partir das 16h. As seletivas do KWC aconteceram 
em 7 estados, 13 cidades e 14 casas. Os finalistas, vencedores das 
seletivas, competem ao título de campeões brasileiros. Os amantes 
do karaokê e o grande público não podem perder essa disputa, que 
promete ser acirrada. 

F - Mercado Norte-americano
No próximo dia 11 (terça-feira), das 9h às 12h30, na sede da Prospera 
USA, Inc (Av. Pacaembu, 1976), a expert em International Business, 
Marcya Machado, profere palestra especial sobre os procedimentos 
para abrir uma empresa nos Estados Unidos. A consultora falará 
sobre os tipos mais comuns de empresas estabelecidas por brasilei-
ros nos EUA e os tipos de vistos que podem ser peticionados para 
trabalho, “Green Card”, e como chegar à cidadania americana. O 
evento gratuito é direcionado a investidores que buscam uma opor-
tunidade de negócios no mercado norte-americano. A palestra conta 
com o apoio da Vita Derm, Cartório Brasil e da Método Manutenção. 
Outras informações em: (www.prosperausa.com.br). 

G - Encontro dos Engenheiros
Sob o mote “Retomar o desenvolvimento e defender os engenheiros”, 
a Federação Nacional dos Engenheiros realiza nos próximos dias 13 e 
14, o X Congresso Nacional dos Engenheiros (Conse). O evento reunirá 
representantes dos 18 sindicatos fi liados à entidade, elegerá a diretoria 
para o triênio 2019-2022 e traçará seu plano de ação para o período. O 
encontro tem o objetivo ainda de debater a situação do País e as pro-
postas da engenharia para a volta do desenvolvimento sustentável, com 
distribuição de renda, preservação ambiental, valorização do trabalho 
e, sobretudo, fortalecimento da democracia. Mais informações no site 
(http://www.seesp.org.br).

H - Reforma Tributária
Nesta segunda-feira (10), das 9h às 13h, será realizado o seminário 
‘Debatendo a Reforma Tributária: equidade, inovação e competitividade’, 
no Auditório FGV 9 de Julho. O evento objetiva reunir autoridades e 
especialistas para debater sobre os desafi os do atual sistema tributário 
brasileiro e apresentar diferentes perspectivas em relação à PEC da 
Reforma Tributária. Abrirão o evento o presidente do Sebrae Nacional, 
Guilherme Afi f Domingos, e o diretor de Controle da FGV Projetos, An-
tônio Carlos Kfouri Aidar. O seminário será dividido em três painéis: A 
concepção de um novo sistema tributário; Reforma Tributária, Equidade 
e Inovação; e Reforma Tributária e Competitividade. Inscrições pelo site: 
(www.fgv.br/fgvprojetos).

I - Olimpíada de Matemática
As escolas públicas e privadas no Brasil vão disputar uma olimpíada 
de matemática dentro de uma plataforma de jogos digitais. O torneio é 
destinado a todos os alunos da educação infantil até o sexto ano, com 
idades entre 5 e 11 anos e previsão de 1 milhão de participantes. As 
inscrições estão abertas no site (https://www.matifi c.com/bra/pt-br/
matifi cgames/school) e a participação é gratuita. Serão premiadas as três 
escolas que obtiverem o maior número de acertos nos jogos propostos, 
além de professores e alunos com melhor desempenho na plataforma. 
No total, serão oferecidos R$ 150 mil reais em prêmios e em dinheiro.

J - Negócios Têxteis 
Entre os dias 23 e 25 de outubro, será realizada a FebraTêxtil – Feira 
Brasil Têxtil, no Anhembi. O evento será um encontro de negócios têxteis 
feito sob medida para expositores, compradores e profi ssionais de moda, 
promovendo a integração dos segmentos do fi o ao tecido, aviamentos 
e complementos, tecnologias e novos serviços, que irão proporcionar 
um novo cenário de oportunidades para as empresas e profi ssionais 
da confecção, moda e varejo. A estratégia do evento é representar a 
cadeia de valor da moda, permitindo aos expositores e aos visitantes 
um ambiente de negócios e de troca de informações, inteligência de 
mercado e de relacionamento. Saiba mais em (www.febratextil.com.br). 

A - Ações Culturais
A Codesp, responsável pelo Porto de Santos, recebe até a próxima 

D - Sonhar Grande
O Programa de Estágio 2019 da Cervejaria Ambev, eleita uma das 

Uma recente pesquisa 

revelou que entre os 42% 

dos entrevistados que se 

declararam investidores, 

10% não sabem porque 

aplicam e 10% não 

enxergam vantagens no 

investimento

E ainda, 54% disseram 
investir mais por segu-
rança, enquanto apenas 

16% esperam obter retorno 
fi nanceiro. Considerada uma 
aplicação tradicional e mais 
conhecida pelas pessoas, a 
poupança representa 88% dos 
investimentos, e em segundo 
lugar fi ca a previdência pri-
vada, com somente 6%. Esse 
cenário está diretamente 
atrelado a percepção que os 
brasileiros têm que investir é 
uma atividade restrita a mul-
timilionários. Justamente por 
conta disso, a maioria deixa 
seus recursos em aplicações 
de baixa rentabilidade, como 
a poupança, que muitas vezes 
acaba perdendo para a infl ação.

No entanto, existe um enor-
me leque de alternativas mais 
rentáveis que podem ser 
adotadas pelo novo investidor 
de acordo com o seu perfi l e 
também objetivo, seja ele de 
curto, médio ou longo prazo. 
O retorno pode ser maior ou 
menor dependendo do seu 
apetite por risco, mas o ideal 
é montar uma cesta de investi-
mentos bastante diversifi cada, 
que pode contar com produtos 
conservadores, e alguns que 
podem parecer sofi sticados no 
primeiro momento, mas que 
estão caindo cada vez mais no 
gosto dos brasileiros, como os 
fundos multimercados ou até 
COEs (Certifi cados de Opera-
ções Estruturadas).

Além da falta de conheci-
mento sobre como investir, 
outra questão que as pessoas 
enfrentam é buscar produtos 
apenas nas prateleiras dos 
bancos, que podem ser muito 
mais caros. Hoje, os escritórios 
especializados em investimen-
tos oferecem uma gama de 
produtos mais diversifi cada 

e ainda um acompanhamento 
próximo e personalizado para 
o investidor, já que o foco do 
assessor de investimentos 
é acompanhar a carteira do 
cliente periodicamente e re-
visar suas aplicações para ga-
rantir os melhores resultados.

O leque de alternativas 
dessas empresas, além de 
contemplar todos os tipos de 
produtos, como renda fi xa, 
fundos de investimento, previ-
dência, COE e ações, também 
traz um diferencial que é a 
pluralidade de “marcas”, algo 
ainda muito restrito dentro 
dos grandes bancos. Essa van-
tagem faz toda diferença para 
o aplicador na busca por mais 
rentabilidade com a mesma 
segurança. Um exemplo é o 
investimento em título público 
como o tesouro direto, que 
tem segurança e potencial de 
ganhos bastante signifi cativos. 

Outra opção são os fundos 
multimercado, que podem 
operar em moedas, juros e 
bolsa, tanto no Brasil quanto no 
exterior. Os COEs, que estão 
em alta e fazem cada vez mais 
parte da carteira de muitos 
investidores, tem um potencial 
de retorno interessante e ga-
rante proteção do capital com 
diversifi cação internacional. 
Para quem deseja ter mais 
retorno e, ao mesmo tempo, 
proteção, é o produto perfeito.

Todos esses termos po-
dem parecer complicados, 
principalmente para quem 
nunca investiu ou está co-
meçando essa empreitada. 
Porém, independentemente 
do tipo de produto, o que o 
novo investidor deve buscar, 
além da segurança fi nanceira 
e proteção do patrimônio, é 
sempre a melhor rentabilidade 
dentro do seu perfi l. Para isso, 
é preciso explorar o mundo dos 
investimentos e encontrar um 
especialista capaz de entender 
os limites de risco e retorno e 
indicar a melhor opção para 
fazer seu dinheiro render.

(*) - É sócio-fundador da Monte 
Bravo, empresa de assessoria de 

investimentos que fi gura entre as três 
principais do país e está presente em 

sete cidades brasileiras.

Pier Mattei (*)

As difi culdades fi nanceiras das empresas brasileiras persistem.

Já em relação a julho, houve 
crescimento de 36,1%. As 
micro e pequenas empre-

sas lideraram os requerimentos 
de recuperação judicial em 
agosto, com 74 pedidos, segui-
das pelas médias (33) e pelas 
grandes empresas (25).

No acumulado de janeiro a 
agosto, foram requeridos 982 
pedidos de recuperações judi-
ciais, queda de 0,4% na com-
paração com o mesmo período 
de 2017. De janeiro a agosto de 
2017, foram 986 ocorrências 
contra 1.235 em 2016. Nestes 
oito meses de 2018, as micro 
e pequenas empresas tiveram 
600 pedidos, seguidas pelas 
médias (229) e pelas grandes 
empresas (153).

O Indicador também verifi cou 

Os preços das commodities, produtos pri-
mários com cotação internacional, subiram em 
agosto. O Índice de Commodities Brasil (IC-Br), 
calculado mensalmente pelo Banco Central (BC), 
registrou alta de 0,83% na comparação com julho. 
Em 12 meses encerrados em agosto, o índice 
teve crescimento de 28,82% e, no acumulado 
do ano, alta de 17,11%.

O IC-Br é calculado com base na variação em 

reais dos preços de produtos primários (com-
modities) brasileiros negociados no exterior. O 
BC observa os produtos que são relevantes para 
a dinâmica dos preços no Brasil. Em agosto, 
o segmento de energia (petróleo, gás natural 
e carvão) apresentou alta de 2,51%. No caso 
dos metais (alumínio, minério de ferro, cobre, 
estanho, zinco, chumbo, níquel, ouro e prata), 
houve queda de 0,72%. 

O segmento agropecuário (carne de boi, algo-
dão, óleo de soja, trigo, açúcar, milho, café, arroz, 
carne de porco, cacau e suco de laranja) anotou 
alta de 0,61%, no mês. O índice internacional 
de preços de commodities CRB, calculado pelo 
Commodity Research Bureau, registrou queda 
de 1,15% no mês passado, alta de 15,97% no 
acumulado do ano e crescimento de 18,84% em 
12 meses (ABr).

Senado aprova MP que 
subsidia diesel até 
dezembro

Na última semana de esforço 
concentrado antes do primeiro 
turno das eleições de outubro, 
o plenário do Senado aprovou 
ontem (5) a Medida Provisória 
(MP) 838/18 que concede sub-
sídio na comercialização do óleo 
diesel de até R$ 0,30 por litro. 
Conforme acordo feito entre o 
governo federal e os caminhonei-
ros, o que encerrou a paralisação 
da categoria em maio deste ano, 
ao todo serão destinados R$ 9,5 
bilhões para garantir o desconto 
total de R$ 0,46 no litro do com-
bustível para cobrir parte dos 
custos das distribuidoras.

O texto, que também já que 
havia sido aprovado na terça-
-feira (4) pela Câmara, garante 
subsídio até 31 de dezembro de 
2018. O texto restringe o paga-
mento da subvenção à venda de 
óleo diesel de uso rodoviário. 
Caberá à Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) estabelecer 
um preço de referência e um 
preço de comercialização para 
a distribuidora de forma regio-
nalizada (ABr).
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O grupo italiano de enge-
nharia avançada e TI Protom 
comprou a empresa brasileira 
Ambra Solutions, que oferece 
soluções para os setores aero-
espacial e automotivo e tem 
sede em São José dos Campos. 
A operação contou com fi nan-
ciamento da Simest, que, junto 
com a Sace, constitui o polo de 
exportação e internacionaliza-
ção do Grupo Cassa Depositi 
e Prestiti (CDP), controlado 
pelo governo da Itália. O apoio 
também permitiu à Protom 
abrir uma sede comercial no 
Brasil.

“O Brasil é um país com 
potencial altíssimo, em forte 
recuperação, após anos de 
crises e instabilidade econô-
mica”, declarou o presidente 
da Protom, Fabio De Felice, 
acrescentando que o polo 
aeroespacial de São José dos 
Campos é “reconhecido em 
nível global”. “Posicionar-se 
aqui é, para a Protom, um obje-

Ambra Solutions fi ca no polo aeroespacial de São José dos 

Campos.
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Caíram os pedidos de 
recuperações judiciais

De acordo com Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações, em agosto foram feitos 132 
pedidos, queda de 23,3% em relação ao mesmo mês de 2017

frente com 74 requerimentos, 
seguidas pelas médias empre-
sas, com 40, e as grandes com 
39. De janeiro a agosto, foram 
realizados 966 pedidos de fa-
lência em todo o país, queda 
de 16,1% em relação aos 1.151 
requerimentos efetuados no 
mesmo período em 2017. 

De acordo com os econo-
mistas da Serasa Experian, 
a quantidade de pedidos de 
recuperações judiciais acumu-
lada no ano se mantém elevada 
e praticamente nos mesmos 
patamares do ano anterior, 
sinalizando que as difi culda-
des fi nanceiras das empresas 
brasileiras persistem perante 
um quadro de baixíssimo di-
namismo econômico (Serasa 
Experian).

queda de 7,3% no número de 
requerimentos de falências em 
agosto na relação com o mesmo 
mês de 2017 (153 contra 165). 

Já na comparação com julho, 
houve aumento de 20,5%. Na 
verifi cação mensal de agosto, 
as MPEs também fi caram na 

Italiana Protom compra 
empresa brasileira em SP

tivo de forte valor estratégico”, 
declarou. Segundo o gerente da 
empresa no Brasil, Giuliano Di 
Paola, a Ambra atraiu atenção 
devido à “compatibilidade de 
seus serviços com o know-how” 
oferecido pelo grupo italiano.

“Um benefício duplo surgirá 
desta união: a Protom poderá 
entrar em contato com os 
clientes históricos da Ambra, 
empresas de grande importân-
cia no mundo da engenharia de 
transportes, como Embraer, 
Mercedes, Avibras, Safran 
e UTC-Goodrich; ao mesmo 

tempo, as novas e amplas 
competências introduzidas 
pela Protom possibilitarão 
ampliar a oferta e aproveitar as 
oportunidades de um mercado 
em forte recuperação como o 
brasileiro”, disse. Os negócios 
atuais do grupo italiano são ba-
seados em duas linhas técnicas: 
tecnologia da informação volta-
da para a realização de projetos, 
produtos e serviços com alto 
valor agregado no campo da 
transformação digital, e enge-
nharia avançada no segmento 
de transportes (ANSA).

Preços de commodities subiram 0,83% em agosto
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Os municípios
na berlinda

A Constituição de 1988 

trouxe importantes 

avanços para o cidadão 

brasileiro, mas permitiu 

a rápida expansão do 

número de municípios 

brasileiros

Para barrar a farra, foi 
preciso uma emenda à 
Constituição, em 1996, 

para limitar a criação de novas 
cidades. Além disso, a Nova 
Carta Magna impôs novas res-
ponsabilidades à municipalida-
de, mas não indicou as fontes 
de recursos e não estruturou 
o apoio técnico necessário 
para o cumprimento destas 
obrigações.

Entre os novos deveres, as ci-
dades devem elaborar o Plano 
Urbanístico, o Plano de Sanea-
mento, o Plano de Resíduos 
Sólidos. Mas, após 30 anos da 
promulgação da Constituição, 
um levantamento da Firjan 
(Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro) 
aponta que 1.872 municípios 
ainda dependem das transfe-
rências de Estados e da União 
para garantir o funcionamento 
da máquina pública.

A expansão do número de 
novos municípios avançou 
nas últimas três décadas. São 
1.578 novas cidades e a maioria 
sequer consegue gerar receita 
sufi ciente para pagar o salário 
de prefeito, vereadores e se-
cretários. Apesar da emenda 
limitadora, está em tramitação 
no Congresso um projeto de lei 
que poderá permitir a criação 
de 400 novos municípios.

Por isso, precisamos re-
pensar o papel dos municí-
pios e as condições mínimas 
para sua criação. Devemos, 

inclusive, reavaliar as atuais 
condições atuais dessas lo-
calidades. Caso necessário, 
defendemos a possibilidade 
de fusões para reduzir custos 
e melhorar as fi nanças. Assim, 
haverá possibilidade de novos 
investimentos na melhoria da 
infraestrutura e ampliação de 
serviços à população.

Outro ponto importante é 
a criação de parâmetros téc-
nicos para a criação de novos 
municípios, com indicadores 
mínimos que não dependam 
apenas da vontade política. 
Caso contrário, continuaremos 
a conviver com as precárias 
condições atuais. 

Para se ter uma ideia, em 
2016, 2.091 municípios des-
cumpriram várias obrigações 
legais simplesmente por re-
gistrar restos a pagar supe-
riores aos recursos em caixa, 
ultrapassando o limite de 60% 
das receitas com despesas de 
pessoas.

A penúria das cidades pre-
cisa ainda de uma atuação 
urgente de Estados e da União, 
não apenas na oferta de recur-
sos fi nanceiros. A maioria dos 
municípios padece da falta de 
mão de obra qualifi cada capaz 
de produzir planos e também 
elaborar documentos para a 
solicitação de verbas federais.  

O resultado nesses 30 anos 
de Constituição mostra que 
uma boa parcela dessas ci-
dades continua enfrentando 
as mesmas condições de pre-
cariedade. Avançar é rever e 
propor mudanças.

(*) - É presidente da Associação 
Paulista de Empresas de Consultoria 

e Serviços em Saneamento e Meio 
Ambiente e vice-presidente
da Associação Brasileira de

Engenharia Sanitária e Ambiental.

Luiz Pladevall (*)

Onze países que se reúnem 
no Grupo de Lima (Argentina, 
Canadá, Chile, Colômbia, Cos-
ta Rica, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguai e 
Peru), encaminharam à ONU 
uma resolução em que conde-
nam violações na Venezuela e 
incentivam o isolamento do 
atual governo. O Brasil, en-
tretanto, não copatrocionou o 
documento. Caso a resolução 
seja votada, o Brasil votará a 
favor, uma vez que o gover-
no brasileiro mantém seu 
“absoluto repúdio à violação 
sistemática” de direitos hu-
manos por parte do governo 
do presidente Nicolás Maduro, 
como costumam repetir os 
negociadores brasileiros. 

Os diplomatas que estão 
à frente das negociações, 
no entanto, afi rmam haver 
a preocupação de que a Ve-
nezuela obtenha apoio junto 
aos países não alinhados, que 
englobam 115 nações entre 
africanos e asiáticos, além da 
Rússia e outros, o que poderia 

Presidente venezuelano 

Nicolás Maduro.

Recurso de Lula ao 
Supremo terá rito 
normal

A presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministra 
Rosa Weber, disse ontem (5) que 
vai seguir o rito processual para 
analisar o recurso no qual a defesa 
do ex-presidente Lula pretende 
reverter, no Supremo Tribunal 
Federal (STF), a decisão que 
barrou o registro de candidatura 
à presidência da República nas 
eleições de outubro.

O recurso da defesa, protocolado 
no TSE,  tem cerca de 180 páginas 
e insiste na tese sobre decisão de 
um comitê da ONU que permitiria 
a Lula disputar as eleições. A ape-
lação deve ser analisada primeiro 
pela presidente do TSE. Se ela 
considerar que há questão cons-
titucional a ser esclarecida, deve 
encaminhar o recurso de Lula ao 
Supremo, onde deve ser discutido 
em plenário.

De acordo com as regras proces-
suais, a partir de agora, o Ministério 
Público Federal (MPF) e os candi-
datos e partidos que impugnaram a 
candidatura devem ser intimados 
para apresentar manifestação em 
três dias. Em seguida, caberá a 
decisão da ministra. Na semana 
passada, ao barrar a candidatura de 
Lula, a Corte eleitoral deu até 11 de 
setembro para que o PT substitua 
Lula na cabeça de chapa (ABr).

A Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado aprovou 
ontem (5) o parecer do senador 
Romero Jucá (MDB-RR) ao 
projeto que trata da privatiza-
ção de seis distribuidoras da 
Eletrobras. O relatório foi apre-
sentado sem alterações ao texto 
aprovado na Câmara, em julho. 
O projeto já havia sido aprovado 
em outras duas comissões da 
Casa, a de Infraestrutura e a de 
Assuntos Econômicos. 

Apesar de estar liberado para 
o plenário, o texto só deve ser 
votado após o primeiro turno das 
eleições, devido a divergência 
de relatórios. Tanto o relatório 
de Jucá, quanto o do vice-líder 
do governo no Senado e relator 
do projeto na CAE, Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE), não 
modifi cam o texto aprovado 
pelos deputados, favorável à 
privatização das distribuidoras.

Já o relatório aprovado na 
Comissão de Infraestrutura, 
de autoria do senador Eduardo 
Braga (MDB-AM), retira do rol 
de empresas a serem privatiza-
das a Amazonas Distribuidora. 

Diante disso, foi costurado um 
acordo de lideranças para que 
a votação da matéria ocorra 
somente após o dia 7 de ou-
tubro, data do primeiro turno 
das eleições. O texto deverá ir à 
votação no plenário no dia 9 de 
outubro. A intenção do gover-
no é aprovar primeiro o texto 
base do projeto, para colocar 
depois em votação as alterações 
propostas pelo senador Braga.

Ao apresentar seu parecer, 
Bezerra Coelho excluiu uma 
emenda apresentada por Bra-
ga determinando que a União 
continuaria a prestar o serviço 
de distribuição de energia no 
Amazonas e que a prestação 
do serviço somente poderia 
ser feita “após a conclusão das 
obras de conexão de todos os 
municípios do citado Estado 
ao Sistema Interligado Nacio-
nal”. Ao justifi car a exclusão, 
Coelho disse que “a emenda se 
opõe ao objetivo da proposição, 
que é viabilizar a transferência 
para a iniciativa privada das 
distribuidoras controladas pela 
Eletrobras” (Ag.Senado).

Fernando Bezerra Coelho conduz reunião da CCJ em que projeto 

foi aprovado.

A informação é do minis-
tro do Planejamento, 
Esteves Colnago. Ele 

compareceu ao Senado ontem 
(5) para entregar o projeto 
do Orçamento de 2019 para 
o presidente do Senado, Eu-
nício Oliveira. “Há um acordo 
informal com os membros da 
Comissão Mista de Orçamento 
para aguardar a eleição e assim 
ter participação também do 
próximo presidente eleito. O 
objetivo é esse”, explicou.

O ministro também confi r-
mou a intenção do presidente 
Temer de recuar nos cortes ao 
Programa Bolsa Família. A peça 
orçamentária destina recursos 
para o programa apenas duran-
te o primeiro semestre de 2019. 
O pagamento dos benefícios a 
partir de julho dependeria da 
aprovação de um projeto de cré-
dito a ser enviado pelo próximo 
presidente. Ele explicou que 

Ministro Esteves Colnago entrega a Eunício Oliveira a proposta 

de Lei Orçamentária Anual para 2019.
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Fim da obrigação de reconhe-
cimento de fi rma, dispensa de 
autenticação de cópias e mais 
agilidade na transferência de 
veículos. Esses são alguns dos 
dispositivos do projeto aprovado 
no Senado. O texto segue para 
sanção da Presidência da Repú-
blica. O objetivo é de racionalizar 
e simplifi car atos e procedimentos 
administrativos.

Do substitutivo enviado pela 
Câmara, a relatora, senadora 
Simone Tebet (PMDB-MS), 
acatou apenas o item que trata 
da instituição do Selo de Des-
burocratização e Simplifi cação e 
dos critérios para sua concessão. 
Ela disse que a burocracia hoje 
faz com que o país ocupe “a 
lanterna das facilidades em fazer 
negócios” no mundo. “Não é à toa 
que o Banco Mundial disse que o 
tempo perdido com a burocracia 
custava mais ao Brasil do que os 
impostos”, declarou a relatora.

Com o projeto, os órgãos pú-
blicos não serão mais obrigados 
a exigir o reconhecimento de 
fi rma e poderão, em alguns casos, 
aproveitar certidões de um órgão 

para o outro. O próprio servidor 
público poderá reconhecer a as-
sinatura e autenticar documentos 
dentro do processo administrati-
vo. Simone também destacou que 
o projeto tem um viés econômico, 
já que o cidadão não terá que 
gastar com autenticações e taxas 
cartoriais.

O senador Armando Monteiro 
disse que o Brasil precisa sair de 
uma cultura cartorial e avançar 
na agenda da simplifi cação e da 
desburocratização e que seu 
projeto implica também uma 
diminuição de custos para o 
cidadão. “O Brasil precisa sim-
plifi car a vida das pessoas”, res-
saltou. O senador Paulo Rocha 
(PT-PA) disse que as exigências 
burocráticas representam um 
atraso para a economia do país. 
Reguffe (sem partido-DF) afi r-
mou que o poder público preci-
sa continuar trabalhando pela 
desburocratização, enquanto 
Roberto Muniz (PP-BA) apon-
tou que o projeto pode ajudar 
o Estado a ser mais rápido, 
efi ciente, de pouco custo e que 
sirva ao cidadão (Ag.Senado). 

Com o projeto, os órgãos públicos não serão mais obrigados a 

exigir o reconhecimento de fi rma.

Edilson Rodrigues/Ag.Senado

Próximo presidente poderá participar 
da elaboração do Orçamento

O próximo presidente da República já poderá ter participação na peça orçamentária de 2019, sugerindo 
mudanças aos parlamentares

que têm um percentual mínimo 
garantido no Orçamento. “Nós 
estamos avaliando quais seriam 
essas possibilidades e devemos 
levar ao presidente uma pro-
posta. Havendo essa decisão 
por parte do presidente, ele 
deve encaminhar uma mensa-
gem modifi cativa”, explicou.

Um dos destaques é o salário 
mínimo, que vai ultrapassar R$ 
1 mil pela primeira vez desde a 
adoção do Plano Real, em 1994. 
A previsão do governo é o valor 
do salário mínimo passar dos 
atuais R$ 954 para R$ 1.006 a 
partir de 1º de janeiro de 2019. 
O governo prevê, ainda, cresci-
mento de 2,5% do PIB, infl ação 
de 4,25% e meta de resultado 
primário de até R$ 139 bilhões 
negativos no próximo ano. Para 
ajudar no cumprimento dessa 
meta, Temer decidiu adiar o re-
ajuste do funcionalismo público 
para 2020 (Ag.Senado).

Temer pediu estudos para ava-
liar a possibilidade de substituir 
o Bolsa Família por outro tipo 
de despesa na relação das que 
não terão recursos garantidos 

para o segundo semestre. 
Essas despesas, segundo o 

ministro, não podem ser as vin-
culadas (obrigatórias), como 
é o caso de saúde e educação, 

Latino-americanos na ONU 
promovem o isolamento de Maduro

venezuelano. Com uma even-
tual aprovação no Conselho de 
Direitos Humanos, os países 
latino-americanos esperam 
que, pressionado, Maduro se 
fragilize e fi que cada vez mais 
no isolamento.

Os representantes do Brasil 
costumam se manifestar, res-
saltando casos de violações de 
direitos humanos, situações 
específicas de desrespeito 
aos dissidentes políticos, a 
ausência de liberdade de 
expressões, a falta de ali-
mentos e o êxodo causado 
pelos imigrantes na região. 
Nesta resolução, por exemplo, 
venceu a proposta sobre os 
problemas relativos à insegu-
rança no país. Os brasileiros 
defenderam dar prioridade à 
abordagem sobre violações 
de direitos humanos. O texto 
tem 18 propostas, todas já 
reiteradas em várias oportu-
nidades com apoio do Brasil. 
Com apoio dos não alinhados, 
o presidente da Venezuela 
promete reagir (ABr).

levar à rejeição da proposta. 
Na visão brasileira, mesmo 
que aprovada, se a resolução 
obtiver número expressivo de 
votos contrários, não contri-
buirá para o reforço da pressão 
internacional contra o regime 
venezuelano.

O Grupo de Lima solicitou ao 
Conselho de Direitos Humanos 
das Nações Unidas para iniciar 
as consultas para discussão so-
bre o assunto na próxima sema-
na. O objetivo é que órgão pro-
mova avaliações de denúncias 
e crimes envolvendo o governo 

Veículos: dispensa para 
reconhecer fi rma e 
autenticar cópias

Aprovado parecer 
da privatização de 

distribuidoras da Eletrobras
O tabelamento do frete de 

cargas é um desastre para a 
economia brasileira, desarruma 
o setor produtivo e é infl acioná-
ria para os consumidores. Este 
é o ponto de vista do senador 
Cidinho Santos (PR-MT). Para 
ele, os caminhoneiros praticam 
“chantagem e terrorismo” con-
tra a sociedade brasileira com 
o movimento que promovem. 
Referiu-se aos boatos que 
circularam pelas redes sociais 
durante o final de semana, 
dando conta que a categoria 
entraria novamente em greve 
devido ao aumento de 13% no 
preço do óleo diesel. 

O parlamentar ressaltou que 
as falsas notícias provocaram 
fi las em postos de combus-
tíveis em diversas partes do 
país, o que no seu entender, 
deu “efetividade à chanta-
gem”, pois o governo cedeu 
e reajustou também a tabela 
do frete. “A reivindicação dos 
caminhoneiros em relação aos 
aumentos no diesel é justa, 

mas sou contra o tabelamen-
to do frete como solução. Ao 
fi nal, encarece a logística pro 
produtor, que não tem outra 
saída a não ser repassar para 
o preço fi nal. O fato é que hoje 
há mais oferta que demanda 
por frete, e a conta está sen-
do passada pro consumidor 
pagar”, criticou.

Para o senador, a intervenção 
estatal nessa relação de merca-
do deveria se dar, no máximo, 
na defi nição de preços de refe-
rência para o frete, preservando 
a livre concorrência. Cidinho 
lembra que muitas empresas 
já vêm optando pela formação 
de transportadoras próprias, o 
que poderá causar um grande 
prejuízo aos caminhoneiros 
autônomos. Ele citou ao fi nal 
uma pesquisa da Fiesp, que 
aponta que 55% das empresas 
repassarão o crescimento dos 
custos aos consumidores, em 
um efeito-cascata que aumen-
tará a cesta básica em 12% (Ag.
Senado).

Senador Cidinho Santos (PR-MT).

Edilson Rodrigues/Ag.Senado

Críticas ao tabelamento 
do frete de cargas



Neste mundo cada 

vez mais veloz e de 

tantas mudanças, em 

que transformações 

afetam os mais diversos 

aspectos da vida 

cotidiana, por que a 

Educação ainda é vista 

por muita gente como 

algo fora de sintonia 

com os tempos atuais? 

Ouvimos com frequência 
que “a escola é a mesma 
faz 200 anos”. Será mesmo 

que não conseguimos mudar um 
dos maiores e mais importantes 
pilares da sociedade? Acho que 
estamos justamente em um mo-
mento de transição. No meio de 
um processo de desconstrução e 
reconstrução. Os pilares da edu-
cação tradicional, estabelecidos 
durante a Revolução Industrial, 
são cada vez mais questionados. 

E há quatro pontos fundamen-
tais que têm provocado esse ques-
tionamento e que podem tornar 
obsoleto esse modelo utilizado por 
tanto tempo. O primeiro é o local 
de aprendizado. Antes, o aluno 
precisava estar em um ambiente 
determinado, de corpo presente. 
Hoje, com os cursos online, é pos-
sível aprender em qualquer lugar: 
em casa, no transporte público, 
no escritório, no parque etc. A 
sala de aula, portanto, deixou de 
ser imprescindível no processo 
educacional.

O segundo diz respeito ao tem-
po. O modelo antigo exigia um 
momento específi co para apren-
der, de acordo com a faixa etária 
do aluno e com o planejamento da 
instituição de ensino escolhida, 
gostássemos do conteúdo ou não. 
Atualmente, cabe ao estudante 
decidir o que vai aprender, con-
siderando suas preferências e 
necessidades.

O sistema de avaliação por meio 
de provas e notas também tem sido 
revisto, já que representa uma 

maneira muito simplista de men-
surar os conhecimentos e, princi-
palmente, as potencialidades de 
alguém. O erro é parte essencial 
do processo de aprendizagem e 
deve ser encarado como meio 
de atingir um objetivo, não como 
sentença de fracasso.

É importante constatar, ainda, a 
evolução do papel do professor, de 
quem não se espera mais a missão 
solitária de ensinar. Com tantos re-
cursos à disposição, seu perfi l está 
mais próximo ao de um mentor, 
guiando e estimulando o aluno, 
este sim o maior responsável pela 
aquisição de conhecimento.

E é olhando para essa nova 
forma de ensino conseguimos ver 
uma série de iniciativas que estão 
mudando a educação. Sites de 
cursos online, pessoas buscando 
informações no Google ou vendo 
vídeos no Youtube. Essas e muitas 
outras iniciativas estão, cada uma 
a seu modo, promovendo uma 
nova forma de ensinar e aprender.

Diante disso, um questionamen-
to muito comum é: qual dessas 
formas é melhor? A resposta é 
que não tem um modelo defi nitivo. 
Cada uma vai ajudar uma pessoa 
diferente, para um desafi o diferen-
te em um processo diferente. E 
essa é a beleza dos novos modelos 
de educação. É a quebra defi nitiva 
com o modelo antigo, igual para 
todo mundo, com severo controle 
e nenhuma personalização.

Tudo isso já está em pleno an-
damento no Brasil, por meio de 
uma série de iniciativas que visam 
trazer o ensino, defi nitivamente, 
para o século XXI. Dando ao aluno 
mais autonomia, implementando 
novas formas de pensar e tirando 
proveito das possibilidades aber-
tas pela internet. A Educação está, 
sim, acompanhando as mudanças 
do mundo. E é só o começo.

(*) - É CEO e cofundador da Descola. 
Formado em comunicação pela 
ESPM/SP e Mestrado em gestão 
comercial e marketing pela ESIC 
Business School/Madrid e criou 
– junto com os outros sócios da 

Descola – uma agência de marketing 
digital em 2011. 

O que mudou
na Educação?

André Tanesi (*)
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MAXCASA XXX Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ 
14.868.929/0001-41 - Convocação - Informa o cancelamento da 
Reunião dos Sócios do dia 04/09/2018 às 11h, convocada nos 
termos do Edital de Convocação publicado nos jornais Empresas e 
Negócios e DOE-SP de 25/08/2018; 28/08/2018 e 29/08/2018. 
Neste mesmo ato, vem convocar todos os sócios para a Reunião 
de Sócios ser realizada em 12/09/2018, às 11h, na Rua Olimpía-
das, 66, 13º andar, São Paulo/SP, para deliberar sobre os seguin-
tes assuntos: 1. Tomada de novo empréstimo no valor de até R$44 
milhões necessários ao acerto de caixa do empreendimento Ma-
xhaus BLX e para a conclusão das obras; 2. Aprovar a constituição 
de nova hipoteca sobre o imóvel e de penhor sobre quotas da So-
ciedade e a consequente alteração do contrato social. Luiz Henri-
que de Vasconcellos e Simone Aparecida Ventura, diretores.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. - CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.026.136 - Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada
em 08 de junho de 2018 - 1. Data, Horário e Local: Realizada aos 08 (oito) dias do mês de junho de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Cosmed Indústria de
Cosméticos e Medicamentos S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, na Avenida Ceci, 282, módulo 1, Centro Empresarial
Tamboré, Tamboré, CEP 06460-120. 2. Publicações: O Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhados das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes da KPMG Auditores In-
dependentes (“KPMG

3. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de publicação de anúncios

 Compliance da Companhia. 4. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr.
5. Ordem do Dia: Analisar, discutir e votar sobre: (a) as contas dos

administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2017; (b) a proposta dos administradores para destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (c)
(d) a autorização aos Administradores. 6. Deliberações: Os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, bem como sua publicação 

(a) Demonstrações Financeiras:

em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas das respectivas notas explicativas, bem como do Parecer dos Auditores Independentes emitido pela KPMG Auditores
Independentes (“KPMG”), conforme Anexo I à presente ata. (b) Destinação de Resultados do exercício de 2017: (b.1) Aprovar a proposta da administração para a

Estatuto Social da Companhia; e (iii) a distribuição dos dividendos adicionais, no montante de R$ 44.113.157,55 (quarenta e quatro milhões, cento e treze mil, cento 
e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco  centavos), correspondente a, aproximadamente, 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido ajustado. (c) Fixação
da Remuneração dos Administradores da Companhia: 
social de 2018 em até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), cabendo ao Conselho de Administração a distribuição dessa verba entre os membros do Conselho de
Administração e da Diretoria da Companhia, em reunião do Conselho de Administração a ser oportunamente convocada; (d) Autorização aos Administradores:
(d.1) Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora propostas e aprovadas pela acionista 
da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Presidente da Mesa: João Paulo Mello de Macedo Costa. Secretária: Gabriela Elian 

. Compliance, Sra.
João Paulo Mello de Macedo Costa - Presidente da 

Mesa, Gabriela Elian Luz - Secretária. JUCESP Secretária Geral.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIABÉTICOS
CNPJ nº 62.579.347/0001-98

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os associados da Associação Brasileira de Diabéticos convocados para a reu-
nião de Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na Avenida Paulista, 2.073, Edifício
Horsa I, 22º andar, conj. 2123, Bela Vista - São Paulo/SP, no dia 21 de setembro de 2018,
em primeira convocação às 10 horas, com a presença de um quarto (1/4) dos associados
e, em segunda convocação, às 10:30 horas, com a presença mínima de três quarta parte
(3/4) dos associados, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Legitimar e
ratificar os atos da Diretoria eleita em 06/10/1999; 2) Adequar o estatuto social à legisla-
ção vigente; e 3) Eleger nova Diretoria e Conselho Fiscal.

São Paulo, 05 de setembro de 2018        Dr. Antonio Roberto Chacra - Presidente

Victor Farias (*)

Para uma parcela consi-
derável da população 
brasileira, alguns fatos 

como os anos de chumbo da 
ditadura no Brasil, a queda do 
muro de Berlim, a dissolução 
da União Soviética, o assas-
sinato do seringueiro Chico 
Mendes e o primeiro processo 
de impeachment no país, do 
ex-presidente Fernando Collor 
de Mello, são conhecidos por 
serem relatados nos livros de 
história. São pessoas que fazem 
parte da Geração Z, composta 
por quem nasceu a partir de 
1996.

Diferente das gerações an-
teriores, a X, cujos integrantes 
nasceram entre meados dos 
anos 60 até 1980, e a Y, que 
reúne quem nasceu entre 
1981 e 1995, a Z compreende 
jovens que mudam rápido de 
opinião, seja em relação aos 
gostos pessoais ou aos hábitos 
de consumo.

Como se sabe, quem é des-
sa faixa etária costuma ir 
bastante para a balada e, em 
muitos casos, deseja se tornar 

A importância da educação 
fi nanceira para a geração Z
46% dos consumidores com idade entre 25 e 29 anos estão negativados

idade entre 25 e 29 anos estão 
negativados. Por natureza, os 
desejos fazem parte do ser hu-
mano e, em via de regra, eles são 
transformados em necessidade. 
Por exemplo: se alguém tem 
um carro, por mais simples que 
seja, não irá demorar para que 
ele vislumbre um modelo mais 
equipado e por aí vai.

O grande problema é que, na 
maioria dos casos, esta pessoa 
não está organizada para gastar 
de forma consciente ou investir 
os seus rendimentos e, assim, 
conquistar os seus objetivos. É 
preciso não só saber o quanto, 
como e com o que se gasta, 
mas, principalmente, ter me-
tas bem traçadas para, enfi m, 
realizá-las.

Seja qual for a geração (baby 
boomer, X, Y ou Z), a educação 
fi nanceira não deve ser enca-
rada como um martírio, e, sim, 
ser vista como uma poderosa 
aliada para a concretização 
dos seus objetivos. O dinheiro 
não é um fi m, mas, um meio 
para conseguir aquilo o que 
se deseja.

(*) - É CEO do pag!

independente, saindo da casa 
dos pais para ir morar sozinho. 
Quando isso acontece, alguns 
esquecem que, além da tão 
sonhada liberdade, terão de 
arcar com despesas até então 
sob responsabilidade dos pais. 
Gastos como aluguel, alimenta-
ção, contas de água, gás e luz, 
entre outros, passarão a fazer 
parte do seu dia a dia.

Então, eis que surge um 
questionamento: como cobrir 
tudo isso com um salário que, 
na maioria das vezes, não chega 

a ser sufi ciente para honrar 
todos os compromissos? É aí 
que se percebe a importân-
cia fundamental dos pais na 
orientação fi nanceira dos seus 
fi lhos. Quanto mais cedo forem 
educados financeiramente, 
maiores serão as chances de, 
no futuro, não fazerem parte 
das estatísticas relacionadas à 
inadimplência.

De acordo com dados do 
SPC Brasil e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas, 
46% dos consumidores com 

Transformação cultural: o primeiro grande 
passo para a jornada de digitalização

Marco Stefanini (*)

Quando se fala em transfor-
mação digital, muitas pessoas 
pensam apenas nas tecno-
logias disruptivas que irão 
acelerar processos, gerar mais 
efi ciência e reduzir custos. 

Não há nada de errado em 
pensar nesses pontos como 
consequência das mudanças 
da nova revolução que viven-
ciamos, porém a transforma-
ção digital depende muito 
mais de uma transformação 
cultural das organizações, que deve ser 
“abraçada” pelas lideranças. 

Não há dúvidas de que a transfor-
mação digital é uma questão de tempo 
e que as empresas deverão adotá-la 
para acompanhar as mudanças que 
serão decisivas para a sobrevivência 
num mercado cada vez mais dinâmico 
e competitivo. 

Para trilhar a transformação digital de 
maneira bem-sucedida e exponencial, as 
corporações precisam entender o papel da 
cultura organizacional neste contexto, va-
lorizando a mudança de mindset. Para que 
o mercado as reconheça como inovadoras, 
é preciso que a mudança seja percebida 
internamente. Os colaboradores preci-
sam se inspirar – muitas vezes, a partir 
do exemplo do líder – para se tornarem 
mais criativos, engajados e colaborativos. 

Acreditamos que a transformação 
digital só exista por causa das pessoas. 
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que a organização de propõe 
a realizar neste momento, 
seja junto aos colaboradores, 
clientes e sociedade. 

O início da jornada digital é 
como um grande mergulho no 
desconhecido, pois é impossí-
vel prever todos os passos e 
resultados. Embora o CEO não 
saiba exatamente onde che-
gará, ele tem consciência de 
que precisa iniciar a mudança, 
mesmo que não tenha 100% 
de certeza de que tudo dará 

certo. Essa é a grande virada de mindset 
e o grande motor de transformação de 
uma empresa, que deseja se posicionar 
de maneira diferenciada na construção 
de um futuro inspirador.

A transformação cultural que condu-
zirá à transformação digital necessita de 
uma liderança ativa, em todas as áreas 
da corporação, que instigue o time a se 
transformar constantemente com foco na 
experiência do cliente. 

As novas tecnologias revelam um mundo 
repleto de possibilidades, onde as pessoas 
podem criar mais, explorar mais e reali-
zar mais. É um ecossistema abundante, 
onde as conexões e integrações permitem 
pensar, testar e implementar projetos 
transformadores, a partir da cocriação de 
soluções para um futuro melhor.

(*) - É fundador e CEO global da Stefanini, quinta 
empresa brasileira mais internacionalizada, 

segundo Ranking da Fundação Dom Cabral (FDC).

Por mais que as tecnologias sejam impor-
tantes para a evolução da sociedade, elas 
são apenas um meio. A transformação 
digital, de fato, é uma transformação 
cultural, que começa na cabeça dos lí-
deres e se estende por todas as pessoas 
da organização. 

Uma pesquisa elaborada pela Mckinsey 
mostra que o principal gargalo nas trans-
formações digitais é a falta de uma cultura 
forte. Segundo o levantamento, um quarto 
das empresas pesquisadas relatou que o 
maior desafi o é o medo de correr riscos, 
enquanto outros 20% acreditam que a 
falta de compreensão comum à cultura 
da empresa é um limitador de mudanças. 

Para que as empresas possam se trans-
formar digitalmente, é importante que os 
novos modelos de negócios estejam ali-
nhados com a estratégia geral da empresa, 
que pode ser defi nida a partir de um novo 
propósito, criado de maneira colaborativa, 

4ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1006026-91.2014.8.26.0006/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Mendes Simões Botelho, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) ALESSANDRO GIATTI, Brasileiro, CPF 185.330.978-83, que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, 
pessoa jurídica de Direito Privado, CNPJ/MF sob o nº 43.045.772/0001-52. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 14.317,03, devidamente atualizada, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de agosto de 2018. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0013833-96.2011.8.26.0100 (USUC 301) O(A) Doutor(a) Paulo Cesar 
Batista dos Santos , MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, 
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Elizabeth Pucci Ferreira Brandão, Julio Ferreira Brandão, Alaide Bernardo de Freitas, Rozeli 
Aparecido Monteiro Pertela, Elza Maria Clemente da Silva, Alexandre Wilson Moreno, Cléo 
Guimarães Santos, Ângela Beatriz Lima Guimarães, Iraci Carlos da Silva, Luiz Sampaio do 
Amaral, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, 
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Wagner Lombarde e Maria de Fatima da Silva 
Lombarde, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Travessa Elisa Garnerin (antiga Travessa Marília), nº 75 Distrito de Itaquera - São Paulo 
SP, com área de 183,17 m², contribuinte nº 139.370.0055-1, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Renan Tanandone/ANSA

Ao menos nove clubes das 
três principais divisões do 
futebol italiano, de grande e 
pequena expressão, não con-
seguiram escapar neste ano de 
um destino tão recorrente entre 
os times do país: a falência. 
Avellino, Bari, Cesena, Akragas, 
Modena, Mestre, Reggiana, Vi-
cenza e Fidelis Andria entraram 
em uma estatística negativa da 
Itália, que mostra que, desde a 
quebra da Fiorentina, em 2002, 
mais de 153 clubes italianos 
fecharam suas portas, segundo 
o jornal “la Repubblica”.

Vítimas de má gestão fi nan-
ceira pelos seus donos, todos 
eles terão de recomeçar do zero 
a partir da atual temporada, 
assim como o Parma, em 2015, 
que precisou voltar à Série D 
(liga amadora) do Campeonato 
Italiano. Nenhum clube parece 
isento da quebra: dos 16 que já 
conquistaram a Série A, nove 
faliram ao menos uma vez em 
sua história. Em alguns casos, 
os times conseguiram se reer-
guer, como Bologna, Fiorentina 
e Napoli, já outros estão até hoje 
tentando recuperar o prestígio, 
como Casale e Novese. Entre os 
20 clubes que disputam nesta 
temporada a principal divisão 
do Campeonato Italiano, 10 já 
faliram.

Diferentemente do Brasil, 
onde grande parte dos times de 
futebol são associações sem fi ns 

Pelo menos nove times quebraram nos últimos meses.

Falência de clubes marca início de temporada na Itália

Consurb S/A Empreendimentos Imobiliários
CNPJ 55.323.455/0001-30 - NIRE 35.300.063.309

Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária  Realizada em 30 de maio de 2018
Aos 30/05/2018, às 09h00min, na Sede Social da companhia, localizada no Município de São Paulo/SP, na Avenida 
Nove de Julho, n° 3.981, Jardim Paulista, CEP 01407-100, reuniram-se em AGO/E realizada nos termos do Parágrafo 
Único, do Artigo 131, da Lei 6404/76, convocada pelo Edital de Convocação, mediante correspondência pessoal, nos 
termos do §4°, do Artigo 124, da Lei 6404/76, estando presentes acionistas representando 100% do capital social com 
direito a voto, como se verifica pelas assinaturas apostas no “Livro Registro de Presenças de Acionistas”, seguidas das 
anotações legais. Na forma dos Estatutos, assumiu a Presidência dos trabalhos a Diretora Presidente da Companhia 
Sra. Ceci Soares Krahenbuhl Piccina, que convidou a mim, Lair Alberto Soares Krahenbuhl, para Secretário. Ordem 
do Dia: Leitura do Edital de Convocação; a) Aprovação das Demonstrações Financeiras e das Contas dos Administra-
dores do exercício de 2017; b) Aprovação do valor de dividendos a serem pagos no exercício de 2018. Deliberações: 
a) Foram aprovadas sem ressalvas ou reservas as Demonstrações Financeiras e as Contas dos Administradores do 
exercício de 2017, publicadas no DOESP, página 128 (95) - 15, e Jornal Empresas e Negócios, página 5, ambas no dia 
24/05/2018; b) Foi autorizado o pagamento de dividendos no valor de R$ 300.000,00 no exercício de 2018. Encerra-
mento: Não havendo qualquer outra manifestação entre os presentes, a Presidência suspendeu a sessão pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata. Reaberta esta, foi lida, achada conforme e por todos assinada. (a) Ceci Soares 
Krahenbuhl Piccina, Presidente da Assembléia; (a) Lair Alberto Soares Krahenbuhl, Secretário da Assembléia, assi-
nam, ainda, os acionistas presentes: Alberto Morato Krahenbuhl Junior; Beatriz Krahenbuhl Silveira Piccini R. de Souza; 
Ceci Soares Krahenbuhl Piccina; Célia Soares Krahenbuhl; Cynthia de Lima Krahenbuhl; Guilherme Krahenbuhl Silveira 
Fontes Piccina; Julia de Lima Krahenbuhl; Lair Alberto Soares Krahenbuhl; Pedro Augusto de Lima Krahenbuhl. São 
Paulo, 30/05/2018. Ceci Soares Krahenbuhl Piccina, Presidente da Assembléia; Lair Alberto Soares Krahenbuhl, 
Secretário da Assembléia JUCESP nº 408.852/18-5 em 22/08/2018, Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

plo. No entanto, a lei foi alvo 
de muitas críticas por facilitar 
para empresários sem nenhum 
preparo administrarem os 
clubes apenas para lucrar em 
cima de sua tradição, levando 
novamente muitos times à 
falência. 

Em 2014, quase mil clubes 
- entre amadores e profi ssio-
nais - fecharam suas portas, e 
a lei foi abolida. Normalmente 
disputada por 22 equipes, a 
Série B terá nesta temporada 
três times a menos, por conta 
das falências do Bari, Cesena 
e Avellino. Devido ao número 
impar de clubes, pelo menos 
um “folgará” a cada rodada do 
torneio. Times como Novara, 
Catania, Siena, Ternana e 
Pro Vercelli tentaram obter 
a promoção para a Série B 
na Justiça, com o objetivo de 
ocupar as vagas deixadas por 
Avellino, Bari e Cesena. No 
entanto, a Federação Italiana 
de Futebol (Figc) não aceitou 
os recursos.

Já a Série C, também afetada 
por falências, está prevista para 
começar em 16 de setembro. 
A terceira divisão do futebol 
italiano será dividida em três 
grupos (norte e centro-leste, 
norte e centro-oeste e sul) 
com 20 equipes em cada um, 
mas Andria, Mestre, Reggiana 
e Vicenza foram à falência. Para 
ajudar a competição, a Juventus 
inscreveu seu time B para dis-
putar o torneio. (ANSA)
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lucrativos, na Itália, a maioria 
dos times são empresas - às 
vezes até de capital aberto - 
que estão sujeitas a entrar em 
falência, da mesma forma que 
qualquer outra companhia. O 
primeiro caso mais famoso de 
falência no país ocorreu em 
2002, com a Fiorentina. A Viola 
tinha dívidas avaliadas em até 
US$ 50 milhões, além de ser 
acusada por jogadores e fun-
cionários de não pagar salários. 
Como resultado, o clube caiu 
para a quarta divisão (Série C2, 
na época).

O problema não era algo novo, 
mas acontecia normalmente 
com clubes de menor expres-
são. Na mesma década em que 
a Fiorentina foi à bancarrota, 
Alessandria (2003), Ancona 
(2004), Foggia (2004), Lecco 

(2002) e Perugia (2005) tam-
bém quebraram. Outro caso 
emblemático é o do Parma, que 
faliu duas vezes (2004 e 2014). 
Após conquistar três Copas da 
Itália e quatro títulos interna-
cionais, o clube quebrou ao 
ser surpreendido pelo colapso 
fi nanceiro de sua patrocinado-
ra, a Parmalat.

Após os dois casos, o então 
presidente do Comitê Olím-
pico Italiano (Coni), Gianni 
Petrucci, criou a “Lei Lodo 
Petrucci”, que visava a evitar 
o desaparecimento de clubes. 
A medida fez com que os novos 
times fossem reconhecidos 
como herdeiros dos títulos 
esportivos daqueles que fali-
ram, desde que cumprissem 
algumas regras, como mudar 
de nome e escudo, por exem-
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Especial

Tatiana Beltrão/ArquivoS/Ag.Senado

Não é a primeira vez que o ensino médio é reformulado. 
Há 46 anos, o país viveu um processo semelhante. Em 
1971, o governo militar instituiu a Reforma do Ensino 

de 1º e 2º Graus, depois de tramitação sumária no Congresso. 
A Lei 5.692 mudou a organização do ensino no Brasil.

Numa alteração radical, o 2º grau passou a ter como prin-
cipal objetivo a profi ssionalização. Em curto e médio prazos, 
todas as escolas públicas e privadas desse nível deveriam 
tornar-se profi ssionalizantes. Elas teriam que escolher os 
cursos que ofereceriam, dentre mais de 100 habilitações, que 
incluíam formações variadas como auxiliar de escritório ou de 
enfermagem e técnico em edifi cações, contabilidade ou agro-
pecuária. O aluno receberia ao fi m do 2º grau um certifi cado 
de habilitação profi ssional. Os governos estaduais teriam que 
implementar as medidas. 

A formação geral, antes oferecida por meio do secundário 
(que podia ser clássico ou científi co), perderia espaço.

A necessidade de mão de obra foi o argumento do governo 
de Emílio Médici ao conceber a reforma do ensino. O Brasil 
vivia o milagre econômico, com industrialização acelerada e 
expectativa de crescimento. O país precisava de trabalhado-
res, sustentava o presidente. Em 1970, o governo nomeou 
nove especialistas para elaborar a reforma. O anteprojeto 
fi cou pronto em dois meses. Em junho de 1971, chegou ao 
Congresso. A reforma proposta implicava “abandonar o ensino 
verbalístico e academizante para partir, vigorosamente, para 
um sistema educativo de 1º e 2º grau voltado às necessidades 

do desenvolvimento”, dizia a mensagem do ministro da Edu-
cação, Jarbas Passarinho, enviada com o projeto que daria 
origem à Lei 5.692.

O ministro — senador licenciado — também afi rmava que 
a reforma possibilitaria o abandono do ensino “meramente 
propedêutico” (preparatório para o ensino superior) para 
dar terminalidade à escola de 2º grau, formando “os téc-
nicos de nível médio de que têm fome a empresa privada 
e a pública”. A terminalidade a que se referia o ministro 
signifi cava que o aluno, ao se qualifi car como técnico ou 
auxiliar, poderia dar por encerrados os estudos e entrar no 
mercado de trabalho.

Reforma tornou ensino 
profi ssional obrigatório em 1971
O Senado aprovou e a Presidência da 
República sancionou uma reforma 
no ensino médio que amplia a carga 
horária dos alunos e permite que 
eles próprios escolham uma parte 
das disciplinas que vão cursar

Laboratório de escola estadual em Curitiba, nos anos 1970: cursos profi ssionalizantes
exigiam investimento em infraestrutura.

IBGE

Alunos do Senac em Belém: cursos de datilografi a eram frequentes.

Se
na

c/
PA

Para o professor emérito da UFRJ, Luiz Antônio Cunha, 
a terminalidade era o principal objetivo do governo. Mais 
do que atender supostas necessidades do mercado, o que 
o regime militar queria era reduzir a demanda por vagas no 
ensino superior, sustenta Cunha, autor de obras sobre ensi-
no técnico-profi ssional. Na época, conta ele, o governo era 
pressionado pelos chamados excedentes — estudantes que 

eram aprovados no vestibular, 
mas não conseguiam entrar na 
universidade (explica-se: o ves-
tibular não era classifi catório; 
todos que obtivessem uma de-
terminada nota poderiam, em 
tese, ingressar na faculdade).

"Os governos que sucederam 
o golpe de 1964 tinham como 
tônica a redução dos gastos 
governamentais com ensino. 
Para isso era necessário re-
duzir a demanda de ensino 
superior, que crescia de forma 
intensa. O instrumento foi a 
profi ssionalização universal e 
compulsória de todo o 2º grau. 
A necessidade de mão de obra 
não foi a motivação, isso era 
ilusório", sustenta. 

Uma das integrantes do gru-
po de trabalho que elaborou a 
reforma em 1970, a professora 
emérita da UFMG, Magda Soa-

res, diz que a intenção dos especialistas era outra. A proposta 
do grupo, conta ela, era dar oportunidades de profi ssionalização 
aos alunos. Uma base de estudos gerais prepararia os jovens 
que o desejassem para o ensino superior, ao mesmo tempo 
em que uma habilitação de nível médio já lhes possibilitaria 
uma ocupação, o que benefi ciaria sobretudo os mais pobres. 
Mas isso “foi um sonho que não se realizou”, diz.

Os jornais comemoraram a sanção da Lei 5.692, em agosto 
de 1971. O ensino médio “objetivo e profi ssional” marcaria “o 
despertar de um Brasil novo”, diziam alguns editoriais. Um 
ano depois, porém, já apareciam críticas à reforma, mostrando 
as difi culdades das escolas e dos governos na implantação do 

ensino profi ssionalizante. Em novembro de 1972, o Jornal do 
Brasil deu voz a secretários estaduais de Educação que se 
queixavam da falta de recursos. 

“As despesas exigidas pelas mudanças tornaram a situação 
mais difícil e mesmo as injeções de verbas feitas pelo MEC não 
são sufi cientes para amenizar o defi cit”, dizia a reportagem, 
citando a falta de professores e lembrando que muitas escolas 
tinham instalações precárias e estavam mal equipadas. “Poucas 
terão condições de proporcionar o ensino profi ssionalizante 
sem fazer gastos acima de suas possibilidades”, previa o jornal.

Nos anos seguintes, a imprensa continuaria refl etindo os 
percalços da reforma. “Ensino técnico é de difícil implantação 
e caríssimo”, reclamou o secretário de Educação de São Paulo, 
José Bonifácio Nogueira, ao Estado de S. Paulo em 1975. A 
implantação de mudança tão ampla era mesmo complexa, 
explica o consultor legislativo do Senado José Edmar de 
Queiroz. "A legislação mudou sem que os sistemas de ensino, 
a rede física e os recursos humanos estivessem preparados 
para atender a nova regra. Uma escola ensina curso clássico 
e científi co e de repente tem que ensinar profi ssionalizante? 
Isso não é simples. As escolas não se adaptaram".

O consultor conta casos como o de um colégio onde os alunos 
do curso de datilografi a, por falta de máquinas de escrever, 
treinavam em uma cartela com teclas desenhadas. Relatos 
semelhantes apareciam nos jornais da época. Uma professora 
admitiu em 1977 que sua escola não tinha nem mesmo tubos 
de ensaio, mas oferecia curso de laboratorista em análises 
clínicas. A necessidade de profi ssionais para o mercado de 
trabalho também se mostrou enganosa. "A suposição de uma 
demanda de técnicos que justifi caria uma reforma dessa 
amplitude não tinha base na realidade e não se demonstrou 
efetivamente", afi rma Dermeval Saviani.

Os próprios empresários tendiam a preferir que a escola 
garantisse a formação geral, explica o professor. Mas erro 
maior, avalia, foi a concepção da reforma sobre o papel da 
escola: "Dizia-se que a escola estava defasada e deveria se 
articular para atender as demandas do mercado de trabalho. 
Acontece que escola não é agência de treinamento profi ssional 
para  empresas. Escola é instituição de formação dos seres 
humanos, de acesso à cultura letrada".

Em outubro de 1982, o último presidente do regime militar, 
João Baptista Figueiredo, sancionou a Lei 7.044, que extinguiu 
o caráter obrigatório da profi ssionalização. A “qualifi cação 
para o trabalho” determinada pela reforma foi substituída pela 
expressão “preparação para o trabalho”, retirando a exigência 
de habilitação profi ssional, que passaria a ser opcional para 
as escolas. A ideia do ensino profi ssionalizante obrigatório 
acabaria sepultada pela própria ditadura que a concebeu.

Em 1972, o Jornal do Brasil acompanhou uma escola-piloto da reforma
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Em 1977, o presidente Geisel inaugura escola
do Senai em Taubaté.
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O humano no centro de 
tudo: como desenvolver 

uma cultura organizacional 
que incentive o digital 

workspace 

Um estudo da Brookings 

Institution, aponta que 

os millenials, geração 

nascida a partir da 

década de 1980, serão 

75% da força de trabalho 

até 2025

Estes jovens profi ssionais 
tem uma característica 
que difere bastante das 

gerações anteriores – além de 
mais práticos e voltados para 
resultados eles ainda prezam 
por um bom ambiente de tra-
balho mais do que pelo salário 
e acham importante saber o 
papel que a empresa da qual 
fazem parte, representa na 
sociedade. Além disso, ainda 
valorizam uma cultura orga-
nizacional voltada à transfor-
mação digital. 

Uma outra pesquisa, a Dell & 
Intel Future-Ready Workforce 
Study, esta realizada nos EUA, 
mostra que 42% dos millen-
nials deixariam a empresa caso 
a tecnologia oferecida para tra-
balhar fosse abaixo da média de 
outras companhias da mesma 
área. E as lideranças parecem 
perceber essa tendência. De 
acordo com a pesquisa PwC 
CEO Survey, modernizar o 
ambiente de trabalho é a 
principal prioridade para 86% 
dos líderes e, para 77% deles, 
implementar formas fl exíveis 
para a jornada de trabalho é 
uma maneira de reconhecer 
como os melhores talentos do 
mercado querem trabalhar e 
tornar-se atraente para eles.

Nesse contexto, vejo que 
proporcionar uma cultura 
organizacional integrada, equi-
librada e voltada à transforma-
ção digital torna-se impres-
cindível.

Ter um digital workspace, 
no entanto, é muito mais do 
que somente inserir novos 
softwares no dia a dia de uma 
equipe, é mudar toda a rotina 
dos times, a forma como se co-
municam entre si e como cola-
boram. Isso pode ser feito pela 
integração entre as tecnologias 
já utilizadas como plataformas 
para conversas corporativas 
em grupo e telas interativas, 
que permitem debates sobre 
projetos, compartilhamento 
de ideias, sugestões de melho-
rias e envolvimento do cliente 
ainda nos estágios iniciais do 
projeto, além de softwares para 
medição do desempenho e do 
progresso de projetos, agendas 
virtuais colaborativas, entre 

outras ferramentas. 
Porém, apesar de existir 

uma demanda, e até mesmo 
uma cobrança do colaborador 
pela tecnologia integrada ao 
trabalho, os ambientes digitais 
só funcionam se as equipes da 
empresa trabalharem a seu 
favor. E é isso que ocorre quan-
do os times de TI e Recursos 
Humanos trabalham juntos.

Os funcionários precisam ser 
guiados e altamente treinados, 
para poderem colaborar com 
seus times e utilizar por com-
pleto as ferramentas que lhes 
são dadas. Esse treinamento 
deve dar um entendimento de 
todas as utilidades daquela pla-
taforma, pois somente assim o 
colaborador irá fazer um uso 
acertado de todas as funcio-
nalidades propostas, levando 
a um aproveitamento maior. 

Outro ponto fundamental é 
que o colaborador saiba que 
será ouvido. As equipes de 
RH e os gestores precisam ter 
a consciência de que os feed-
backs periódicos são impor-
tantes. Só assim será possível 
entender como as ferramentas 
estão sendo utilizadas, o que 
possibilita compreender se os 
objetivos iniciais estão sendo 
cumpridos, se são necessárias 
adaptações ou até se as suas 
equipes encontraram novas 
formas de usar as plataformas.

Por isso, acredito que o di-
gital workspace deve vir atre-
lado a uma mudança cultural 
profunda na organização, que 
precisa, a partir de agora, ouvir 
mais seu colaborador, fazer 
um treinamento completo e 
ainda dar o exemplo. Ou seja, 
gestores, diretores, CEOs e 
CIOs precisam mostrar aos 
seus funcionários que estão 
comprometidos com a trans-
formação digital de suas em-
presas. Isso é feito por meio do 
uso das ferramentas digitais, 
do incentivo ao melhor apro-
veitamento, da participação 
em treinamentos e também 
da conscientização constante 
sobre os benefícios que aquelas 
plataformas já estão trazendo 
para a empresa.

Com tudo isso, é certo que 
teremos equipes mais moti-
vadas dentro das empresas, 
engajadas no estabelecimento 
bem sucedido de um digital 
workspace e totalmente adap-
tadas a essa nova forma de 
trabalhar.

(*) É gerente de desenvolvimento 
de negócios de colaboração para 

América Latina na Orange Business 
Services.

Rodrigo Coppola (*)

News@TI
Faculdade Impacta fi rma parceria com 
startup ISSO!

@A ISSO! fi rmou uma parceria com a Faculdade Impacta – refe-
rência nas áreas de TI, Gestão e Design e considerada uma das 

melhores instituições de tecnologia da América Latina – em um projeto 
que conectará alunos e professores a startups e empresas em busca 
de soluções inovadoras. Na prática, a Impacta poderá contribuir em 
projetos da ISSO! ou mesmo indicar demandas de empresas parceiras 
para serem trabalhadas nos programas da startup – que, por sua vez, 
recomendará a Impacta na busca por soluções para as demandas dos 
seus clientes. Além disso, o portal da ISSO! terá o acervo de educação 
à distância (EAD) da Impacta, composto por 100 cursos e 720 horas 
de aula. Para Ivan Tallarico, fundador e CEO da ISSO!, a parceria entre 
as duas empresas se deu a partir de suas visões semelhantes sobre 
inovação. “Para nós, ela é feita de pontes entre quem tem as soluções 
e quem tem os meios para viabilizá-las. Somos, portanto, uma startup 
voltada para o desenvolvimento de outras startups e para a criação 
de um hub de talentos”, explica. Isso é possível a partir de um espaço 
físico e digital para o primeiro ecossistema de inovação aberta no Brasil, 
removendo as barreiras de acesso a oportunidades tanto para startups 
quanto para empresas de médio porte, que não teriam condições para 
montar suas próprias incubadoras/aceleradoras.

Startup de aplicações para robôs de serviços

@Brasileiros que se surpreendem vendo anúncios de autômatos de 
feições humanas trabalhando em lojas e hotéis do Exterior podem 

ir se preparando: o Brasil acaba de ganhar sua primeira startup especia-
lizada em criar aplicações práticas para “robôs de serviços”, que fazem 
atendimento no comércio e até residências. A empresa chama XRobô, está 
sediada em São Paulo e promete mostrar os primeiros robôs pensando 
e agindo em português ainda este ano. Fundada pelo empreendedor 
André Araújo, que soma mais de 20 anos de experiência no mercado de 
automação e robótica, a empresa estreia no mercado atuando em dois 
níveis – o fornecimento de robôs humanoides e a criação de aplicações 
sob medida para diferentes necessidades do mercado corporativo. 
“Avanços cada vez mais signifi cativos em inteligência artifi cial, internet 
das coisas e robótica estão a um passo de alterar radicalmente a ma-
neira como funciona nossa sociedade”, diz André Araújo. “Se ainda nos 
surpreende a revolução que máquinas automáticas fazem nas fábricas, 
vai ser estarrecedor ver esses seres artifi ciais inteligentes tomando a 
frente de concierges de hotéis, serviços em shoppings e atendimento a 
consumidores em magazines” (www.xrobo.com.br)

Se dentro de uma loja de 
shopping os consumidores 
passam os olhos rapidamente 
pelas prateleiras e já identifi -
cam as peças de sua marca 
preferida, imagine qual é a 
velocidade do pensamento da-
queles que decidem comprar 
uma mercadoria pela internet 
e pesquisam no Google preci-
samente o nome do produto 
e o preço que estão dispostos 
a pagar.

Cada vez mais conectado 
e confi ante no e-commerce, 
o cliente sabe exatamente o 
que quer e avalia que tempo, 
custo e comodidade são os 
critérios da equação perfeita 
para encher o carrinho virtual.

De fato, estamos diante 
de uma realidade em que o 
número de quem compra pela 
internet só cresce: segundo 
relatório Webshoppers, da 
empresa Ebit, mais de 60 mi-
lhões de brasileiros farão compras on-line até o fi nal de 2018. O 
mercado de e-commerce no País e deve faturar R$ 53,5 bi neste 
período. O desafi o é gerir um negócio nesta seara.

Isso porque do outro lado do balcão, o comerciante (que tem 
uma vivência semelhante dentro de uma loja física) trabalha sob 
o questionamento: como oferecer ao cliente exatamente o que 
ele quer, na hora exata, otimizando as vendas e a experiência 
do consumidor?

Para pequenos e médios varejistas, penso que o equilíbrio no 
estoque está entre um dos fatores inerentes a essa resposta. 
Essa nem sempre é uma tarefa fácil, mas há sistemas de gestão 

completos que integram e 
regulam as vendas com o que 
se tem de itens disponíveis e, 
ainda, criam uma vitrine de 
produtos integrada a marke-
tplaces e e-commerces. 

Vale lembrar que e-com-
merces, por sua vez, devem 
estar de olho na variedade de 
produtos e na quantidade de 
itens ofertados de cada um. 
O cuidado é redobrado se a 
empresa opera com o mesmo 
estoque na loja física e na vir-
tual, seja qual forem o setor e 
o porte da companhia.

Isso se resolve muito bem 
com um sistema de gerencia-
mento integrado à  vendas e 
evita uma série de problemas, 
como frustração do consumi-
dor por não ter a mercadoria 
no exato momento da compra 
(o que leva à demora na en-
trega), publicidade negativa 
e despesa desnecessária na 

propaganda de um produto que tem poucas unidades no estoque.
Com essa ferramenta, o dono do negócio tem em mãos o 

controle de entrega dos fornecedores, da demanda de vendas 
e opera, com tranquilidade, seu nível de abastecimento (seja 
apenas em loja virtual ou de forma compartilhada, entre as 
vendas digitais e físicas).

Só assim é viável manter a efi ciência e o lucro do negócio 
aliados à satisfação do cliente que está, a todo instante, a um 
clique da concorrência na hora de fi nalizar sua compra.

(Fonte: Robinson Idalgo – fundador do Sistema Grátis.
Mais informações no site: www.sistemagratis.com.br).

Vantagens de ter uma loja virtual em marketplaces e 
e-commerces com estoque e vendas integrados

Francisco S. Homem de Mello 

Em primeiro lugar, é im-
portante defi nirmos o 
que é SaaS ou Software 

as a Service que, em linhas 
gerais, é qualquer tecnologia 
que é alugada, não vendida, 
e que não está instalada nos 
computadores das empresas 
e, portanto, pode ser aces-
sada pela internet. Quando 
participava de um painel no 
#Conarh2018 - Congresso 
Nacional sobre Gestão de Pes-
soas, conhecido como um dos 
maiores e mais importantes 
eventos da área do mundo, uma pessoa da plateia fez o seguinte 
questionamento: "Como devemos balancear a compra de aplica-
ções SaaS - baseadas na nuvem - com a necessidade de termos 
menos fornecedores e mais integração entre nossos produtos?"

Há muitos anos - e acredite, muitas empresas ainda compram 
software assim -, uma empresa que precisasse de uma aplica-
ção, de um ERP - Enterprise Resource Planning, uma solução 
simples de gestão de tarefas, tinha que fazer um investimento 
gigante e comprar a solução. Ela se tornava um ativo no seu 
balanço patrimonial. O risco fi cava todo com o comprador, que 
fazia todo esse investimento sem saber muito bem se veria 
valor na transação.

Com as plataformas SaaS, tudo mudou: ao invés de comprar 
uma solução, a empresa apenas a aluga, e por isso paga muito 
menos para tê-la. Além disso, não tem que ter os custos de 
manter a aplicação rodando nos seus computadores, nem fazer 
atualizações, manutenções etc.  O mais importante, no entanto, 
é que fornecedor e cliente "racham" o risco do negócio, poden-
do cancelar o contrato se o valor não for entregue, tendo assim 
muito mais margem para inovar e errar no processo. Agora que já 
falamos um pouco de como as tecnologias SaaS mudaram a forma 
como compramos aplicações de software, voltamos à pergunta 
da plateia: "Como devemos balancear a compra de aplicações 
SaaS - baseadas na nuvem - com a necessidade de termos menos 
fornecedores e mais integração entre nossos produtos?" 

Minha resposta foi a seguinte: qualquer decisão de compra 
de software de RH precisa ser feita com muita inteligência. A 
vontade de ter menos fornecedores ou aplicações mais integra-
das não pode, nunca, ser mais importante do que a experiência 
que um colaborador vai ter com a aplicação. E isso se aplica 
especialmente ao tema de gestão de desempenho, tão crucial 

Como (não) comprar um 
software de RH

Por que a tecnologia SaaS é um assunto importante para a área de Recursos Humanos? 

para o sucesso de qualquer empresa e tão relevante para a 
experiência dos talentos. Não faz nenhum sentido prejudicar 
os feedbacks que seu colaborador recebe, ou as metas que 
são desdobradas pela organização, para que se poupe algumas 
horas de um colaborador júnior de RH tomadas com algumas 
planilhas simples de importação de usuários. É uma decisão 
totalmente ilógica.

Algumas empresas vão longe nas suas más escolhas. O pri-
meiro erro é priorizar a integração em detrimento à experiência 
do colaborador. Escolhem seus sistemas de RH, com os quais 
interagem seus colaboradores em função de uma suposta inte-
gração nativa com um ERP bonito, alemão ou americano, que 
tomou cinco anos para ser implementado e que mais vira uma 
algema do que uma solução.

Outro erro muito comum é escolher fornecedores gigantes 
em função do quão completas são suas "suítes". Pensem: esse 
sistema vai resolver todos os meus problemas de RH estraté-
gico. Recrutamento, treinamento, gestão de talentos e gestão 
de desempenho, além do core de RH, tudo em um só lugar. Ou 
será que é um só lugar? 

O que poucos sabem é que esses sistemas são colchas de 
retalhos, construídos por meio de múltiplas aquisições de em-
presas diferentes e que, raramente, entregam a experiência 
realmente integrada que é vendida. O mais comum é que os 
produtos sejam pouco integrados, e que essas integrações não 
são nada mais compreensivas do que qualquer integração entre 
sistemas de fornecedores diferentes.

Quando a solução vem de graça "no pacote"

O outro tipo de problema muito comum é quando a empresa 
topa usar a solução de um gigante da tecnologia simplesmente 
porque esse produto é entregue "de graça", por causa de inú-
meros outros produtos pelos quais a empresa já paga. É quando 
aceitamos usar o produto de chat da empresa das planilhas e do 
sistema operacional ao invés de usarmos a solução que todas 
as startups do Vale do Silício estão usando, e que entrega uma 
experiência infi nitamente superior. 

Afi nal de contas, o pensamento é que ela vem "de graça". O 
que esquecemos, naturalmente, é que raramente coisa boa é 
dada de graça, e que quase sempre, aquilo que é ofertado "de 
graça" é algo pela qual estamos pagando - e caro - em algum 
outro canto do nosso orçamento. Enfi m, essas são algumas das 
refl exões que tive desde que respondi à pergunta da ouvinte 
que acompanhava a palestra. Ninguém deve deixar de priorizar 
a experiência de seus colaboradores na compra de aplicações 
de software, principalmente nos dias de hoje, em que talentos 
são cada vez mais concorridos e cruciais para o sucesso de 
qualquer negócio, em função da ilusão de uma integração mais 
'potente' com um software legado ou simplesmente porque tal 
solução vem 'de graça' no pacote de algum fornecedor de TI. 
A conta simplesmente não fecha.

(*) É fundador da Qulture.Rocks, software de gestão de desempenho, startup 
residente no Cubo Itaú – maior centro de inovação e empreendedorismo da 
América Latina. Mello é especialista e estudioso em cultura organizacional. 

Autor do livro The 3G Way: Dream, People, and Culture, fi gurando entre os mais 
vendidos da Amazon em estratégia e negócios. 
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 06 de setembro de 2018. Dia de São Zacarias, São Ledo, São 
Mansueto, São Beltrão, e Dia do Anjo Nit-Haiah, cuja virtude é o equilí-
brio. Dia do Hino Nacional, Dia do Barbeiro, Dia do Cabeleireiro 

e Dia do Alfaiate. Hoje aniversaria a atriz Jane Curtin faz 71 anos, 
a atriz Rosie Perez que nasceu em 1964, a cantora e atriz Macy Gray 
que completa 51 anos e o tenista Greg Rusedski que nasceu em 1973.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é atencioso e aprecia a segurança 
e o conforto do lar. Gosta de ser popular e por isso valoriza sua imagem. 
Realiza-se e acalma-se pelo conhecimento das coisas. Com um alto grau 
de autoconfi ança, costumando ser magnânimo e perdoar os inimigos, 
principalmente por que não gosta de nada mal resolvido. É uma pes-
soa muito observadora, porém não costuma questionar muita coisa. 
Contenta-se em ver e aceitar. No lado negativo precisa de mudanças 
constantes e muitas vezes desnecessárias para não se sentir entediado.

Dicionário dos sonhos
VOAR - O sonho com voo sugere vontade de viajar. 
Voar sobre um vale ou fl oresta, satisfação e felicidade. 
Voar de braços abertos como um avião, se você está 
bem, tenha cuidado, se vai mal poderá melhorar. Voar 
entre as nuvens, alegria, boas notícias e acontecimentos 
inesperados. Números da sorte: 11, 22, 36, 47, 58 e 97.

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

Esta quinta é vigésimo sexto dia da lunação.  Lua em mau aspecto com Vênus pela manhã trará difi culdades nos relacionamentos 

com mulheres. Saturno volta ao movimento direto e a partir de agora será mais fácil planejar a longo prazo, cumprir e estabelecer 

os acordos com maior segurança. Ainda será necessário nos responsabilizarmos pelas nossas atitudes, mas a tendência é de 

ter mais segurança e foco para planejar e atingir novas metas. A Lua em mau aspecto com Marte pode nos deixar impacientes, 

irritados e agressivos, podendo ocorrer explosões emocionais. A Lua fi ca fora de curso durante a manhã até ingressar em Leão. 

Um aspecto negativo com Urano que dá instabilidade emocional. 
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A motivação e a boa disposição 
ajudam a melhorar o humor mais 
pesado até a metade do dia. A 
necessidade de independência e o 
aumento do egocentrismo provocam 
situações críticas como imprevistos 
e surpresas. Evite os pensamentos 
negativos. 82/782 – Verde. 

Lua em mau aspecto com Vênus 
pela manhã trará difi culdades nos 
relacionamentos que podem afetar 
diretamente as mulheres. Procure 
a tranquilidade e harmonia no seu 
ambiente num momento mais nega-
tivo. Este é um dia de refi namento 
emocional que valoriza a perfeição. 
89/589 – Azul.

Com Sol na casa da família volte 
as suas raízes, tendo contato mais 
íntimo com todos. A relação social 
melhora também a sua disposição 
física e mental. A melancolia e a 
depressão assumem maior pro-
porção com um pouco de atraso 
e demora no que espera chegar. 
77/377 – Amarelo. 

O Sol na casa três leva a uma maneira 
mais direta de agir, fazendo a vida 
fi nanceira melhorar. Este é um dia 
indicador de alegria ainda mais em 
atividade que necessite da precisão, 
da efi ciência e do detalhe quando co-
locado a serviço do aprimoramento. 
62/162 – Branco.

Desde cedo está favorecida a per-
cepção e o poder de análise das 
situações. Mude o que não vai bem, 
dando início a um novo ciclo de vida 
com oportunidades muita motivação 
para o trabalho. Mantenha a palavra 
sobre o que foi combinado há tempos, 
sem titubear. 43/643 – Vermelho.

A Lua fi ca fora de curso durante 
a manhã até ingressar em Leão. E 
depois faz um aspecto negativo com 
Urano que dá ainda mais instabilida-
de emocional. Sol em Virgem torna 
o período muito positivo para o 
trabalho, ainda mais a atividade que 
necessite da precisão, da efi ciência 
e do detalhe. 58/558 – Verde. 

O dia começa mais agitado, nervoso 
e com possibilidade de imprevistos 
e surpresas até a metade do dia. Na 
metade do dia tudo que for feito com 
dedicação trará ganhos a mais e isso 
renderá bons lucros futuros. Cuide 
da saúde que pode começar a sofrer 
repentinamente. 34/134 – Vermelho. 

Este dia leva a busca da elevação 
espiritual tendo a crença e a fé 
ampliadas. Ficamos mais sensíveis 
às necessidades das pessoas, con-
fortando e aliviando os sofrimentos. 
Com isso haverá desprendimento 
nas emoções, nas reações e no 
comportamento. 31/731 – Azul.

Quinta ótima para as relações sociais 
e os novos contatos. O dia começa 
mais agitado, nervoso e com possibi-
lidade de imprevistos e incapacidade 
de decisão diante de situações crí-
ticas. Olha adiante, ouça opiniões e 
terá sucesso ao agir até o meio deste 
mês de setembro. 56/756 – Marrom.

De manhã precisa manter uma 
atitude que não cause rompimento 
com amigos, familiar ou com a pessoa 
amada. Muita coisa nova deve surgir 
nesta entrada de lunação. Até a Lua 
entrar Nova não saberá quais as pos-
sibilidades irão tomar forma e as que 
irão fi car para trás. 46/846 - Verde.

Dia propício para tratar e contrair 
casamento, iniciar ou continuar 
viagens longas. Com Sol em Virgem 
terá rompimento de sociedades e 
parcerias sociais e profi ssionais aba-
ladas. Uniões também ocorrem re-
pentinamente nas relações pessoais 
e na vida amorosa. 78/978 – Azul. 

Tenha cuidado com seu modo de 
pensar, que tendem a provocar certo 
desequilíbrio nas relações. Dedique-
se ao trabalho e terá um bom retorno 
dele depois do aniversário. Muita 
coisa que parece possível, só será 
defi nida depois que entrar a lunação 
de Virgem. 45/745 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Fortalecer a relação do casal: Pegue papel, ca-
neta, vasilha virgem e algo doce. Escreva em cruz o 
seu nome e o da pessoa amada no pedaço de papel. 
Ponha dentro da vasilha virgem, cubra os nomes com 
uma substância doce. (Mel, melado, açúcar). Coloque 
a vasilha debaixo de sua c ama por vinte e um dias. 
Logo verá que a harmonia estará se fortalecendo 
entre os dois.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Jogo humano 
Na peça “Era Uma Vez Um Rei”, com 

Pombas Urbanas, um grupo de mendi-
gos se encontra num fi nal de tarde da 
cidade. Com latas, plásticos e papelões 
criam o espaço onde vivem, descansam 
e fazem festa. De suas relações nasce 
uma brincadeira na qual, a cada semana, 
cada um deles será rei, depois presidente 
e em seguida ditador. O jogo humano e 
imaginativo torna-se intenso e esses men-
digos saem da realidade em que vivem 
para representar as relações de poder 
da mesma sociedade que os marginaliza. 
Com Adriano Mauriz, Marcelo Palmares, 
Paulo Carvalho, Cinthia Arruda, Juliana 
Flory, Marcos Kaju, Ricardo Big, Natali 
Santos: Coro de Rua.

Serviço: Sesc Carmo, R. do Carmo, 147, Centro, tel. 3111-
7000. Sexta (14) às 15h. Entrada franca.

Solidariedade
Um dos mais conceituados restaurante de São 

Paulo, A Figueira Rubaiyt recebe no dia 26/09, 
o almoço Solidaris em apoio à Maria Eduarda. 
A jovem de 14 anos nasceu saudável, mas aos 3 
anos, por negligência médica durante uma doença 
causada por uma bactéria, teve seus pés e mãos 

amputados após complicações. O evento visa 
arrecadar o valor necessário para a realização 
de uma cirurgia imprescindível para a colocação 
de prótese nos braços, no valor de R$ 50 mil. A 
ONG liderada por Deborah Mariê já atuou em 
vários eventos benefi centes, entre eles o Forró da 
Solidariedade com a presença de Elba Ramalho, 
Dominguinhos e Fala Mansa, o aniversário de 60 

anos do cantor Dominguinhos no Canto da Ema e 
a Noite no Marrocos na Casa das Caldeiras. Entre 
as entidades benefi ciadas pela Solidaris estão 
a Associação do Defi cientes Físicos de Taboão 
da Serra, a APAE e a ONG Gotas de Flor. Os 
convites para o almoço custam R$ 325 e podem 
ser comprados pelo Ticket 360 ( www.ticket360.
com.br/evento/9272/almoco-fi gueira-rubaiyat).

Luiza Possi está na estrada com o show 
Piano & Voz. “O show é feito de referências 
minhas como intérprete, há releituras de 
clássicos do jazz, MPB e do rock nacional, 
de Rita Lee a Raimundos”, conta Luiza. 
“Músicas do meu repertório – como “Eu 
Espero” e “Me Faz Bem” – também fazem 
parte do set list”, completa. Ao lado de 
Ivan Teixeira, no piano, Luiza tem viajado 
o Brasil com esse formato de show. Já 
dividiram o palco com ela, artistas como 
Alcione, DeMaria, Elba Ramalho e Enok, 
sanfoneiro do Trio Virgulino. Em outu-
bro, a cantora receberá também Thedy 
Corrêa, vocalista do Nenhum de Nós nas 
apresentações que fará no Sul do país.

Serviço: Centro Cultural Olido, Av. São João, 473, 
Centro. Domingo (09) às 19h. Entrada franca.

O Blues – Concerto para Piano é um espetáculo com 
conceito em artes cênicas, linguagem corporal e no 
gênero musical blues. O roteiro é ilustrado por baladas 
narrativas que complementam a dramaturgia do trabalho. 
São personagens vividos por bailarinos-atores que traçam 
a narrativa do corpo em movimento alinhados ao estilo 
musical que frequentemente apontam para questões 
internas do indivíduo como solidão, relacionamentos, 
caminhos cruzados e histórias de vida. Dinah Perry é 
diretora, coreógrafa e arte-educadora no segmento de 
dança no segmento de dança e teatro. A artista, bailarina 
e atriz é formada pelo Theatro Municipal de São Paulo. 
Expressão da dança, sua obra representa 40 anos sequen-
ciados de arte, por espetáculos, shows, performances e 
projetos oferecidos à sociedade.

 
Serviço: Capital 35, R. Capital Federal 35, Perdizes. Sábado (15) às 21h e 

domingo (16) às 19h. Ingresso:  R$ 30.

Emmanuel Pahud em concerto com a Osesp sob regência de Marin Alsop.

Entre os dias 13 e 15 de 
setembro, a Osesp recebe 
como solista convidado o 
fl autista Emmanuel Pahud, 
Artista em Residência da nossa 
atual Temporada

Ele realiza a estreia latino-americana 
da obra Saccades - para Flauta e 
Orquestra, de Phillipe Manoury, 

Compositor Visitante de 2018. Os con-
certos estarão sob regência do maestro 
suíço Thierry Fischer, que ainda rege a 
Orquestra na Sinfonia Fantástica, Op.14, 
de Hector Berlioz, e na obra Cenas de 
Contos de Fadas, de Jules Massenet. A 
obra Saccades é uma encomenda conjunta 
das orquestras Gürzenich de Colônia e Fi-
larmônica da Radio France, da Fundação 
Cultural Tokyo Opera City e da Osesp. A 
obra foi dedicada a Emmanuel Pahud, que 
fez a estreia mundial em julho deste ano 
com a Orquestra Gürzenich, sob regência 
do maestro François-Xavier Roth, e agora 

Concerto
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realiza a estreia latino-americana em três 
concertos com a Osesp.Pela segunda vez 
como convidado da Temporada Osesp 
2018, o fl autista apresenta ainda neste 
mês um recital solo no dia 15, onde ele 
interpreta obras dos séculos XX e XXI, de 
compositores como Debussy, Toru Take-
mitsu, Luciano Berio, entre outros. E no 

dia 16, ele realiza um recital com alunos da 
Academia de Música da Osesp e Alunos da 
Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. 

Serviço: Sala São Paulo, Praça Júlio Prestes, 16, Centro, 
tel. 3777-9721. Orquestra, quinta (13) e sexta (14) às 20h30 
e sábado (15) às 16h30.Ingressos: de R$ 50 a R$ 222. E, 
Emmanuel Pahud, sábado (15)  às 14h45 e domingo (16) 
às 19h. Ingresso: R$ 50.

Musical
William Mazzar

Luiza Possi
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TENDE CALMA
“E disse Jesus: Mandai assentar os homens”.- (João, 6:10). Esta 

passagem do Evangelho de João é das mais signifi cativas. Verifi ca-se 
quando a multidão de quase cinco mil pessoas tem necessidade de 
pão, no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. 
Filipe afi rma que duzentos dinheiros não bastarão para atender 
à difi culdade imprevista. André conduz ao Mestre um jovem que 
trazia consigo cinco pães de cevada e dois peixes. Todos discutem. 
Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa 
signifi cação e manda que todos se assentem, pede que haja ordem, 
que se faça harmonia. E distribui o recurso com todos, maravilho-
samente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados 
de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam n’Ele, suplicam-lhe 
socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, 
estabelecer a ordem em si mesmos, para a recepção dos recursos 
celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades 
loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, 
cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite 
à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em 
manter o próprio desequilíbrio.

(De “Caminho, Verdade e Vida”,
de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel)
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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

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ÉRICO TELES GOMES, profi ssão: auxiliar gráfi co, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João José Corrêa Gomes e de Maria Tereza 
Alves Teles Gomes. A pretendente: PAULA REGINA DO ROSÁRIO ARMOND, pro-
fi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Paulo 
Armond e de Bárbara Regina do Rosário.

O pretendente: RAFAEL RIBEIRO AMANCIO, profi ssão: assistente de monitoramen-
to, estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 22/12/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Ribeiro Amancio e de 
Selma Dias da Silva Amancio. A pretendente: IVÃNIA ROMUALDO PRUDENCIO, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Itaporanga, PB, data-
nascimento: 02/04/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Romualdo da Silva Neto e de Maria Prudencio da Silva.

O pretendente: WILIAN FERREIRA DA SILVA, profi ssão: jardineiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Francisco Morato, SP, data-nascimento: 12/04/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moacir Joaquim da Silva e de Edite 
Ferreira da Silva. A pretendente: KARINA VITORIA DA ROCHA SANTOS, profi s-
são: garçonete, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gerlito Jose 
dos Santos e de Raquel Eliane Marques da Rocha dos Santos.

O pretendente: CÍCERO LIBERATO DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Ribeirão dos Índios, SP, data-nascimento: 09/11/1953, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otacilio Liberato dos Santos e de 
Julia Maria dos Santos. A pretendente: APARECIDA BERNARDINA DA ROCHA DE 
SOUZA, profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: Central de Minas, 
MG, data-nascimento: 13/10/1960, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Tomas da Rocha e de Luisa Bernardina da Rocha.

O pretendente: EDNEI PEREIRA DA ROCHA, profi ssão: pedreiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Tremedal, BA, data-nascimento: 20/11/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademi Pereira da Rocha e de Maria Bispo da 
Rocha. A pretendente: CLEONICE SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteira, naturalidade: Tremedal, BA, data-nascimento: 07/08/1996, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aquino José de Oliveira e de 
Adenilsa da Silva Oliveira.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA FERREIRA, profi ssão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1986, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Francisco Ferreira e de Cicera Silvano 
da Silva Ferreira. A pretendente: DAMIANA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Coruripe, AL, data-nascimento: 06/04/1988, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Petrúcio dos Santos e de Silvana 
Faustino dos Santos.

O pretendente: PAULO ROGÉRIO DE SANTANA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1970, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Félix de Santana e de Elita Catari-
na Costa de Santana. A pretendente: ABGAIL DE MELO MARTINS SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1961, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Peres Martins e de Maria Inez 
de Melo Martins.

O pretendente: MARCELO GORI, profi ssão: balconista, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 09/12/1968, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Christovam Hilario Gori e de Isaura Augusta 
Gori. A pretendente: JANAYNA MILLAN IAPICHINO, profi ssão: técnica em saúde 
bucal, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 25/02/1990, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Iapichino e de Irma 
Maria Millan Iapichino.

O pretendente: ANDRÉ DE PAULA LUCIANO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1982, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luciano e de Nercina de Paula Lu-
ciano. A pretendente: ANA CRISTINA FERREIRA, profi ssão: operadora de telemarke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosa Maria Ferreira.

O pretendente: ANDERSON DUARTE DE TORRES OLIVEIRA, profi ssão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Freitas de Oliveira e 
de Josefa Duarte de Torres Oliveira. A pretendente: JESSICA ESTEFANY FERRO 
DA COSTA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 02/11/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Geraldo Gomes da Costa e de Ana Cecilia Ferro.

O pretendente: FELIPE CERQUEIRA SOUZA, profi ssão: designer gráfi co, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/2018, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemir Cerqueira Souza e de Maria 
de Lourdes Jesus de Cerqueira Souza. A pretendente: NATALIA FIDÉLIS DE SOUSA 
LIMA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 27/09/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Francisco 
Teofi lo de Lima e de Isabel Fidélis de Sousa Lima.

O pretendente: GERALDO LEON DOS SANTOS LUCIANO, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1990, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Ademir de Souza Luciano e de Cleide 
dos Santos. A pretendente: JULIANA ALINE MATOS, profi ssão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio Carneiro Matos e de Ana 
Maria Teixeira Matos.

O pretendente: RODRIGO DE OLIVEIRA VAZ DA SILVA, profi ssão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Donizeti Aparecido Vaz da Silva e 
de Lidia de Oliveira da Silva. A pretendente: JULIANA DE OLIVEIRA MUSSATO, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 24/09/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Valter Mussato Filho e de Sandra Fogaça de Oliveira.

O pretendente: DEIVID FERREIRA MESSIAS, profi ssão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdecir Ferreira Messias e de Ilma Gomes Fer-
reira Messias. A pretendente: KACIOMÁRA DE SOUSA, profi ssão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: Isaías Coelho, PI, data-nascimento: 24/11/1990, residente e 
domiciliada em Mauá, SP, fi lha de Raimundo Rodrigues de Sousa e de Maria Dilça da 
Conceição Sousa.

O pretendente: OSVALDO FERREIRA DE ALMEIDA SOBRINHO, profi ssão: motoris-
ta, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1969, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Everaldino Ferreira de 
Almeida e de Marly Odilon de Almeida. A pretendente: DERENICE APARECIDA DE 
LIMA, profi ssão: atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: Santo Antonio da Pla-
tina, PR, data-nascimento: 12/05/1969, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha 
de Josias Ferreira de Lima e de Maria Aparecida Faustino de Lima.

O pretendente: MATHEUS ALVES PEREIRA SOARES IVO, profi ssão: auxiliar de 
linha morta, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/01/1999, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Soares 
Ivo e de Fabiana Alves Pereira Soares Ivo. A pretendente: KETHELYN MAYARA FER-
NANDES DE SENA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 01/01/1999, residente e domiciliada em São José dos Campos, 
SP, fi lha de Paulo Roberto Silva de Sena e de Roseli Fernandes de Sena.

O pretendente: ROGÉRIO DONIZETI BORBA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo Antonio de Posse, SP, data-nascimento: 17/07/1982, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecida Borba. A pretenden-
te: ELINALVA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Itambé, BA, data-nascimento: 18/01/1971, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Ferreira Silva e de Alíria Pinheiro da Silva.

O pretendente: FRANCISCO SILVA SOARES, profi ssão: alinhador, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 13/10/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Maria Soares e de Francisca José da Silva. 
A pretendente: SANDRA MENDES ALVES, profi ssão: orientadora sócio educativa, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 30/03/1973, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Pereira Alves e de Cleide 
Maria Mendes Alves.

O pretendente: RODRIGO MAICON DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severiano Jurandi da Silva e de Elisabete 
Domingues da Silva. A pretendente: FRANCIELE IMACULADA AUGUSTO, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/05/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Conceição 
Imaculada Augusto.

O pretendente: JOSÉ CALIXTO FILHO, profi ssão: comerciante, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1966, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Calixto Sobrinho e de Ana Antonia Calixto. 
A pretendente: JULIANA GOMES AGUIAR, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1974, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Lazaro Batista Aguiar e de Lenir Gomes de Jesus.

O pretendente: FRANCISCO EDSON FERREIRA DA SILVA, profi ssão: vendedor de 
comércio varejista, estado civil: solteiro, naturalidade: Ouricuri, PE, data-nascimento: 
06/09/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
da Conceição Silva e de Maria das Dores Ferreira da Silva. A pretendente: TALITA 
AGUIAR DA ROCHA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1990, residente e domiciliada em Ferraz de Vascon-
celos, SP, fi lha de Jose Dias da Rocha e de Dinalva Rocha Aguiar.

O pretendente: MAIKON DE SOUZA AQUINO DE SANTANA, profi ssão: cabeleireiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Aquino de Santana 
e de Maria de Souza Mota Filho. A pretendente: CAMILA BARROS DE MELO, profi s-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Itatiba, SP, data-nascimento: 24/05/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edison Silva de Melo e 
de Tania Barros.

O pretendente: SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS LOURENÇO, profi ssão: pa-
deiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson dos Santos 
Lourenço e de Ednalda da Silva Barbosa Lourenço. A pretendente: PATRÍCIA SOTO 
PEREIRA, profi ssão: fi scal de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 16/07/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Silvio Aparecido Pereira e de Edenize Aparecida Soto Pereira.

O pretendente: LUCAS MELO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de farmácia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 08/06/1981, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira da Silva e de Dinalva Pedreira 
de Melo. A pretendente: THAMIRES TEIXEIRA MARCONDES, profi ssão: volante 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/04/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens Tiago 
Marcondes e de Raimunda da Penha Teixeira Marcondes.

O pretendente: VICTOR WESLEY DA SILVA ROMÃO, profi ssão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Aparecido Romão e de Ele-
nice Maria da Silva. A pretendente: ANDRESSA ARAUJO CONCEIÇÃO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel João da Silva 
Conceição e de Renilda Araujo dos Anjos.

O pretendente: ANTONIO LEONARDO FIALHO MACIEL, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Maranguape, CE, data-nascimento: 18/10/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Cordeiro Maciel e de Mônica do 
Nascimento Fialho. A pretendente: NICOLY PEREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 19/10/1999, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Norberto Ferreira de Oliveira 
e de Nilza Pereira.

O pretendente: ARTUR TAMANI BORBA, profi ssão: administrador de banco de dado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
10/01/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Borba 
e de Maria Terezinha Tamani. A pretendente: OLGA LÚCIA DE ALMEIDA MELGA-
ÇO, profi ssão: assistente jurídico, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-
nascimento: 05/03/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Amaury Carlos Sales Melgaço e de Maria Augusta Santos de Almeida Melgaço.

O pretendente: EVALDO CAVALCANTE RIBEIRO, profi ssão: carpinteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nascimento: 24/09/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ribeiro da Silva e de Antonia 
Cavalcante Ribeiro. A pretendente: AUCILENE MARIA DE SOUSA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Picos, PI, data-nascimento: 09/08/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Ceará de Sousa e de Maria 
do Socorro Sousa.

O pretendente: MATHEUS BATISTA SIMÕES DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan Simões de Souza e de 
Carmen Regina Batista de Souza. A pretendente: VIRGINIA NUNES DOS SANTOS, 
profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 05/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rei-
naldo Nunes dos Santos e de Zilda Rafael dos Santos.

O pretendente: MAIKON HIRATA DE MELO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Registro, SP, data-nascimento: 26/06/1989, residente e domici-
liado em Dracena, SP, fi lho de Job Luiz de Melo e de Rosalina Mariano. A pretendente: 
ELIZANDRA APARECIDA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Teodoro Sampaio, SP, data-nascimento: 14/08/1980, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Bispo dos Santos e de The-
rezinha Carvalho dos Santos.

O pretendente: DAVID ALAN DA SILVA, profi ssão: professor de educação física, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Carlos da Silva e de Lindalva 
Jose Duarte Silva. A pretendente: SAMILY SOUZA VOLFA, profi ssão: bacharel em 
direito, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sami Volfa e de Lucineide 
Souza Santos Volfa.

O pretendente: ALEX DOS SANTOS, profi ssão: líder de seção, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1986, residente e domiciliado este 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio dos Santos e de Maria Aparecida Rodrigues 
de Souza Santos. A pretendente: MAISA PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nas-
cimento: 21/12/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Abreu de Souza e de Deusdete Pereira de Souza.

O pretendente: WASHINGTON ROMEIRO DE MIRANDA, profi ssão: ajudante Geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 13/04/1989, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João da Cruz Romeiro de Miranda 
e de Maria Rosa de Freitas. A pretendente: EDILANE CÁSSIA PINHEIRO, profi s-
são: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: Jequitaí, MG, data-nascimento: 
21/09/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Geraldo 
Pinheiro e de Valdívia Benvinda Pinheiro.

O pretendente: HIGOR HENRIQUE SILVESTRE DE SOUZA, profi ssão: pedreiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Luciano dos Santos Sou-
za e de Elisangela Silvestre da Cunha. A pretendente: DAYANE APARECIDA SILVA, 
profi ssão: berçarista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 20/05/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria 
José de Oliveira Silva.

O pretendente: PAULO ROGERIO RIZZI, profi ssão: empresário, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Rizzi e de Neuza de Oliveira Rizzi. A preten-
dente: CÍNIA MONTEIRO, profi ssão: técnica de saúde, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1988, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, fi lha de Flávio Monteiro e de Marlene Inocencio Pereira Monteiro.

O pretendente: GENIELTON MENDES DA SILVA, profi ssão: carpinteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guanambi, BA, data-nascimento: 13/10/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arromeu Chaves Dias e de Adelaide Fran-
cisca de Sousa. A pretendente: MARIA VIEIRA DE ARAÚJO, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Arneiroz, CE, data-nascimento: 27/11/1974, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dionisio Vieira de Araújo 
e de Maria José de Sousa.

O pretendente: JOÃO VITOR SANTOS FERREIRA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandro Ferreira e de Katia Cristina 
Santos. A pretendente: MARIANA SOTERIO DE JESUS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 22/12/1998, resi-
dente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Geraldo Mendes de Jesus 
e de Tania Mara Soterio.

O pretendente: ROBERTO CARLOS VIEIRA JÚNIOR, profi ssão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Muriaé, MG, data-nascimento: 02/06/1992, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Carlos Vieira e de Ana Lúcia 
Basílio da Silva Vieira. A pretendente: DEISIANE CARLA CERQUEIRA MANGUEI-
RA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Barão do Monte Alto, MG, data-
nascimento: 04/09/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Washington de Paula Mangueira e de Maria Luciana Cerqueira.

O pretendente: MARCOS VINICIUS BARBOSA DA SILVA, profi ssão: suporte téc-
nico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Aparecido da Silva 
e de Claudenice Barbosa do Nascimento Silva. A pretendente: VICTÓRIA REGINA 
GRACIOSO, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 15/09/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Fran-
cisco Gracioso Neto e de Maria de Carvalho Gracioso.

O pretendente: CICERO ROMÃO BATISTA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Salgueiro, PE, data-nascimento: 26/04/1963, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisca Maria de Jesus. A pretendente: ROSA MA-
RIA DE JESUS, profi ssão: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: Macarani, 
BA, data-nascimento: 26/08/1963, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Adalgiro Baltasar da Silva e de Alzira Maria de Jesus.

O pretendente: TIAGO ROGERIO DE LIMA, profi ssão: esquadrilha, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Barreiros, PE, data-nascimento: 10/07/1988, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amara da Conceição da Silva. A 
pretendente: SARITA MARTINS SOUZA, profi ssão: manicure, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Barra do Mendes, BA, data-nascimento: 08/12/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlito Martins Novais e de Maria 
Neide Souza Costa.

O pretendente: JOSÉ ADRIANO HENRIQUE DE LIMA, profi ssão: lies, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Solânea, PB, data-nascimento: 07/01/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Henrique de Lima e de Maria da Guia 
Henrique de Lima. A pretendente: TAMIRES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1993, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adenilson da Silva e de Patricia Silva 
Oliveira.

O pretendente: LUCAS MAGALHÃES MARTINS, profi ssão: ajudante de depósito, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Rolim de Moura, RO, data-nascimento: 05/03/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Martins e de Laura 
Magalhães Martins. A pretendente: JESSICA OLIVEIRA SILVA, profi ssão: repositora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1997, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Andre Miranda Silva e de 
Adna Gonçalves Oliveira.

O pretendente: WILLIAM VIEIRA SILVA, profi ssão: promotor de merchandising, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1989, residen-
te e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Adalton Vieira Silva e de Adalia de 
Souza Silva. A pretendente: SUELAINE ANTUNES DE ABREU, profi ssão: auxiliar 
de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 
07/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo dos 
Reis Abreu e de Antoniria Antunes de Abreu.

O pretendente: LEANDRO ADRIANO DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 02/06/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Soares da Silva e de 
Sueli Aparecida Adriano da Silva. A pretendente: MARIA TATIANA DA CONCEIÇÃO, 
profi ssão: controladora de acesso, estado civil: divorciada, naturalidade: Atalaia, AL, 
data-nascimento: 20/07/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Luiz José da Conceição e de Maria Florencio da Conceição.

O pretendente: JOSIMAR DAVI DE JESUS MATTOS, profi ssão: servente de obras, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1999, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sirlei Aparecida de Jesus 
Mattos. A pretendente: TAINARA FERREIRA SALES DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1998, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Sales da Silva e de 
Ana Paula da Silva Ferreira.

O pretendente: LUCAS FELIPE ARAUJO, profi ssão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1999, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Teixeira de Araujo e de Maria Zenaide 
Teixeira. A pretendente: ISABELLE MOURA DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aluizio Ribeiro da Silva e de Francile-
ne Moura Sousa.

O pretendente: JOSÉ LUCAS ALVES DA SILVA, profi ssão: analista de sistemas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 12/03/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson Lino da Silva e de Edileuza 
Alves. A pretendente: INGRID DA SILVA FERREIRA, profi ssão: instrutora de informá-
tica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Ferreira e de 
Sandra Rufi no da Silva.

O pretendente: GUILHERME SANTANA GANÇAS, profi ssão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1994, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Celio Ganças e de Maria de Jesus de Santana Gan-
ças. A pretendente: LARISSA FERNANDES NOGUEIRA DA SILVA, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelson Nogueira da Silva 
e de Daniela Fernandes de Souza Nogueira da Silva.

O pretendente: DENIS FERREIRA LOPES, profi ssão: ajustador mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/11/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria da Gloria Ferreira Lopes. A 
pretendente: NARDYLLA DE MOURA SOUZA, profi ssão: diarista, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis de Moura Souza e de Maria 
Aparecida de Souza.

O pretendente: DOUGLAS SILVA FELICIANO, profi ssão: auxiliar administrativo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Feliciano e de Analia da 
Silva de Souza. A pretendente: MAYARA CAROLINE DE SOUZA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Silva Souza e de Marisa 
Lopes de Souza.

O pretendente: ALEX ALMEIDA DA GAMA JUNIOR, profi ssão: auxiliar de escritó-
rio, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alex Almeida da Gama 
e de Marcia Marques Leite. A pretendente: KEILA CONTIERO DE CARVALHO, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 27/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Miguel Pimentel de Carvalho e de Katia Cristina Contiero de 
Carvalho.

O pretendente: ADILSON DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1981, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cícero Conceição de Souza e de Vera 
Lucia Alves de Souza. A pretendente: NANCI CAMERA, profi ssão: agente operacional, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1979, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evaldo Camera e de Neide 
Travagli Camera.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE SANTOS, profi ssão: operador de máquina, 
estado civil: viúvo, naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 20/06/1962, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luziene Santos. A pretenden-
te: ANTONIA ROSENDO DA SILVA, profi ssão: copeira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Araripe, CE, data-nascimento: 25/10/1976, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rosendo da Silva e de Maria Setuvam 
de Almeida.

O pretendente: VINICIUS DE SOUZA FERREIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1985, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Ailton Ferreira e de Maria Eunice de 
Souza. A pretendente: CINTHYA DAISY OLIVEIRA DE SOUZA, profi ssão: cabelei-
reira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson de Souza e de 
Eunice Oliveira de Souza.

O pretendente: MARCIO BARBOSA SIMÕES, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1969, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Licio da Silva Simões e de Dalva Maria Barbo-
sa Simões. A pretendente: CRISTIANA MARIA GONÇALVES, profi ssão: cobradora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Umarí, CE, data-nascimento: 23/09/1976, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Herculino Gonçalves e de Maria 
Laice Gonçalves.

O pretendente: LEONARDO VELONISQUI DA SILVA, profi ssão: cobrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademar José da Silva e de Rosange-
la Velonisqui dos Santos. A pretendente: PÂMELLA RIBEIRO DE ARAUJO, profi s-
são: telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulino Paulo 
de Araujo e de Claudete dos Santos Ribeiro.

O pretendente: RICARDO NASCIMENTO DA SILVA, profi ssão: soldador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José da Silva e de Valdeci Nascimento da 
Silva. A pretendente: MARRIETE DO NASCIMENTO PINHEIRO, profi ssão: secre-
tária, estado civil: solteira, naturalidade: Brumado, BA, data-nascimento: 02/04/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aluzio Neves Pinheiro e 
de Margarida do Nascimento Pinheiro.

O pretendente: FABIO MAGNO DA SILVA, profi ssão: assistente pedagógico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Magno Aniceto da Silva e de Mirian 
Fortes da Silva. A pretendente: JÉSSICA BRAGA DE SOUSA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Maria de Sousa e de 
Tereza Braga de Sousa.

O pretendente: KAIQUE ARANHA FLEMING, profi ssão: ajudante de eletricista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosandro Fleming Ramos e de 
Simone do Carmo Aranha. A pretendente: STHEFANY MARIA PEREIRA DA SILVA, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 26/08/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo 
Pereira da Silva e de Antonia Soraya Barreto.

O pretendente: DIEGO MACIEL DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/09/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoelito Brito Silva e de Tere-
sinha Maciel da Silva. A pretendente: SAMANDA MAXIMIANO, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1983, 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Rosalina Euzébio Ma-
ximiano.

O pretendente: ROBERTO MARINHO GOMES DA SILVA, profi ssão: bombeiro civil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1978, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gomes da Silva e de 
Sonia Maria Pimentel da Silva. A pretendente: KATIA APARECIDA DO SOCORRO, 
profi ssão: assistente de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 23/09/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Cícero do Socorro e de Sandra Maria Ribeiro do Socorro.

O pretendente: DEIVID FERRAZ DA SILVA, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Ferraz da Silva e de Ma-
ria Aparecida da Silva. A pretendente: TATIANE CRISTINA GOMES LEANO, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/01/1993, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Josue Antonio Leano e 
de Patricia Gomes Cutrin.

O pretendente: RODRIGO ESPADA DE LENA, profi ssão: gerente, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos de Lena e de Angela Espada 
de Lena. A pretendente: DÉBORA RODRIGUES ESPINOSA, profi ssão: empacota-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos dos Santos 
Espinosa e de Sandra Margarete Santos Rodrigues.

O pretendente: ERALDO GOMES DE SOUZA, profi ssão: segurança, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 02/10/1971, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Gomes de Souza e de Maria José de 
Souza. A pretendente: SIMONE SILVA DE ALMEIDA, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos de Almeida e de Lucia 
da Silva de Almeida.

O pretendente: JEFFERSON CHARLES PIRES DE GODOY, profi ssão: autônomo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1978, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Pires de Godoy e 
de Rozeli Pires de Godoy. A pretendente: DANIELA BATISTA DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 31/08/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dorgi-
val Lauro da Silva e de Maria Cristina Bezerra Batista da Silva.

O pretendente: JOSÉ CELIO DA COSTA, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Barra de Guabiraba, PE, data-nascimento: 24/04/1970, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Maximo da Costa e de Adeilda 
Francisca do Nascimento. A pretendente: JOANA MARIA DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Camocim de São Felix, PE, data-nascimento: 
24/06/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ma-
noel da Silva e de Anália Maria da Conceição.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: JOSINALDO DAVID DE SOUZA, solteiro, confeiteiro, natural de Alian-
ça - PE, nascido em 18/04/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Severino David de Souza Filho e de Maria Gilvanise de Souza. A pretendente: FLÁVIA 
CUNHA GOMES, solteira, atendente de balcão, natural de Marco - CE, nascida em 
03/05/1995, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando 
Mendes Gomes e de Maria do Socorro Cunha. 

O pretendente: MARCOS MEDRADO SOBRAL, divorciado, empresário, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 26/09/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de José Maria Sobral e de Helena Medrado Sobral. A pretendente: SIMONE SANTOS DA 
SILVA, solteira, empresária, natural de São Paulo - SP, nascida em 30/12/1987, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio de Paula Nascimento da 
Silva e de Margarida Santos.

O pretendente: JUDE SEIDE, solteiro, garçon, natural de Haiti, nascido em 02/07/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jean Dieunel Seide e de Marie 
Genette Noel. A pretendente: ISMONISE JEAN PIERRE, solteira, do lar, natural de Haiti, 
nascida em 17/10/2001, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Samuel Jean Pierre e de Islande Julien.

O pretendente: ALEX DOS SANTOS SILVA, solteiro, fotógrafo, natural de Garanhus - PE, 
nascido em 24/11/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cicero 
Ferreira Silva e de Maria do Socorro dos Santos Silva. A pretendente: KAMILA DA 
ROCHA NEVES, solteira, psicóloga, natural de São Paulo - SP, nascida em 22/02/1990, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito da Rocha 
Neves e de Izailda Francisca Neves.

O pretendente: RICARDO MIRALHA, divorciado, engenheiro, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 06/02/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
filho de Waldemar Miralha e de Vilma Rosa Lazare Miralha. A pretendente: RITA 
DE CÁSSIA OLIVEIRA MACHADO, viúva, professora de inglês, natural de São 
Bernardo do Campo - SP, nascida em 24/06/1981, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudio dos Santos Oliveira e de Rosangela 
de Fatima Boaventura Oliveira.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FABIO CUNHA RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Alto Piquiri, PR, data-nascimento: 08/11/1990, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Rodrigues de Souza e de Maria de 
Fatima Cunha. A pretendente: JAQUELINE SOARES PEREZ, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Norberto Arroyo Perez e de Regina Soares Perez.

O pretendente: VAGNER JOSÉ DA SILVA, profi ssão: coletor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Felipe da Silva e de Maria da Penha Silva. A pre-
tendente: TELMA FERREIRA BRITO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enezio Ferreira Brito e de Alaide Ferreira Brito.

O pretendente: RICARDO ALEXANDRE DO PRADO SOUSA, profi ssão: vigilante, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/12/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauro de Sousa e de 
Rita de Cássia do Prado Sousa. A pretendente: ELAINE PEREIRA BISPO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelaide Pereira Bispo.

O pretendente: JOÃO BENEDITO DA COSTA, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1969, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Benedicto da Costa e de Brasilia 
Maria da Costa. A pretendente: CLÁUDIA MARIA DA SILVA, profi ssão: operadora 
de produção, estado civil: divorciada, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 
25/12/1973, residente e domiciliada em Campinas, SP, fi lha de José Maria da Silva 
Filho e de Noemia Maria da Silva.

O pretendente: KAIQUE LINS DE SIQUEIRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1998, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Pereira de Siqueira e de Rita 
de Cassia Monteiro Lins. A pretendente: JENNIFER MENEZES DA SILVA, profi s-
são: fi scal de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/06/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Fernando Rodrigues da 
Silva e de Marlene Aparecida Menezes Vieira da Silva.

O pretendente: ALAN PINTO DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1983, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Elson Loures da Silva e de Inês Nogueira Pinto. A pretendente: 
SABRINA NENÉSIO DO NASCIMENTO, profi ssão: analista de E-Commerce, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 04/04/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dário Nenésio do Nascimento Filho e 
de Agenilda da Silva Nascimento.

O pretendente: ALESON LUZIA GERTRUDES, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1990, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Antonio de Paula Gertrudes e de Antonia Pereira Luzia. A preten-
dente: GLEISSE APARECIDA DOS SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guará, SP, data-nascimento: 15/07/1963, residente e domiciliada neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lha de Antônio dos Santos e de Maria Aparecida dos Santos.

O pretendente: JOSINALDO DE SOUZA BERNARDINO, profi ssão: guincheiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Solânea, PB, data-nascimento: 01/12/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bernardino da Silva e de Maria 
do Rosário de Souza Bernardino. A pretendente: CRISTIANE FERREIRA DA SILVA, 
profi ssão: gerente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Araióses, MA, data-nasci-
mento: 08/06/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria 
do Socorro Ferreira da Silva.

O pretendente: ROBERTO RAMOS DA SILVA, profi ssão: manutenção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 11/05/1982, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro da Silva e de Izabel Ramos da Silva. 
A pretendente: ELISABETE CASSIMIRA DOS SANTOS, profi ssão: diarista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Heliópolis, BA, data-nascimento: 13/09/1984, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Otacilio Joaquim dos Santos e de Maria 
Cassimira dos Santos.

O pretendente: VALDENISSON DORIA DE JESUS, profi ssão: vendedor, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 30/03/1975, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Pereira de Jesus e de Lindiomar 
Doria de Jesus. A pretendente: ANDRA CARLA DOS SANTOS ARAÚJO, profi ssão: 
vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: Lagoa do Ouro, PE, data-nascimento: 
01/10/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Abilio 
do Carmo e de Maria José Santos do Carmo.

O pretendente: ADRIANO DE ANDRADE ALVES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 23/01/1978, residente e do-
miciliado em Mairinque, SP, fi lho de Manoel do Nascimento Alves de Deus e de Eulina 
de Andrade Alves. A pretendente: ANA PAULA RODRIGUES BRANDÃO, profi ssão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Unaí, MG, data-nascimento: 
25/01/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hamilton Ro-
drigues de Matos e de Lionides Luiz Brandão.

O pretendente: JAILSON MENDES BORGES VALDIVINO, profi ssão: almoxarife, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Borges Valdivino e de Maria 
Mendes Borges Valdivino. A pretendente: DANIELE DOS SANTOS ANDRADE, pro-
fi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/05/1996, residente e domiciliadaem Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Daniel Silva 
de Andrade e de Iracema dos Santos Andrade.

O pretendente: WAGNER LUIZ GARCIA, profi ssão: mecânico de autos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Botucatu, SP, data-nascimento: 17/01/1987, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Odair Aparecido Garcia e de Maria Aparecida 
Garcia. A pretendente: GEANE ALMEIDA DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de cozi-
nha, estado civil: solteira, naturalidade: Macajuba, BA, data-nascimento: 20/01/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Delí Almeida de Oliveira e 
de Maura Borges de Oliveira.

O pretendente: DOUGLAS DE OLIVEIRA, profi ssão: pizzaiolo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1987, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Oliveira e de Edileusa Maria de Oliveira. 
A pretendente: MAYARA PEREIRA MARIANNO, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1996, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Marianno Junior e de Vanda 
Pereira do Nascimento.

O pretendente: ANTONIO SOUZA GONÇALVES, profi ssão: auxiliar de limpeza, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Ubaitaba, BA, data-nascimento: 12/03/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Gonçalves e de Maria 
Isabel Santos Souza. A pretendente: EDILAINE FELIX, profi ssão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Felix e de Maria 
Rosa da Silva Felix.

O pretendente: GENIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1982, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Oliveira e de Luzinete Alves de Oliveira. 
A pretendente: SANDRA SIMPLÍCIO DE LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1971, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Arlindo de Lima e de Maria Simplício de Lima.

O pretendente: THÁLISSON CARVALHO DE JESUS, profi ssão: ajudante de pedrei-
ro, estado civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 26/03/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivanildes Carvalho de Jesus. 
A pretendente: GISELLE DE SOUZA AMORIM, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1990, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Bispo de Amorim e de Maria Helena 
de Souza Amorim.

O pretendente: GERSON FERNANDES DA COSTA, profi ssão: auxiliar de expe-
dição, estado civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nasci-
mento: 28/09/1968, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Al-
varo Fernandes da Costa e de Aparecida Maria da Costa. A pretendente: EDNALVA 
HILÁRIO DOS SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Floresta Azul, BA, data-nascimento: 30/09/1968, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Hilário dos Santos e de Maria Francisca dos 
Santos.

O pretendente: GERALDO HELOISIO DOS SANTOS, profi ssão: ferramenteiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Morada Nova de Minas, MG, data-nascimento: 
04/06/1972, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João dos 
Santos Néto e de Eni Rufi no dos Santos. A pretendente: MARCIA CRISTINA PACHE-
CO LIMA, profi ssão: auxiliar de oparia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 09/08/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Angelo Pacheco Lima e de Maria Helena da Silva.

O pretendente: JONATHAN DE LIMA CORDEIRO, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nilópolis, RJ, data-nascimento: 05/09/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio André Cordeiro e de Nafi tali 
Martins de Lima. A pretendente: SIMONE ROCHA DE QUEIROZ, profi ssão: telefo-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1974, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Franclin de Queiroz 
e de Olindina da Rocha Queiroz.

O pretendente: JONATHAN DA SILVA ALVES, profi ssão: auxiliar administrativo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Paulo Gil Alves e de Sebastia-
na Queiroz Silva. A pretendente: JOCIELE KAROLINE DOS SANTOS, profi ssão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roberto dos Santos 
e de Walquiria Aparecida dos Santos.

O pretendente: DANILO SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 24/02/1984, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Vivaldo Ferreira de Oliveira e de 
Elza Silva de Oliveira. A pretendente: ALVANI SILVA SANTOS, profi ssão: peda-
goga, estado civil: solteira, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 11/07/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Albertino Santos e de 
Joselita da Silva.

O pretendente: BRUNO SANTANA GOMES, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmundo Santana Gomes e de Maria 
Sônia Cirilo de Santana. A pretendente: LARISSA ALVES PINHEIRO DA SILVA, pro-
fi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 18/10/1996, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Vanderlei Pinheiro da 
Silva e de Mariuza Dias Alves Silva.

O pretendente: MATHEUS FERREIRA SANTOS, profissão: assistente de ti, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1998, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Derivaldo dos Santos 
e de Maria Sonia Ferreira Santos. A pretendente: THALITA KETHERYN SALLES 
DOS SANTOS, profissão: técnica em nutrição, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1999, residente e domiciliada em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, filha de Carlos Alberto dos Santos e de Shirlei Corrêa Salles 
dos Santos.

O pretendente: SOLIMAR PEREIRA DE SOUSA, profi ssão: cortador de roupas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Picos, PI, data-nascimento: 25/11/1972, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ezaquiel Pereira de Sousa e de Eva Maria 
de Sousa. A pretendente: ELINE BARBOSA DO NASCIMENTO, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: Santa Cruz do Piauí, PI, data-nascimento: 
25/12/1979, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Francisco 
José Barbosa e de Ana Francisca Barbosa.

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

Empresas & Negócios

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: CLEYTON RENAN DOMINGOS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
projetos, nascido em Cosmópolis - SP, no dia (25/03/1985), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Aurelio Domingos e de Nidete Vilela Domingos. A pretendente: 
CAROLINA MOREIRA LENSI, estado civil solteira, profi ssão analista processos, nascida 
nem Campinas - SP (Reg. no 2º Subdistrito), no dia (27/01/1990), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Ersio Lensi Junior e de Ana Maria Neves Moreira Lensi.

O pretendente: ANGELO DE ABREU PRATTI, divorciado, técnico de Quimica, natural de 
Governador Valadares - MG, nascido em 10/09/1975, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Antonio Cosme de Assis Pratti e de Edmar Abreu Pratti. A pretendente: 
ELAINE CRISTINA PROTASIO, solteira, técnica de enfermagem, natural de São Caetano 
do Sul - SP, nascida em 25/06/1976, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Manoel Messia Protasio e de Maria Aparecida Protasio.

O pretendente: JACQUES TERMITUS, solteiro, ajudante de cozinha, natural de Haiti, 
nascido em 25/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Amicol 
Termitus e de Ronique Ambrosie. A pretendente: ROSELINE FEVILIEN, solteira, técnica 
informatica, natural de Haiti, nascida em 02/02/1993, residente e domiciliada neste sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elio Fevilien e de Felitha Moreau.

O pretendente: GESMY SYLVAIN, solteiro, músico, natural de Haiti, nascido em 
08/04/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gerard Sylvain e de 
Melonne Claude. A pretendente: MARIE FLORENCE HYPPOLITE, solteira, cozinheira, 
natural de Haiti, nascida em 11/06/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Hyppolite Jean Robert e de Bazelais Odelene.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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QUINTA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2018

EMPRESAS SEM MOVIMENTAÇÃO
Empresas sem movimentação, ou consideradas inativas, estão 
obrigadas ao envio do e-social? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA APÓS LICENÇA MATERNIDADE TEM EXIGÊNCIA DE 
CARÊNCIA PARA RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA?

Para recebimento do auxílio-doença serão necessários 12 meses de 
carência. Salvo para os casos de acidente de trabalho, onde não há carên-
cia. O período de salário maternidade será considerado como carência.

RESCISÃO POR COMUM ACORDO
Quais os direitos do funcionário no pedido de demissão consensual, 
previsto na nova lei? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATADO PARA ESCALA DE FOLGA
Funcionários que fazem escala de folga, devem trabalhar 8 horas diárias 
5x2, e folgar 1 domingo no mês, temos que informar no contrato de 
trabalho? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SERÁ DEVIDA A ESTABILIDADE DE TRABALHO DE 12 MESES PARA O 
FUNCIONÁRIO QUE NÃO TEVE SEU BENEFÍCIO PELO INSS, EMBORA 
TENHA SIDO APRESENTADA A CAT?

Informamos que apesar da empresa ter enviado a CAT ao INSS, a 
estabilidade de 12 meses de acidente de trabalho somente será devida 
ao empregado afastado pela Previdência Social por auxílio-doença 
acidentário. Se não houve afastamento, não haverá estabilidade, salvo 
previsão mais favorável em acordo ou convenção coletiva. Base legal: 
Art. 118 da Lei nº 8.213/1991.

ENTREGAR INFORMAÇÃO AO E-SOCIAL
Produtor Rural Segurado Especial, que não possui empregado regis-
trado deverá entregar a informação da comercialização da produção 
no e-social do Evento S1260, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0016733-18.2012.8.26.0100 ( USUC 426 ) O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Aline Aparecida de 
Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Eunice Stamato Bergamo Gonzaga Oliveira de Natal, 
Jerson Januário Stamato Bérgamo, Ilsa Cardim Stamato Bérgamo, José Teixeira Seckler, Oswaldo 
Gonzaga de Oliveira, Raphaela Stamato Bergamo Gonzaga de Oliveira, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Amilton 
Alvares, Ariza Siviero Alvares, Fernanda Picolo Lopes e George André Alvares ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Pires do Rio, 3740, 
Jardim Norma - São Paulo - SP, com área de 744,37m², contribuinte nº114.276.0051-0, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. 

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0700656-21.2012. 
8.26.0704 A MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, 
Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SILVIA HARUMI GUERRERO, CPF 
368.041.908-23, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, objetivando o recebimento de R$ 10.098,27 (nov/2011), oriundos de Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, o que a tornará isenta das custas e honorários 
advocatícios, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando 
advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 30 de agosto de 2018. 

2ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000632-
86.2017.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SL 
MOTOR'S COMÉRCIO VEÍCULOS LTDA., CNPJ 09.192.760/0001-12, na pessoa de seu sócio 
Sandro Ciccone Motta e sua sócia Luciana Cardoso Motta. Com endereço à Avenida Nazare, 
340, Ipiranga, CEP 04262-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de Tiago Cerchiari Fracchetta, alegando em síntese: requerer a prestação 
jurisdicional para recuperar o seu veículo KIA, modelo Sportage, Ano 2011, Modelo 2012, cor preta, 
placa ETS9633, chassi nº KNAPC811BC7220922, renavam 390639907 por motivo de fraude cometida 
pelo estabelecimento suplicado. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 20 dias contados da primeira publicação, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de agosto de 2018. 

3ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005199-
38.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELZA FIGUEIREDO 
BAPTISTA, CPF. 164.587.338-28, que VSTP Educação LTDA, ajuizou-lhe uma ação monitória que foi 
julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 
65.720,20 fls.16/17 (atualizado até 24/04/2018). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada 
a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, efetue o pagamento do débito 
atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDA, 
independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 30 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001047-
03.2016.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XI Pinheiros, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Rosana Moreno Santiso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LEANDRO 
SOARES, CPF 278.817.978-27, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de FIEO - 
Fundação Instituto de Ensino para Osasco - UNIFIEO, objetivando o recebimento de R$ 17.173,38, 
referente as mensalidades não pagas do ano de 2011, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado entre as partes. Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no 
prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de 
custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 
judicial, sendo ADVERTIDO de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de agosto de 2018. 

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1016679-78.2016. 
8.26.0008 O MM. Juiz 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 ROSANGELA DIAS DOS 
SANTOS, RG 17809237, CPF 074.099.368-27, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Vstp Educação Ltda, alegando em síntese: para recebimento de R$56.340,89 
(Out/2016) decorrentes das parcelas de janeiro a junho de 2014, agosto a dezembro de 2014 e de janeiro 
a dezembro de 2015, vencidas e não pagas, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado 
entre as partes. Encontrando-se a executada 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 em 03 dias, pague 
o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento 
restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2018. 

30ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0131279-86.2012. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUIZ CARLOS DE SOUZA LIMA, 
RG 12.595.796-8 e CPF 004.968.598-89, que JC FRANCHISING LTDA, lhe ajuizou uma Ação 
Monitória, também contra a Global Comércio de Alimentos Ltda e outro, objetivando o recebimento de 
R$17.902,01 (março/2012), oriundos da Taxa de Franquia (royalties) e à Taxa de Fundo de Promoção 
Propaganda, conforme Termo de Acordo e Distrato Futuro do Contrato de Franquia, firmado entre as 
partes em 01/08/2011. Estando o réu 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 
das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, 
do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de julho de 2018. 

5ª VC – Reg. Sto. Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0019851-92.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
DOUGLAS ANDRADE SILVA, CPF. 400.023.988-00, que AMC Serviços Educacionais LTDA, 
ajuizou-lhe uma ação monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao 
pagamento de R$12.503,87 (atualizado até 18/06/2018). Estando o executado em lugar ignorado, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios 
de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC. 
ADVERTÊNCIA: Terá o executado, independentemente de nova intimação, 15 dias para oferecer 
impugnação, a fluir após o prazo para pagamento do débito. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 18 de julho de 2018. 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: THIAGO MENEGOLO LORENZI, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
advogado, natural nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (03/03/1991), residente e  
domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Fioravante Lorenzi e de 
Jaqueline Menegolo Lorenzi. A pretendente: NATASHA GANME MIELE, de nacionalida-
de brasileira, solteira, artista, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (13/03/1991), 
residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Eduardo Miele 
Junior e de Maria Emilia Ganme Miele.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0021147-25.2013.8.26.0100 (USUC 349) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Gilberto Pereira de 
Mello, Margareth Tavares da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Carlos Ferreira de 
Araújo e Lucineide Pereira Costa, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Cardon, nºs 1.111, 1.121 e 1.125 Vila Suzana Distrito de 
Itaquera - São Paulo SP, com área de 268,90 m², contribuintes nºs 139.252.0013-3 e 139.252.0014-1, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo 
de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
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