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BOLSAS
O Ibovespa: -0,69% Pontos: 
87.901,19 Máxima de -0,04% : 
88.484 pontos Mínima de -1,66% 
: 87.047 pontos Volume: R$ 
11,22 bilhões Variação em 2018: 
15,05% Variação no mês: 0,55% 
Dow Jones: -1,54% 
(às 18h31) Pontos: 25.022,39 
Nasdaq: -2,73% (às 18h31) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7632 Venda: R$ 3,7637 
Variação: +0,68% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,84 Venda: R$ 3,94 
Variação: +0,6% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7547 Venda: R$ 
3,7553 Variação: +0,07% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7200 
Venda: R$ 3,9070 Variação: 
+0,7% - Dólar Futuro (dezembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,80% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.225,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,18% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 146,800 
Variação: -1,48%.

Cotação: R$ 3,7590 Variação: 
+0,33% - Euro (às 18h31) Compra: 
US$ 1,1456  Venda: US$ 1,1456  
Variação: +0,34% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3090 Venda: R$ 
4,3110 Variação: +1,05% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2300 Ven-
da: R$ 4,4770 Variação: +1,06%.

Pontos: 7.050,12 Ibovespa 
Futuro: -0,67% Pontos: 88.235 
Máxima (pontos): 88.650 Míni-
ma (pontos): 87.315. Global 40 
Cotação: 845,862 centavos de 
dólar Variação: +0,28%.

“Meia-idade é 
quando se pára 
de criticar os mais 
velhos e se começa 
a criticar os mais 
novos”. 
Laurence Peter (1919/1990)
Educador canadense. 

O presidente eleito Jair 
Bolsonaro disse na 
segunda (19), no Rio 

de Janeiro, que a Petrobras 
pode ser privatizada em 
parte. Ao mesmo tempo, ele 
avaliou que a estatal é uma 
empresa estratégica e que 
deve continuar existindo: 
“alguma coisa você pode 
privatizar. Não toda. É uma 
empresa estratégica”. Ainda 
não há decisão tomada. “Es-
tamos conversando. Eu não 
sou uma pessoa infl exível. 
Mas nós temos que ter muita 
responsabilidade para levar 
adiante um plano como esse”.

O vice-presidente eleito 
Hamilton Mourão afi rmou que 
o futuro governo pretende 

 Para presidente eleito, 
Petrobras pode ser 
privatizada em parte

preservar o “núcleo duro” da 
estatal, mas a equipe estuda a 
possibilidade de negociar áreas 
como distribuição e refi no. Mais 
cedo, o economista Roberto 
Castello Branco foi confi rmado 
para presidir a Petrobras. Em 
artigos recentes publicados 
na imprensa, ele defendeu a 
privatrização da empresa.

Indicado por Paulo Guedes, 
que assumirá o Ministério da 
Fazenda, Castello aceitou o 
convite. Bolsonaro reiterou 
que Guedes tem carta branca 
no seu governo. “Tudo que é 
envolvido com economia, ele 
está escalando o time. Eu só, 
obviamente, estou cobrando 
proatividade. Enxugar a má-
quina e fazê-la funcionar para 

o bem estar da população”. O 
presidente eleito acrescentou 
ainda que quer o valor do com-
bustível mais barato. Porém, 
avaliou que os preços tam-
bém levam em conta decisão 
dos governos estaduais. “Em 
grande parte, depende dos 
governadores, que colocam o 
ICMS lá em cima.”

Para o Banco do Brasil, Bol-
sonaro admitiu que estuda o 
nome de Ivan Monteiro, que 
atualmente está no comando 
da Petrobras. Segundo ele, a 
equipe econômica não terá 
direito de errar e está sendo 
montada com nomes que já são 
testados no mercado. Ques-
tionado sobre o Ministério da 
Educação, Bolsonaro afi rmou 

Bolsonaro quer o valor do combustível mais barato. Porém, avaliou que:

“depende dos governadores, que colocam o ICMS lá em cima”.

que avalia com calma os no-
mes. “Desde muito tempo está 
aparelhado. Há um marxismo 
lá dentro que trava o Brasil”.

Bolsonaro disse que os gover-
nos do PT dobraram os gastos 

em educação e mesmo assim 
não houve melhoras nos índi-
ces: “a molecada não sabe fazer 
uma regra de três simples”. Ele 
descartou a possibilidade de 
nomear a atual presidente do 

Inep, Maria Inês Fini, como 
ministra. “Essa não esteve à 
frente dessa prova do Enem? 
Está fora. Não tem nem cartão 
amarelo. É vermelho direto”  
(ABr).

Carlos Ghosn é acusado de 

ter falsifi cado declarações de 

renda.

A equipe econômica do 
próximo governo já está prati-
camente fechada. O presidente 
eleito Jair Bolsonaro e Paulo 
Guedes, confirmado para o 
super Ministério da Economia, 
ainda precisam anunciar os 
nomes para as presidências da 
Caixa e do Banco do Brasil. Além 
do próprio Guedes, integram a 
equipe econômica os econo-
mistas Roberto Campos Neto, 
que irá para o Banco Central, 
Roberto Castello Branco, que 
assumirá o comando da Petro-
bras, e Joaquim Levy, que vai 
presidir o BNDES.

O presidente eleito já anun-
ciou que pretende retirar o sigilo 
das operações do banco e “abrir 
a caixa-preta” do BNDES, em 
referência a empréstimos ne-
gociados em gestões anteriores. 
Bolsonaro elogiou a escolha de 
Levy e afi rmou que não há nada 
que desabone sua conduta pro-

O brasileiro Carlos Ghosn, 
presidente do conselho de 
administração da Nissan, será 
demitido do cargo e corre o 
risco de ser preso pela Justiça 
do Japão devido a supostas 
irregularidades financeiras. 
Em um comunicado divul-
gado na segunda-feira (19), 
a montadora japonesa disse 
que uma investigação interna 
descobriu que Ghosn, também 
CEO do Grupo Renault, “sub-
notifi cou seus rendimentos” às 
autoridades .

Segundo a Nissan, o exe-
cutivo franco-brasileiro será 
“demitido”. A empresa diz 
que Ghosn falsifi cou suas de-
clarações de renda “durante 
vários anos” e usou ativos da 
companhia para “uso pessoal”. 
A montadora está colaborando 
com os investigadores. Pouco 
antes, a imprensa japonesa ha-
via informado que o executivo 
estava sendo interrogado por 
promotores de Tóquio sobre os 
supostos crimes fi nanceiros. De 
acordo com a agência “Kyodo”, 
Ghosn “está para ser preso por 
violação de regras fi nanceiras”.

O executivo tem 64 anos e 

Bolsonaro pretende retirar o sigilo das operações do banco

e “abrir a caixa-preta” do BNDES, em referência a

empréstimos negociados em gestões anteriores.

Contrato do Fies
Estudantes benefi ciados pelo Fies 

têm até sexta-feira (23) para renovar 
os contratos. Aqueles que contra-
taram o Fies até 31 de dezembro 
de 2017 devem fazer o aditamento. 
Neste semestre, cerca de 890 mil 
contratos devem ser renovados 
pelo sistema SisFies. O pedido de 
aditamento é inicialmente feito pelas 
instituições de ensino para, depois, 
as informações serem validadas 
pelos estudantes no sistema.
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O ministro da Saúde, Gilberto 
Occhi, anunciou que o edital 
para a convocação de profi ssio-
nais que vão substituir os cuba-
nos no programa Mais Médicos 
ocorrerá de forma diferente. 
Para garantir a transferência de 
médicos para as cidades onde 
atuam os profi ssionais de Cuba, 
o governo vai criar um limitador 
de vagas para cada município.  

Ao todo, o edital disponi-
bilizará 8.500 vagas a serem 
oferecidas a todos os médicos 
que têm CRM, brasileiros ou es-
trangeiros formados no Brasil. 
A partir desta quarta-feira (21), 
os médicos brasileiros interes-
sados em suprir as vagas deixa-
das pelos cubanos poderão se 
inscrever para a seleção. Caso 
o número de médicos de um 
município seja preenchido, ele 
não poderá mais ser escolhido 
pelos concorrentes ao cargo, 
como ocorria antes. As medidas 
são para evitar que cidades 
tenham muita procura e outras 
fi quem sem interessados. 

Entre os mais de 1.500 muni-
cípios que têm somente médico 
cubano no programa, 80% têm 
menos de 20 mil habitantes e 
correm o risco de sofrer com 
desassistência básica de saúde. 
Segundo o ministro Gilberto 
Occhi, 17 mil médicos brasi-

Ministro da Saúde, Gilberto 

Occhi.

Jo
sé

 C
ru

z/
A

B
r

Tomaz Silva/ABr

Brasília - A menos de um mês 
e meio de terminar o governo, 
o presidente Michel Temer de-
fendeu, na segunda-feira (19), 
durante encontro de prefeitos 
promovido pela Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), 
em Brasília, que situação e 
oposição se unam em torno 
do “bem comum” na gestão do 
presidente eleito Jair Bolsona-
ro. Com recados ao sucessor, 
o emedebista disse ainda que 
é preciso seguir com uma 
agenda de descentralização e 
que regimes autoritários são 
centralizadores

Para Temer, o País passa para 
um momento “político adminis-
trativo” e não mais de “diver-
gências e exageros” presentes 
na disputa eleitoral. Aplaudido 
por prefeitos e sob gritos de 
“fi ca, Temer”, o emedebista 
afirmou ter imaginado que 
esse tipo de reconhecimento 
não viria agora. Ele repetiu que 
sua gestão conseguiu colocar o 
Brasil no século 21 e defendeu 
uma descentralização maior da 
gestão pública.

No mesmo evento, o presi-
dente da Câmara, Rodrigo Maia, 
defendeu uma ampla discussão 
no Parlamento sobre cortes 
nos gastos públicos. “O debate 

Temer: gestão conseguiu 

colocar o Brasil no século 21.
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São Paulo - A Justiça de São 
Paulo abriu ação penal contra 
o ex-prefeito Fernando Ha-
ddad por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. Segundo 
o MP do Estado, o petista teria 
solicitado, entre abril e maio 
de 2013, por meio do então 
tesoureiro do seu partido, João 
Vaccari Neto, a quantia de R$ 
3 milhões da empreiteira UTC 
Engenharia para supostamente 
quitar dívidas de campanha 
com a gráfi ca de Francisco Car-
los de Souza, o “Chicão Gordo”, 
ex-deputado estadual do PT. 

A Promotoria sustenta que, 
entre maio e junho daquele 
ano, a empreiteira efetivamen-
te repassou a soma de R$ 2,6 
milhões a Haddad. A decisão 
foi tomada pelo juiz Leonardo 
Valente Barreiros, da 5 ª Vara 
Criminal da Capital, que aco-
lheu parcialmente denúncia 
do MP. O magistrado rejeitou 
parte da acusação que impu-
tava ao ex-prefeito o crime de 
quadrilha.

Além de Haddad e Vaccari 
(formalmente réus por corrup-

Ex-prefeito de São Paulo, 

Fernando Haddad.
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A pouco mais de um mês para posse, 
equipe econômica está quase fechada

tituirá Ilan Goldfajn. Ele terá a 
missão de levar adiante o projeto 
de independência do Banco 
Central com mandato fi xo de 
presidente não coincidente com 
o do presidente da República. A 
medida é defendida por Paulo 
Guedes e já há projeto em tra-
mitação no Congresso. Para 
assumir o cargo de presidente 
do BC, Campos Neto precisa 
ser sabatinado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado e ter seu nome aprovado 
tanto pelo colegiado quanto pelo 
plenário da Casa.

No comando da Secretaria 
do Tesouro Nacional, Mansueto 
Almeida também foi confi rma-
do para a equipe econômica e 
deve permanecer no cargo. O 
economista é técnico de Plane-
jamento e Pesquisa do Ipea. Na 
área econômica, o último nome 
anunciado foi o de Castello 
Branco para a Petrobras (ABr).

fi ssional. Atualmente ocupando 
o cargo de diretor fi nanceiro do 
Banco Mundial, Levy já traba-
lhou na gestão do governador 
Sergio Cabral, no Rio de Janeiro, 
e foi ministro da Fazenda no 

segundo mandato de Dilma 
Rousseff, com a promessa de 
realizar um ajuste fi scal para 
conter os gastos públicos.

Roberto Campos Neto, execu-
tivo do Banco Santander, subs-

Nissan demite Carlos 
Ghosn por fraude fi scal

é originário de Rondônia. Ele 
também ocupa o cargo de 
presidente do conselho e CEO 
da Aliança Renault-Nissan, 
colaboração entre o grupo 
francês, a montadora japonesa 
e a Mitsubishi Motors. Ghosn 
é tido como responsável por 
salvar a Nissan da falência. O 
CEO da Nissan, Hiroto Saikawa, 
disse que a prisão de Carlos 
Ghosn por suposta fraude fi scal 
é resultado da “concentração 
de poder nas mãos de uma só 
pessoa durante muito tempo” 
(ANSA).

Mais Médicos: limitador 
de vagas por município

leiros aguardam a divulgação 
desses editais. 

Occhi anunciou ainda que 
o governo estuda uma “forma 
mais ágil e mais rápida para im-
plantação de um novo Revalida, 
para que médicos brasileiros 
formados no exterior possam 
exercer a sua profi ssão com 
segurança”. O exame é feito 
tanto por estrangeiros quanto 
por brasileiros que se gradua-
ram em outro país e querem 
exercer a profi ssão. Na próxima 
segunda-feira (26), um novo 
edital será aberto para médi-
cos brasileiros e estrangeiros 
formados exterior (ABr).

Todos devem se unir em 
torno do ‘bem comum’

será difícil, polêmico e árido, 
mas vai resolver problemas. 
A gente precisa dar solução 
defi nitiva”, declarou. “Chegou 
um determinado momento da 
vida pública em que não há mais 
espaço orçamentário para que 
a gente continue atendendo 
demandas da sociedade. Não é 
responsabilidade do presidente 
Temer, mas o governo federal 
fi cou caro”, avaliou Maia. 

O parlamentar também de-
fendeu que é preciso tratar de 
“forma muito transparente” a 
questão da reforma da Previ-
dência (AE).

Haddad vira réu por corrupção 
e lavagem em caso de gráfi ca

ção passiva e lavagem de di-
nheiro), vão ser processados o 
empresário Ricardo Pessoa e o 
executivo Walmir Pinheiro San-
tana, ambos da UTC (corrupção 
ativa, formação de quadrilha e 
lavagem de dinheiro), o doleiro 
Alberto Youssef (quadrilha e 
lavagem de dinheiro), suposto 
repassador dos valores, e “Chi-
cão Gordo”, o dono da gráfi ca 
(corrupção passiva, quadrilha 
e lavagem de dinheiro). 

A denúncia foi apresentada à 
Justiça pelo promotor Marcelo 
Mendroni, que integra o grupo 
do Ministério Público de com-
bate a delitos econômicos (AE).



Página 2

Geral
São Paulo, terça e quarta-feira, 20 e 21 de novembro de 2018 

www.netjen.com.br
OPINIÃO

Os empregos que vão 
ser extintos com a 

transformação digital

Pilotos de aviões e 

anestesistas poderão ser 

substituídos por robôs 

até 2025

A cada ano, as novidades 
tecnológicas parecem 
encurtar ainda mais 

distâncias, agilizar procedi-
mentos antes mecânicos e 
conectar de maneira mais 
fácil as pessoas por meio da 
comunicação, na internet e 
nas redes sociais. A revolu-
ção digital, uma semente que 
plantamos há pouco mais de 
30 anos, atingiu não só essas, 
mas quase todas as áreas que 
fazem parte de uma sociedade; 
entre elas, as profi ssões.

Muita gente encara a tem-
porada de “colheita” como 
uma notícia ruim, acreditando 
que aqueles que têm seus 
empregos alcançados pela 
automatização ou robotização 
não terão atividades daqui a 
5 ou 10 anos. De acordo com 
o World Economic Forum de 
2016, empregos como de as-
sistente jurídico, corretor de 
seguros e analistas de risco 
irão diminuir drasticamente 
em 2020; jornalistas estão ame-
açados de desaparecer até lá e 
pilotos de aviões e anestesistas 
serão substituídos por robôs 
até 2025.

Como pensar em tendências 
de trabalho nesta realidade? 
Como dizem os mais velhos, 
“sempre há uma luz no fi m 
do túnel” e, aqui, compartilho 
nove valores humanos que, 
para mim, farão toda diferença 
na concepção dos empregos do 
futuro. Sabemos que o traba-
lho para um colaborador não 
é meramente uma ocupação 
diária com a qual ele ganha 
dinheiro. Por vezes, suas re-
alizações pessoais também se 
transferem para sua carreira e 
não há nada de mal nisso. 

Se dedicar a algo com esse 
propósito, aliás, tem tudo para 
ser uma forma depensarmos 
no trabalho daqui para frente. 
O futurólogo Gerd Leonhard 
também elencou algumas ca-
racterísticas que se tornarão 
diferenciais nas carreiras: 
1.Intuição - 2.Criatividade 
- 3.Imaginação - 4.Empatia 
- 5.Consciência - 6.Valores 
- 7.Mistério - 8.Compaixão - 
9.Emoção.

Mais do que nunca, cada 
empreendedor e colaborador 
precisa buscar em si aquilo que 
as máquinas, os robôs, não têm. 
Ainda que a revolução digital 
aponte muito para as fabulosas 
transformações tecnológicas, 
no fundo, ela é feita ainda por 
pessoas. Pessoas que têm a 
capacidade de saber e moldar 
as necessidades de outras 
pessoas.

No futuro, por exemplo, a 
tendência é de que a popula-
ção viva mais. Por isso, a área 
da Saúde exigirá profi ssionais 
ainda mais conscientes de 
cuidados individualizados. 
Atividades ligadas à sustenta-
bilidade também ganham cada 
vez mais espaço em corpora-
ções de todos os tamanhos e 
o profi ssional que estiver apto 
para apontar soluções e geren-
ciar estratégias a favor do meio 
ambiente certamente terá seu 
lugar de atuação.

Sem contar as mudanças 
sociais que estamos vivendo: 
com o crescimento de uso de 
aplicativos de transporte, hoje 
temos uma legião de motoris-
tas que rodam pelas cidades 
atendendo passageiros; com 
a popularização de drones, fo-
ram criados cursos para pilotos 
desse tipo de equipamento. 
Ou seja, trabalhos que nunca 
apareceriam em um guia de 
profissões tradicional, mas 
que hoje são parte de nosso 
dia a dia.

Assim como acontece na 
revolução industrial, estamos 
diante de possibilidades de 
crescimento e de abraçar 
uma forma contínua e apro-
fundada de se capacitar – é 
chegada a hora de a mão de 
obra estar pronta para o mer-
cado do futuro de maneira 
que os colaboradores estejam 
prontos para os postos que as 
máquinas jamais conseguirão 
ocupar. 

O medo paralisante não nos 
ajudará em nada nessa nova 
realidade. O que nos move, 
tenho certeza, é explorar as 
oportunidades que chegarão 
com a revolução digital que 
tem transformado o mundo.  

(*) - É diretor geral da Telefônica 
Educação Digital – Brasil e 
especialista em Gestão de 

Conhecimento e Tecnologias 
Educacionais

(https://alexandrecastanha.
wordpress.com).

Luiz Alexandre Castanha (*)
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Resgatar submarino 
seria ‘disparate’, diz 
ministro argentino

O ministro da Defesa da Argenti-
na, Oscar Aguad, afi rmou que seria 
um “disparate” gastar US$ 4 bilhões 
para resgatar o submarino ARA San 
Juan, encontrado no último sábado 
(17), um ano após seu desapareci-
mento. Aguad ressaltou que o país 
não possui a tecnologia necessária 
para levar a embarcação, que está 
a 907 metros de profundidade, para 
a superfície. 

“Seria um disparate investir US$ 4 
bilhões para recuperá-la”, declarou 
o ministro, lembrando dos altos 
índices de pobreza na Argentina. 
O país vive atualmente uma grave 
crise cambial e fi scal e terá de 
implantar um severo programa de 
austeridade para ter acesso a um 
resgate de mais de US$ 50 bilhões do 
FMI. O ARA San Juan desaparecera 
no dia 15 de novembro de 2017, com 
44 tripulantes a bordo, no litoral da 
província de Chubut, na Patagônia. 

Ele foi encontrado a cerca de 
600 km da cidade de Comodoro 
Rivadavia, onde fi cava o centro de 
operações da empresa norte-ame-
ricana Ocean Infi nity, responsável 
pelas buscas. Segundo a Argentina, 
o submarino “implodiu” por causa 
da pressão da água. O objetivo ago-
ra é descobrir a natureza da falha 
técnica que afundou a embarcação. 
“Quando se produz um incêndio no 
setor das baterias do submarino, 
se libera hidrogênio, que consome 
oxigênio, e isso pode gerar uma ex-
plosão”, hipotizou Aguad (ANSA).

O retorno dos médicos cubanos começará no fi nal da próxima 

semana e deve terminar em meados de dezembro.

Um levantamento realiza-
do em todas as capitais 
pela Confederação Na-

cional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) revela que 43% dos 
brasileiros acima de 60 anos 
são os principais responsáveis 
pelo pagamento de contas e 
despesas da casa - o percentual 
é ainda maior (53%) entre os 
homens. 

De modo geral, 91% dos ido-
sos no Brasil contribuem com o 
orçamento da residência, sendo 
que em 25% dos casos colabo-
ram com a mesma quantia que 
os demais membros da família. 
Somente 9% não ajudam com 
as despesas. Para a economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, não é só a crise eco-
nômica que explica esses núme-
ros, mas também uma mudança 
demográfi ca e comportamental 
dessa população. 

Autoridades do governo de 
Cuba anunciaram que cerca 
de 8 mil profi ssionais que 
atuam no programa “Mais 
Médicos” e que prestam 
serviços no Brasil retornarão 
antes do fi m do ano. Repre-
sentantes dos ministérios 
de Saúde Pública (Minsap) 
e do Transporte informaram 
que há um plano para o re-
gresso “ordenado e seguro” 
dos médicos, que começará 
no fi nal da próxima semana 
e deve terminar em meados 
de dezembro.

Na última quinta-feira (15), 
um grupo de 196 médicos 
cubanos retornou ao país. A 
reação ocorre no momento em 
que o governo de Cuba anun-
ciou o rompimento da parceria 
por não aceitar as exigências 
do presidente eleito Jair Bol-
sonaro, que questionou a sua  
preparação e condicionou a 
presença dos profi ssionais no 
Brasil à obrigatoriedade de 
eles se submeterem à revali-
dação do título.

O vice-ministro do Trans-
porte, Eduardo Rodríguez, 
disse que os profissionais 
da área de saúde retornarão 
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43% dos idosos são os principais 
responsáveis pelo sustento da casa

Com a crise econômica que ainda afeta o bolso dos consumidores e o aumento do desemprego entre a 
população jovem, em muitos lares os idosos acabam sendo a principal fonte de renda
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fi nanceira e trabalham por mais 
tempo, seja por necessidade ou 
porque se sentem dispostos”, 
explica a economista.

Outro dado que reforça a in-
dependência fi nanceira de boa 
parte dos idosos é que 66% não 
recebem ajuda fi nanceira de pa-
rentes, amigos, pensão ou progra-
ma social. Há 34% de idosos que 
contam com algum tipo de ajuda. 
Com a importância dos idosos 
para o orçamento da casa, muitos 
acabam emprestando seu nome 
para outros realizarem compras. 

De acordo com o levantamento, 
pouco mais de um quarto (26%) 
dos idosos brasileiros já fez em-
préstimo pessoal consignado 
em seu nome para emprestar o 
dinheiro a terceiros. Na maior 
parte dos casos (17%), o em-
préstimo foi um pedido de fi lhos, 
conjugues ou outros parentes, 
enquanto em 9% dos casos o 
idoso se ofereceu para ajudar a 
pessoa (CNDL/SPC Brasil).

“Há muitos casos em que a 
renda do aposentado é a única 
maneira para sustentar o lar de 
uma família que perdeu empre-
go, mas o aumento da expec-

tativa de vida dos brasileiros e 
suas atitudes nesta fase da vida 
também são fatores importan-
tes. Hoje, os idosos são mais 
ativos, têm mais autonomia 

De modo geral, 91% dos idosos no Brasil contribuem com o 

orçamento da residência.

Cuba anuncia retorno de médicos 
antes do fi m do ano

por via aérea até o aeroporto 
internacional José Martí, de 
Havana, e de lá serão levados 
para suas casas nas diferen-
tes províncias. Acrescentou 
que os profissionais terão 
assegurado o envio de todos 
os seus pertences, tanto no 
caso da bagagem quanto de 
artigos que enviem por meio 
de entidades operadoras de 
carga cubana, por via aérea 
ou marítima. Quando chega-
rem a Havana, poderão ser 
retiradas no menor tempo e 
estarão livres de pagamento 

de tarifas.
Após o regresso ao país 

caribenho, os médicos terão 
o emprego garantido, assim 
como a possibilidade de 
prestar serviços em outras 
nações onde Cuba tem pro-
fi ssionais da saúde, explicou o 
diretor da Unidade Central de 
Cooperação Médica do Min-
sap, Jorge Delgado Bustillo. 
Nota publicada na Agência 
Cubana de Notícias diz que 
os voluntários “continuarão 
dando assistência à popula-
ção brasileira” (ABr).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

News@TI
Liq apresenta nova ferramenta de 
treinamento

@A Liq, principal empresa de Customer Experience do Brasil, 
anuncia o lançamento ao mercado da Smart Learning, solu-

ção de treinamento que complementa a plataforma Liq Learning, 
utilizando alta tecnologia e conteúdo customizado para otimizar 
os processos de treinamentos corporativos. Integrada às soluções 
de BPO para RH, a ferramenta reforça o compromisso da com-
panhia em atender de forma completa a jornada de capacitação 
e desenvolvimento de colaboradores (www.liq.com.br).

Manutenção Preventiva e Preditiva
em curso

@O profissional de manutenção precisa planejar e antecipar as 
ações na conservação dos recursos operacionais. O propósito 

do curso ‘Manutenção Preventiva e Preditiva’ do Grupo IMAM é 
alicerçar ações para tomada de decisões de forma planejada em 
manutenção preventiva de equipamento, antes da ocorrência 
de emergência. Esse trabalho é baseado em procedimentos de 
inspeção, análise de falhas e utilização de técnicas preditivas 
- análise vibratória, ferrografia e termografia - aplicadas na 
manutenção. Além disso, será explicado como administrar suas 
grandezas aleatórias e o conceito da análise espectral. O evento 
acontece nos dias 23 e 24 de novembro. Para mais informações 
e inscrição, acesse www.imam.com.br ou entre em contato pelo 
telefone (11) 5575-1400

Carolina Cabral (*)

De acordo com um levantamento realizado 
pela consultoria global de recrutamento 
Michael Page, a função de coordenador 

de compras foi um dos cargos mais procurados 
em posições de média e alta gerência no pri-
meiro semestre deste ano pelas companhias 
brasileiras. 

A demanda por este perfi l é refl exo da evo-
lução na forma como as próprias corporações 
encaram a área de compras - e a tecnologia tem 
grande participação nesse desenvolvimento. 
Empresas de todos os portes e segmentos 
entenderam que a automatização é necessária 
para que se tornem cada vez mais competitivas. 
Minimizar erros e inefi ciências signifi ca redução 
de custo, que por sua vez resulta em melhora 
de produtividade. 

Como as empresas estão com essa men-
talidade, o profi ssional da área precisa estar 
preparado para atender essa demanda. Isso 
passa pelo entendimento das tecnologias que 
fazem parte intrínseca desse processo. Ou seja, 
o domínio das ferramentas corretas aumenta a 
performance, garante o compliance e a gover-
nança e potencializa a redução de custos, além 
de otimizar o trabalho operacional. 

E quando tratamos de redução de custos, 
falamos em estratégias para obter as melhores 
negociações para a área de compras. Há pouco 
tempo, os compradores eram vistos apenas como 
operacionais pelas empresas. Porém, isso mudou. 
Com a necessidade de ser especialista e multitarefa, 
o profi ssional de compras só conseguirá desempe-
nhar um alto nível e se diferenciar no mercado se 
usar a tecnologia como fator predominante. 

Por isso, faça a tecnologia trabalhar a seu 
favor. Utilize as ferramentas que executem as 
tarefas operacionais e que deem visibilidade 
de indicadores de performance da área. O 
profi ssional que tiver conhecimento das solu-
ções disponíveis no mercado e que ajudem a 
alavancar sua performance, garantirão melhores 
resultados para a empresa e, consequentemen-
te, será visto de forma diferenciada. 

O uso da tecnologia auxilia no relacionamento 
da área de compras com os seus fornecedores 
e clientes internos (requisitantes). Para as 
compras recorrentes, por exemplo, o ideal 
é ter um acordo comercial com os parceiros 
que fornecem esses itens e disponibilizá-lo em 
uma plataforma de supply chain management. 
Deste modo, solicita-se intuitivamente os itens 
que são demandados e, de forma automática, 
emite um pedido ao fornecedor.

Porém, tudo isso só é possível por meio da 
tecnologia. Nesse caso, a comunicação inte-
grada entre CRMs, ERPs e as plataformas de 
supply chain management é essencial. Assim, as 
empresas diminuem os trabalhos operacionais, 
repetitivos e manuais por processos automati-
zados, ágeis e seguros. 

Por essa razão que o profi ssional de compras 
terá que ter um conhecimento macro das demais 
áreas e a compreensão de como os processos 
funcionam. Com isso em prática, ocorre dimi-
nuição do tempo para executar as tarefas e dá 
visibilidade e rastreamento de todas as ações, 
aumentando a segurança das informações. 
Dessa forma, o objetivo de reduzir os custos 
operacionais como um todo se torna mais viável. 

Em suma, para que o profi ssional de compras 
possa se destacar e alcançar os melhores resul-
tados, ele terá sempre que buscar as melhores 
soluções tecnológicas. Se isso não acontecer, 
continuará com tarefas operacionais e não terá 
êxito em ser estratégico. Os três pilares prin-
cipais (Pessoas, Processos e Tecnologia) pre-
cisam evoluir juntos para obter esse resultado. 

(*) É sócia-diretora da Nimbi, especialista em 
tecnologia para a cadeia de suprimentos.

http://www.nimbi.com.br/

Profi ssional de compras precisa se adequar às 
novas tecnologias

O profi ssional de compras tem tido um papel cada vez mais estratégico dentro das empresas. A sua 
valorização é a prova disso
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A - Regulação de Drogas
A Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3ª Região e a 

Plataforma Brasileira de Política de Drogas realizam, nos dias 6 e 7 
de dezembro, o curso “Drogas: Modelos Regulatórios” no auditório 
da escola, localizado à Av. Paulista, 1.912. O evento vai debater 
a política de combate de drogas, a regulação e o uso medicinal 
com especialistas de áreas do Direito, Medicina, Psicologia e 
Ciências Sociais. Haverá também expositores sobre experiências 
vivenciadas no México e no Uruguai. O evento abordará temas 
como cidadania das pessoas que usam drogas, o efetivo direito 
à saúde e ao tratamento em liberdade. Mais informações: (www.
trf3.jus.br/emag/cursosemag/). 

B - Comércio Exterior
No próximo dia 27, das 8h às 18h, no Maksoud Plaza, aconte-

ce o Seminário Internacional “Programas OEA nas Américas”, 
que reune as principais autoridades em aduanas e fi scalização 
alfandegária da América Latina. Os objetivos básicos do encon-
tro são: tratar da importância dos Programas OEA (Operador 
Econômico Autorizado) Integrados das Américas para o setor 
privado, os benefícios do OEA para a economia brasileira e as 
oportunidades de um OEA regional para a América Latina. Conta 
com as presenças de John Edwin Mei, coordenador executivo do 
Instituto Aliança Procomex; Jorge Rachid, secretário da Receita 
Federal; e Robson Braga de Andrade, presidente da CNI. Mais 
informações: (11) 3812-4566 ou (www.procomex.org.br).

C - 90 Anos do Mickey 
No último dia 18 foi comemorado o aniversario de 90 anos do 

camundongo mais famoso do mundo. Nesse clima de festa, Mickey, 
que desde 1928 conquista jovens e adultos ao redor do planeta, 
acaba de ganhar peças pra lá de especiais em sua homenagem. 
De roupas infantis, adultas, mochilas e até jóias, marcas como 
Água de Coco, Vans, Pandora, Swarovski, Arezzo, Crocs, Marisa 
e Netshoes preparam coleções com orelhas, luvas e lacinhos 
utilizando os símbolos mais icônicos do universo Disney - sempre 
com muita cor, diversão e irreverência. As peças estão disponíveis 
nos e-commerces e lojas físicas das marcas.

D - Negócio da Cerveja
A Escola Superior de Cerveja e Malte (ESCM) decidiu lançar 

um novo curso na sua grade de concentrados: o Gestão de Mi-

crocervejarias. São 48 horas de conteúdo. Nele, são abordadas 
questões de mercado, comunicação, recrutamento e seleção de 
pessoas e treinamento e desenvolvimento. O entendimento dos 
números que norteiam o negócio também serão discutidos em 
temas como gestão comercial, compras, aspectos tributários, 
custos e preços, crédito e cobrança e gestão fi nanceira. As aulas 
acontecem de 14 a 19 de janeiro de 2019. É possível acompanhar 
tanto de forma presencial, na sede da Escola Superior de Cerveja 
e Malte em Blumenau, quanto online. Mais informações: (www.
cervejaemalte.com.br). 

E - Storytellers Criativos
O conteúdo de qualidade é a nova medida de valor no reino do 

marketing de infl uência. Em meio a tantas experiências online 
pouco organizadas e pasteurizadas, o Four Seasons, empresa 
líder mundial em hotelaria de luxo, lança o ‘Envoy by Four Se-
asons’, um programa que engaja artistas e storytellers criativos 
em todos os meios. O objetivo dessa iniciativa é convidar os me-
lhores criativos para compartilhar suas perspectivas e histórias 
sobre as experiências únicas que só o Four Seasons é capaz de 
oferecer. Saiba mais em: (https://press.fourseasons.com/news-
-releases/2018/four-seasons-envoy-program-2/).

F - Capacitação Gratuita
O Instituto PROA está com as inscrições abertas para mais 

uma edição de seu curso profi ssionalizante de capacitação. Total-
mente gratuito, o curso já formou mais de 4 mil jovens e o índice 
de empregabilidade entre os alunos formados nos últimos três 
anos é de 85%. São 320 vagas e as disciplinas do módulo técnico 
trabalham temas como comunicação, matemática, informática 
e práticas administrativas. Para participar é necessário atender 
aos seguintes critérios: ter nascido entre janeiro de 1999 e junho 
de 2002; estar cursando o 3º ano do Ensino Médio em escola 
pública (ou já ter concluído) e ter renda familiar per capta de 
até 1,5 salários mínimos. Inscrições: (http://www.proa.org.br/p/
aluno-proa).

G - Economia Verde
No próximo dia 23, das 8h às 13h, acontece o evento ‘Econo-

mia Verde, uma visão do Brasil 2030’. O convidado internacional 
Pavan Sukhdev, a convite da Fiesp, tratará do desenvolvimento 
sustentável e governança nesse novo cenário que se desenha 

no plano econômico mundial. Sukhdev é embaixador de meio 
ambiente da ONU, presidente do Conselho Mundial da WWF e 
economista ambiental. O tema se relaciona à macroeconomia e 
deve impulsionar posicionamentos estratégicos, além da defi ni-
ção de diretrizes. Ou seja, é urgente ser um direcionador para 
os negócios e as atividades das empresas e da sociedade como 
um todo. Saiba mais em: (http://hotsite.fi esp.com.br/economia-
-verde/2018/).

H - Réveillon no Copa
A praia de Copacabana é palco de uma das mais belas fes-

tas de Réveillon do mundo, que reúne cerca de dois milhões 
de pessoas  para celebrar a virada do ano. Para aqueles que 
desejam comemorar a chegada de 2019 em grande estilo no 
Rio, o Belmond Copacabana Palace preparou um pacote de 
hospedagem especial, além uma festa única, que acontece si-
multaneamente em diferentes espaços do hotel. Os convidados 
poderão escolher entre jantar nos restaurantes Cipriani – que 
tem à frente o premiado chef italiano Nello Cassese – ou Pérgula, 
sob o comando do chef Filipe Rizzato, ou mesmo em um dos 
emblemáticos salões de festa: Golden Room, Nobre e Frontais. 
Mais informações: tel. 21 2545-8788 ou no link (www.belmond.
com/copacabanapalace).

I - Negócios no Canadá
A Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) realiza, pela 

primeira vez, o “SP Elevator Pitch”, em parceria com a SP 
Negócios e patrocínio master do Santander. A iniciativa visa 
promover uma competição entre empreendedores brasileiros. 
Das 40 startups participantes, cinco serão premiadas, sendo 
que três delas ganharão um programa de aceleração no Canadá 
e duas terão a possibilidade de participar de eventos com inves-
tidores canadenses. A ação acontece no próximo dia 26, a partir 
das 13h, no prédio do Farol Santander, no Centro, durante a SP 
Tech Week, o maior festival de inovação do Brasil. Confi ra no 
site (www.ccbc.org.br).

J - Ferrovia Transiberiana
As paisagens cênicas, a cultura e as lendas da mítica ferrovia 

transiberiana podem ser aproveitadas em quatro viagens ofereci-
das pela Trains & Tours Lufthansa City Center, agência brasileira 
da TT Operadora, e operadas pela empresa russa IRT (Imperial 
Russia Train). Trata-se do verdadeiro transiberiano imperial 
das ferrovias russas e é uma oportunidade única de vivenciar o 
que a Rússia tem de melhor: a grandiosidade histórica, a mescla 
de culturas e riquezas e o esplendor arquitetônico. O roteiro 
original parte de Moscou e segue até Vladivostok (pode-se fazer 
no sentido inverso também) e têm duração de 14 dias. Outras 
informações no link:(https://lufthansacc.com/trem-de-luxo/
transiberiano-imperial-russia/).

A - Regulação de Drogas
A Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3ª Região e a 

crocervejarias. São 48 horas de conteúdo. Nele, são abordadas 
questões de mercado, comunicação, recrutamento e seleção de
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Esse novo panorama 

representa a entrada de 

um gorila na jaula dos 

macacos

O mercado mundial da 
indústria aeronáutica 
aguarda para os pró-

ximos dias a confi rmação da 
formação da joint venture 
entre a operação comercial 
da Embraer com a Boeing. 
A medida precisa ser apro-
vada em assembleia geral 
dos acionistas, que tem forte 
possibilidade de ocorrer ainda 
em 2018.

A joint venture entre essas 
duas companhias da indústria 
aeronáutica angariou discus-
sões intensas, principalmente 
no recente período eleitoral. 
Uma boa parcela desse debate 
passou distante da verdadeira 
realidade enfrentada pela 
companhia brasileira. Os mo-
vimentos desse mercado nos 
últimos anos determinaram o 
posicionamento estratégico 
para a companhia e aponta-
ram para a necessidade dessa 
parceria, que é essencial para 
a sobrevivência da divisão 
comercial da Embraer frente 
a um novo concorrente.

Durante muitos anos, a 
Embraer pairou em céu de 
brigadeiro, liderando as en-
tregas no mercado mundial de 
jatos regionais e se estabele-
cendo como referência nessa 
indústria. Porém, em 2017, foi 
anunciada a parceria entre a 
Airbus – gigante aeroespacial 
europeia – e a Bombardier, 
concorrente canadense da 
Embraer. Já naquela época, 
os especialistas do mercado 
apontavam a necessidade 
para a companhia brasileira se 
posicionar diante dessa fusão.

Esse novo panorama re-
presenta a entrada de um 
gorila na jaula dos macacos. 
A Airbus traz com ela outra 

grandeza de recursos para 
desenvolvimento de novas 
aeronaves e, principalmente, 
para o fi nanciamento das com-
pras de CSeries - agora Airbus 
220 - pelos seus clientes. 
Além disso, os compradores 
Airbus passam a contar com 
uma família unifi cada de jatos 
desde a linha regional até os 
ultralong range. 

A parceria com a Boeing 
dá a divisão de aviões comer-
ciais da Embraer igualdade 
de condições fi nanceiras na 
disputa com a Airbus, e com 
isso a superioridade técnica 
do produto Embraer volta a 
fazer a diferença. O resultado 
disso já foi sentido nas últimas 
feiras de aviação, onde os ne-
gócios fechados pela Airbus no 
segmento se deram somente 
com enormes descontos sob 
os preços das aeronaves.  

A joint venture entre a 
Embraer e a Boeing vem em 
momento oportuno para a 
companhia brasileira, que 
passa a contar com dinheiro 
em caixa e recursos humanos 
reconhecidos mundialmente 
para transformar a empresa 
novamente como em 1994. 
É importante lembrar que 
a Embraer dispõe ainda de 
expertise no mercado aero-
agrícola, com potencial para 
novos equipamentos como o 
desenvolvimento de drones. 

O foco em novas tecnologias, 
inclusive com a aquisição de 
empresas estrangeiras, permi-
tiria à Embraer se reinventar 
e avançar, ocupando lugar de 
destaque em um novo nicho 
tecnológico. Sabendo aplicar 
bem os recursos oriundos 
dessa parceria a companhia 
certamente fi cará fortalecida 
nessa nova fase.

(*) - É engenheiro aeronáutico 
formado pelo ITA (Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica) e 
presidente da Vinci Aeronáutica.

Shailon Ian (*)

Para o mercado fi nanceiro,

a Selic deve permanecer em 6,5% ao ano.

A estimativa de instituições fi nanceiras 
para a infl ação este ano caiu pela 4ª vez 
seguida. De acordo com pesquisa do Banco 
Central (BC), divulgada na segunda-feira 
(19), o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) deve fi car em 
4,13%. Na semana passada, a projeção 
estava em 4,23%. Para 2019, a projeção da 
infl ação foi ajustada de 4,21% para 4,20%. 
Não houve alteração na estimativa para 
2020: 4%. Para 2021, passou de 3,95% 
para 3,90%.

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

Consumidor está disposto a gastar mais no evento deste ano.

Uma pesquisa realiza-
da pela Confederação 
Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) mostra que seis em cada 
dez (58%) consumidores têm a 
intenção de fazer compras na 
Black Friday, um expressivo au-
mento de 18 pontos percentuais 
em relação ao ano passado. 

Por outro lado, 32% só 
devem ir às compras caso en-
contrem boas ofertas e apenas 
10% não pretendem comprar 
nada. Entre os que pretendem 
comprar produtos de olho nos 
descontos, 70% consideram 
a data uma oportunidade de 
adquirir itens que estejam 
precisando com preços mais 
baixos. Cerca de 30% querem 
antecipar os presentes de 
Natal de olho nas promoções, 
enquanto 12% planejam apro-
veitar as ofertas mesmo sem 

O vice-presidente eleito, Hamilton Mou-
rão, disse que o futuro governo pretende 
preservar o “núcleo duro” da Petrobras, 
mas a equipe estuda a possibilidade de 
negociar áreas como distribuição e refi no. 

Após reuniões internas no CCBB, onde 
funciona o governo de transição, Mou-
rão também elogiou o nome de Roberto 
Castello Branco, indicado pela equipe do 
futuro ministro da economia Paulo Guedes, 
para presidir a Petrobras. Mourão disse 

que aposta na permanência de metade dos 
médicos cubanos que atuam no Programa 
Mais Médicos no Brasil. Segundo ele, os 
profi ssionais vão acabar preferindo fi car no 
país e porque gostam daqui. Perguntado se 
os médicos cubanos serão bem recebidos, 
Mourão lembrou que o próprio Bolsonaro já 
falou sobre o assunto. Na semana passada, 
o presidente eleito disse que os cubanos 
que pedirem asilo no país serão atendidos 
pelo governo brasileiro (ABr). 

Seis em cada dez consumidores 
pretendem comprar na Black Friday
Próximos da Black Friday, nesta sexta-feira (23), milhares de pessoas aguardam a mega liquidação 
para aproveitar as ofertas
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ck nos e 20% a mesma quantidade. 
Além disso, 32% pretendem 
gastar mais — sete pontos 
percentuais acima do previsto 
em 2017 —, outros 32% gastar 
menos e 24% desembolsar o 
mesmo valor. 

Considerando os que têm 
intenção de gastar mais, 30% 
disseram acreditar que os pro-
dutos estarão com preço bom 
e que vale a pena aproveitar a 
promoção. Para 26%, existe a 
necessidade de adquirir mais 
produtos e 23% vão às compras 
por terem economizado ao 
longo do ano para poder gastar. 
Para o presidente do SPC Brasil, 
Roque Pellizzaro Junior: “as 
promoções na internet costu-
mam ser mais vantajosas, mas 
as lojas físicas que souberem 
oferecer preços competitivos 
também conseguirão atrair 
o consumidor” (CNDL/SPC 
Brasil).

ter necessidade de comprar 
algo no momento. 

Já entre os que não preten-
dem fazer compras na Black 
Friday, os principais motivos 
apontados são falta de dinheiro 

(28%) e o fato de não precisar 
comprar nada (22%). Conside-
rando aqueles que realizaram 
compras no ano passado, 34% 
esperam adquirir mais produ-
tos em 2018, 28% comprar me-

Estimativa do mercado para infl ação cai 
pela quarta vez seguida

co Central usa como instrumento a taxa 
básica de juros, a Selic, atualmente em 
6,5% ao ano. Para o mercado fi nanceiro, 
a Selic deve permanecer em 6,5% ao ano 
até o fi m de 2018. Em 2019, a expectativa 
é de aumento da taxa básica, terminando 
o período em 8% ao ano e permanecendo 
nesse patamar em 2020 e 2021.

A manutenção da taxa básica de juros, 
como prevê o mercado fi nanceiro este 
ano, indica que o Copom considera as 
alterações anteriores sufi cientes para 
chegar à meta de infl ação. As instituições 
fi nanceiras mantiveram a estimativa para 
o crescimento do PIB em 1,36% em 2018, 
e em 2,50% nos próximos três anos. A 
expectativa para a cotação do dólar segue 
em R$ 3,70 no fi m deste ano, e em R$ 3,76, 
no término de 2019 (ABr). 

tolerância de 1,5 ponto percentual para 
os dois anos (2,5% a 5,5% e 2,25% a 
5,25%, respectivamente).

Para alcançar a meta de infl ação, o Ban-

O economista Roberto Castello Branco 
deve assumir o comando da Petrobras por 
indicação de Paulo Guedes, confi rmado 
para o Ministério da Economia (que deve 
englobar Fazenda, Planejamento, Indús-
tria e Comércio Exterior). A informação 
foi divulgada pela equipe de Guedes.

Castello Branco é economista, com 
pós-doutorado pela Universidade de 
Chicago e “extensa experiência nos 
setores público e privado”. Já ocupou 
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Roberto Castello Branco na presidência da Petrobras
cargos de direção no Banco Central e na 
mineradora Vale, fez parte do Conselho 
de Administração da Petrobras e desen-
volveu projetos de pesquisa na área de 
petróleo e gás.

O futuro presidente da Petrobras é 
diretor do Centro de Estudos em Cresci-
mento e Desenvolvimento Econômico da 
FGV. O atual presidente da estatal, Ivan 
Monteiro, permanece no comando até 
a nomeação de Castello Branco (ABr).

Econoista

Roberto 

Castello

Branco.
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Novo governo deve ‘preservar’ o núcleo da Petrobras
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Tempos de prevenção

Cada dia com sua 

afl ição. O ditado cai 

bem no cotidiano dos 

brasileiros

Nem bem se recupera 
da saraivada de im-
propérios, fake news, 

declarações bombásticas de 
candidatos, por ocasião da 
algaravia produzida pela mais 
renhida campanha eleitoral 
de nossa atualidade, o eleitor 
volta a ter os costumeiros 
sustos e a se deparar com as 
previsíveis mortes causadas 
por desabamentos de morros.

No Rio de Janeiro, a morte 
visita anualmente as comu-
nidades que vivem no sopé 
de morros. A última tragédia 
provocou, semana passada, a 
morte de 14 pessoas, vítimas da 
queda de uma rocha no morro 
de Boa Esperança em Niterói. 
(A crônica de desastres tem 
sido comum na região da serra 
fl uminense).

Em São Paulo, a cena terrifi -
cante apareceu na última quin-
ta feira, quando um viaduto na 
Marginal Pinheiros cedeu dois 
metros, provocando a queda de 
carros e um gigantesco con-
gestionamento. “De repente, 
parecia um armagedom, de-
clara um motorista que via os 
carros em sua frente sumirem. 
Expressava ele o que via como 
o “fi m do mundo”.

Em quem pôr a culpa? A 
resposta é uma só: no Poder 
Público. Os gestores públicos 
no país não fazem manutenção 
adequada de estradas, pontes, 
viadutos, enfi m, dos estabe-
lecimentos que integram o 
patrimônio físico a serviço da 
população. São milhares de 
gestores, a partir dos maiorais 
que comandam os governos de 
Estado, as capitais e as gran-
des cidades, palco de eventos 
catastrófi cos.

Em Niterói, a empresa que 
estudou as áreas de risco não 
identifi cou a rocha que provo-
cou a tragédia. Em São Paulo, 
a Prefeitura desrespeita um 
TAC – Termo de Ajustamento 
de Conduta – pelo qual se 
obriga a fazer manutenção em 
pelo menos 50 instalações. Das 
185 pontes, muitas carecem 
de urgentes reformas. O fato é 
que os sistemas de prevenção e 
conservação da infra-estrutura 
física de Estados e municípios 
não funcionam a contento. Em 
consequência, cresce assusta-
doramente o Produto Nacional 
Bruto da Irresponsabilidade.   

A questão da previsibilida-
de na administração pública 
é grave. Não se trata apenas 
de arrumar obras viárias, mas 
garantir alternativas para 
substituir os sistemas em 
operação diante de eventuais 

paralisações de programas 
por rompimento de acordos 
entre contratante e contrata-
do. É o caso, por exemplo, do 
programa Mais Médicos. Sua 
suspensão, anunciada pelo 
governo de Cuba, afetará de 
imediato mais de 28 milhões 
de pessoas nos 1.575 municí-
pios que contam somente com 
médicos cubanos.

O governo brasileiro paga à 
Organização Panamericana de

Saúde (OPAS) R$ 11.865,60 
– valor integral da bolsa ofere-
cida aos médicos –, mas estes 
recebem apenas um quarto 
do total, enquanto o Estado 
cubano detém o restante. É 
evidente o tratamento injusto 
que a ditadura cubana dá aos 
seus quadros. Mas essa ques-
tão merece uma interlocução 
mais aprofundada entre nossas 
autoridades e os dirigentes da 
ilha caribenha sob pena de se 
comprometer a vida de milhões 
de brasileiros.

Um estudo feito pelo Institu-
to de Saúde Coletiva da Univer-
sidade Federal da Bahia aponta 
para o risco de suspensão do 
programa Mais Médicos: até 50 
mil pessoas poderiam morrer 
precocemente, antes do 70 
anos, se lhes faltar a assistência 
necessária do programa. Um 
descalabro.

Será muito difícil – reco-
nhecem nossas autoridades 
– preencher as cerca de 11 mil 
vagas do programa (os cubanos 
ocupam 8.332 vagas, mas  há 2. 
000 não preenchidas). A maio-
ria dos nossos jovens médicos 
têm sua atenção voltada para 
as grandes (quando muito as 
médias) cidades, recusando 
o trabalho nos grotões do 
território.

Nesse momento em que um 
novo governo se aproxima, a 
cautela é o melhor caminho 
para o país. A recomendação 
é no sentido de ajustar, in-
clusive, a linguagem e evitar 
que alas em choque durante 
a campanha continuem em 
palanque. Esta é outra amar-
ga constatação. A expressão 
radical continua a aumentar 
a bílis destilada ao longo do 
processo eleitoral.

Sua Excelência, o presidente 
eleito, seus fi lhos e o núcleo 
duro (formado por assessores 
e ministros próximos) hão de 
conter o ímpeto, sob pena de 
alimentar as correntes de opo-
sição que tendem a aproveitar 
lenha na fogueira para queimar 
a imagem governista quando 
medidas duras tiverem de ser 
empreendidas. 

É hora do bom senso.
 

(*) - Jornalista, é professor
titular da USP, consultor

político e de comunicação
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog

(www.observatoriodaeleicao.com).

Gaudêncio Torquato (*)

O juiz federal Sergio Moro, 
confi rmado para o Ministério 
da Justiça (que agregará a 
Segurança Pública e parte 
do Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras), 
afi rmou, em Brasília, que pode 
se reunir esta semana com 
os ministros da Segurança 
Pública, Raul Jungmann, e da 
Justiça, Torquato Jardim. Se-
gundo ele, há a possibilidade 
de ser anunciado o nome do 
futuro diretor-geral da Polícia 
Federal até sexta-feira (23).

Moro estava acompanhado 
dos delegados da PF Rosalvo 
Ferreira Franco e Erika Mare-
na. Ambos estão ligados a Lava 
Jato e integram a equipe de 
transição do futuro ministro. 
Ele interrompeu o almoço, 
no CCBB, onde funciona o 
gabinete de transição, para 
conversar com a imprensa. 
Ele disse que está organizando 
sua equipe. Na segunda-feira 
(19) foi publicada sua exo-

Futuro ministro da Justiça, Sergio Moro.

A Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado deve ana-
lisar nesta quarta-feira (21), 
substitutivo da senadora Marta 
Suplicy (sem partido-SP) ao 
projeto que descriminaliza o 
cultivo da maconha para uso 
pessoal terapêutico. O projeto 
foi apresentado pela Comissão 
de Direitos Humanos e decorre 
de Ideia Legislativa proposta no 
portal e-Cidadania. 

Marta Suplicy, presidente da 
comissão, relatou favoravel-
mente à proposição na forma 
de substitutivo que permite 
à União liberar a importação 
de plantas e sementes, o 
plantio, a cultura e a colheita 
da cannabis sativa exclusiva-
mente para fi ns medicinais ou 
científi cos, em local e prazo 
pré-determinados, mediante 
fi scalização. Também passa a 
liberar o semeio, o cultivo e a 
colheita da cannabis, visando 
o uso pessoal terapêutico, 
por associações de pacientes 
ou familiares de pacientes 
que fazem o uso medicinal da 
substância, criadas especifi -

Marta Suplicy, presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

A Comissão de Transparência 
e Controle de Defesa do Consu-
midor realiza nesta quarta-feira 
(21), audiência pública para 
debater o projeto que proíbe 
qualquer forma de propaganda, 
publicidade, promoção ou pa-
trocínio de produtos fumígenos 
também nos locais de venda. 
A proposta, do senador José 
Serra, obriga que as embalagens 
de cigarros sejam padronizadas, 
mantendo as advertências 
quanto aos riscos e prejuízos do 
fumo, conforme regulamento 
da Anvisa.

O relator, Cristovam Bu-
arque (PPS-DF), favorável à 
proposta, lembra que o Brasil 
já avançou signifi cativamente 
em relação às medidas de 

combate ao tabagismo. No 
entanto, segundo o senador, é 
necessário dar continuidade a 
essas políticas antitabagismo 
para reduzir ainda mais o uso 
desses produtos que prejudi-
cam a saúde da população.

Foram convidados para o 
debate o editor-chefe da Revista 
Traços, André Noblat; o diretor 
procurador da Associação Brasi-
leira da Propriedade Intelectual 
(ABPI), Rodrigo A. de Ouro 
Preto; o presidente do Instituto 
Brasileiro de Ética Concorren-
cial (ETCO), Edson Vismona 
e o conselheiro da Associação 
Brasileira da Indústria do Fumo 
(Abifumo), Delcio Sandi. A audi-
ência foi requerida pelo senador 
Romero Jucá (Ag.Senado).

O projeto proíbe publicidade de produtos fumígenos também

nos locais de venda.

Ao afi rmar que não se pode ignorar o recado dado 
pelos brasileiros nas últimas eleições, o senador 
Lasier Martins (PSD-RS) defendeu que a escolha 
do próximo presidente do Senado seja feita pelo 
voto aberto. Para ele, é preciso dar a todos os atos 
a transparência exigida pelos brasileiros, que já 
não suportam mais a corrupção e os desmandos 
da velha política. Lasier lembrou que o Regimento 
Interno do Senado prevê a votação secreta para 
escolha dos membros da Mesa Diretora. Mas a 
Constituição, que tem mais força que o regimento, 
quando trata do voto secreto, o faz expressamente. 
E, como na Constituição não há qualquer menção 

ao voto secreto para a escolha do presidente, vice-
-presidente e secretários do Senado, a votação 
deve ser aberta, concluiu o senador.

“Que o senado seja o exemplo, o modelo de 
lisura, de transparência, de correção, de espírito 
público, de atendimento aos interesses do Brasil, 
tão desprezados nesses últimos tempos. O que 
se quer sempre é a respeitabilidade, o conceito 
do Senado Federal. e acho que também, por 
isso, uma votação em aberto para a Presidência 
do Senado irá ao encontro desse desejo da po-
pulação, em sintonia com o recado das urnas”, 
declarou Lasier (Ag.Senado).

Proposta permite ao 
consumidor conferir 
peso de mercadorias

Estabelecimentos que vendem 
produtos em embalagens lacradas 
na fábrica serão obrigados a ofere-
cer uma balança para pesagem das 
mercadorias. É o que determina 
projeto pronto para votação na 
Comissão de Transparência e 
Controle do Senado. A ideia, que 
pode ser votada na reunião desta 
quarta-feira (21), é que os consu-
midores possam conferir o peso 
indicado nas embalagens.

A autora, senadora Rose de 
Freitas (Pode-ES), ressalta que 
diversos produtos colocados à 
disposição para o consumo não 
respeitam a indicação do peso 
conforme sua rotulagem. O relator, 
senador Gladson Cameli (PP-AC), 
apresentou substitutivo ao texto 
para aplicar a medida a mercados, 
supermercados, hipermercados 
e atacadistas de médio e grande 
porte. Pela proposta, o descumpri-
mento da obrigação está sujeito às 
sanções administrativas previstas 
no Código de Defesa do Consumi-
dor, que vão de multa, apreensão e 
inutilização do produto até cassa-
ção de licença do estabelecimento. 
Caso aprovado, o texto segue para 
a Câmara (Ag.Senado).

A votação estava prevista 
para semana passada, 
mas um pedido de vista 

conjunto adiou a análise. O 
relatório de Nilto propõe, en-
tre outras medidas, a criação 
de zonas de uso restrito e até 
zonas livres de agrotóxicos, 
como áreas próximas a escolas 
e residências. 

Também proíbe o uso de 
produtos considerados extre-
mamente tóxicos e prevê a 
revalidação dos registros a cada 
dez anos. O deputado Valdir 
Colatto (MDB-SC) apresentou 
voto em separado propondo 
uma política que ofereça incen-
tivos para a redução do uso de 
agrotóxicos, mas sem proibição 
parcial. Colatto afi rmou ser 
inviável, do ponto de vista com-
petitivo, substituir os produtos 
químicos pela agroecologia.

Proposta prevê a destinação da maior parte dos recursos usados 

na compra de estoques reguladores para pequenos e médios 

produtores orgânicos.
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Política de redução de agrotóxicos 
pode ser votada na Câmara

A comissão especial que analisa a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (Pnara) marcou para 
esta quarta-feira (21) nova reunião para discutir e votar o substitutivo do relator, deputado Nilto Tatto 
(PT-SP), ao projeto

analisar o projeto realizou au-
diências públicas em Brasília 
e em outros cinco estados. O 
texto altera a atual Lei dos 
Agrotóxicos para proibir o re-
gistro de insumos classifi cados 
como “extremamente tóxicos”. 

Também prevê revalidação 
dos registros de agrotóxicos 
após 10 anos e, sucessivamente, 
a cada 15 anos após a primeira 
revalidação. A proposta ainda 
prevê crédito rural especial e 
diferenciado, além de isenção 
do Imposto sobre Propriedade 
Territorial Rural (ITR) para agri-
cultores orgânicos e agroecoló-
gicos. A Pnara é um contraponto 
a outra proposta que já está 
pronta para votação no Plenário 
da Câmara e facilita a liberação 
de novos pesticidas, mesmo sem 
testes conclusivos do Ibama e da 
Anvisa (Ag.Câmara).

A proposta original surgiu 
de sugestões da sociedade 
civil acatadas pela Comissão 

de Legislação Participativa 
da Câmara. Posteriormente, a 
comissão especial criada para 

Moro pode se reunir com ministros 
da Justiça e da Segurança

neração da magistratura, no 
Diário Ofi cial da União, seção 
2, página 47.

O ato de número 428 é assi-
nado pelo presidente do TRF-4, 
Carlos Eduardo Thompson Flo-
res, informando que a exonera-
ção ocorre a pedido do próprio 
Moro. No pedido de exonera-
ção, Sergio Moro argumentou 

que pretende “organizar a 
transição e as futuras ações 
do Ministério da Justiça”. Em 
substituição a Moro no coman-
do dos processos da Operação 
Lava Jato fi cará temporaria-
mente a juíza Gabriela Hardt. 
Como substituta, ela não pode 
assumir de forma defi nitiva a 
vaga de Moro (ABr).

Uso medicinal da maconha pode 
ser aprovado em Comissão

camente com esta fi nalidade, 
em quantidade não mais que 
a suficiente ao tratamento 
segundo a prescrição médica.

No relatório, Marta defende 
que o tema não pode ser relega-
do a uma discussão ideológica 
ou política. “Mais que tudo, é 
preciso que tenhamos empatia 
e nos coloquemos no lugar do 
outro. É assim que defende-
mos a verdadeira essência 
do cuidado em saúde, que é 

mitigar o sofrimento humano”, 
aponta. No texto, a senadora 
cita pesquisas científi cas re-
lacionadas aos benefícios da 
cannabis no tratamentos de 
muitas enfermidades, como 
autismo, epilepsia, Alzheimer, 
doença de Parkinson, nas dores 
crônicas e nas neuropatias. 
E reforça que os tratamentos 
reduzem o sofrimento não só 
dos pacientes, mas também dos 
familiares (Ag.Senado). 

Projeto visa reduzir 
consumo de

produtos fumígenos

Votação aberta para escolha de
presidente do Senado

Barragens sob 
ameaça de 
desabamento

Relatório da Agência Nacio-
nal de Águas (ANA) aponta 
que aumentou de 25 barra-
gens, em 2016, para 45 em 
2017 o número de áreas com 
risco de desabamento no país. 
A maioria está localizada no 
Norte e Nordeste, em estados 
como Acre, Alagoas e Bahia. 
De acordo com os técnicos, há 
problemas de baixo nível de 
conservação, insufi ciência do 
vertedor e falta de documentos 
que comprovem a estabilidade 
da barragem.

As informações constam 
do Relatório de Segurança 
de Barragens – 2017, coorde-
nado anualmente pela ANA, 
divulgado nesta segunda-feira 
(19). No período coberto pelo 
relatório foram identifi cados 14 
episódios de acidentes e inci-
dentes, sem vítimas fatais. Das 
45 barragens, 25 pertencem a 
órgãos e entidades públicas, 
segundo a agência. No país há 
um cadastro que reúne 24.092 
barragens para diferentes 
fi nalidades, como acúmulo de 
água, de rejeitos de minérios 
ou industriais e para geração 
de energia. 

Porém, os técnicos calculam 
que o número de represamento 
artifi ciais espelhados pelo país 
seja pelo menos três vezes 
maior. 

Das 24.092 barragens regis-
tradas, 3.545 foram classifi ca-
das pelos agentes fi scalizadores 
segundo a Categoria de Risco 
(CRI) e 5.459 quanto ao Dano 
Potencial Associado (DPA). 
Das barragens cadastradas, 
723, o equivalente a 13%, foram 
classifi cadas simultaneamente 
como de CRI e DPA altos (ABr).



Quem não se recorda das palavras de orientação e 

de estímulo de sua mãe?

Letrada ou inculta; de destaque social ou humilde; da ci-
dade ou da roça; idosa ou jovem,ela é um repositório de 
sabedoria e de conhecimentos gerais e universais. Mas 

é um repositório diferenciado, sagrado. É quase um relicário!
Um poema lembra essa realidade ao recordar atos de mãe: 

“Com o maior dos sacrifícios, tu nos livraste dos vícios, da men-
tira, da vaidade. Como uma sobra, um doce abrigo, teu coração, 
sempre amigo, foi calma nas tempestades”!

Retratando o caso de tantos brasileiros, Marcos Pontes, o 
primeiro astronauta de nosso país, relata sua trajetória de vida, 
desde sua cidade natal Bauru, no interior de São Paulo. Aliás, 
berço também de outro grande nome do universo da aviação: 
a lenda viva Ozires Silva, criador da Embraer.

Com tocantes simplicidade e simpatia, conta Marcos Pontes 
que seu lar era tão humilde quanto a maioria dos lares do Brasil. 
Seu pai era um simples servente de serviços gerais e sua mãe, 
escriturária da Rede Ferroviária Federal. E ele, o pequeno 
Marcos, queria ser aviador!

Não faltaram os indefectíveis derrotistas, destruidores de 
sonhos e pessimistas por natureza: “Imagine! Isso é coisa pra 
fi lho de rico”. “Desista: você nunca vai conseguir realizar esse 
sonho”. “Você está ‘bestando’: isso é impossível”.

Foi então que, chegando em casa humilhado e arrasado, 
sua mãe, uma brava italiana de olhos azuis chamada Zuleica, 
vociferou – quase profetizando – “Você pode ser o que você 
quiser. Desde que estude, trabalhe, persista e faça mais do que 
se espera de você”.

Alicerçado nessas palavras, ele encontrou forças e respaldo 
para manter vivos seus sonhos. Prestou exames para ingresso 
na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Pirassununga, 
e foi reprovado. Cursou então o colegial e prestou novo con-
curso, agora para a Academia da Força Aérea, em Barbacena, 
obtendo aprovação. Era o primeiro, fi rme e vitorioso passo 
rumo à concretização de seu ousado sonho. Como ele próprio 
afi rma: “Toda vez que você tiver um sonho, você é que tem de 
acreditar nesse sonho”.

Mais tarde, já como ofi cial-aviador, entendeu que precisava 
ampliar seu cabedal de conhecimentos. Prestou o disputado 
vestibular do ITA e, aprovado, cursou Engenharia Espacial. Na 
sequência, e com muito esforço, faz mestrado e doutorado em 
Engenharia de Sistemas, nos Estados Unidos. Com isso, torna-
-se piloto e engenheiro de testes, funções até então isoladas. 
Pilotou aviões da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos 
e também da Rússia, na década de 1990. 

Capacitava-se, dessa forma, passo a passo, para viabilizar seu 
sonho máximo: voar no espaço sideral, ser astronauta. Entre-
tanto, havia uma barreira à época intransponível: a atividade 
existia nos Estados Unidos e só para cidadãos norte-americanos. 
E é então que, a partir de 1994, o Brasil cria a Agência Espacial 
Brasileira, entra na área de Astronáutica e obtém uma vaga para 
astronauta. Entre cinco candidatos habilitados para a função, 
Marcos Pontes é classifi cado. 

Segue para o Johnson Space Center, em Houston, no Texas, 
onde, por fi m, faz o curso básico de Astronauta. Nessa verda-
deira corrida de obstáculos, surge um novo entrave: o curso 
terá prosseguimento na Rússia. São-lhe dados seis meses para 
preparar-se e, inclusive, aprender o complexo idioma russo. A 
essa altura, vencidos tantos desafi os, nada mais o detém.

Com tenacidade, conclui o curso, e chega o dia do sonhado e 
ansiado voo. Avisam-lhe que dentro de oito minutos a cápsula 
estará em pleno espaço cósmico. Então, dentro da nave espacial, 
vendo sua luva fl utuar no vácuo, ele se lembra das incisivas e 
animadoras palavras de sua mãe:

“Você pode ser o que você quiser. Desde que estude, trabalhe, 
persista e faça mais do que se espera de você”. 

(*) - Consultor Empresarial
e Educacional, é Advogado, Professor 
e Jornalista. Presidente da A.P.I. (2006-

09). Autor de “Mostrando a Língua”; 
“Boas Dicas para Boas Falas”; 

“Homens são de Marte, Mulheres são 
de Morte” e 4 outras obras. É membro 

da Academia Cristã de Letras e
do Instituto para Valorização da 
Educação e Pesquisa e Instituto 

Histórico e Geográfi co de São Paulo.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Palavras da 
mais sábia 

das mulheres: 
a mãe!
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www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 04/12/2018  - 10:20h  -  2º LEILÃO: 06/12/2018  - 10:20h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

Obs.: (i)
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 04/12/2018, às 10:20 horas, e 2º Leilão dia 06/12/2018, às 10:20 horas. LOCAL: Av. 

Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: JOSÉ CARLOS DA SILVA, 
RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA ALVES DA SILVA

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 312.401,43 (Trezentos e doze mil, quatrocentos e um reais e quarenta 
e três centavos) 2º leilão: R$ 146.665,08 (Cento e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oito centavos),

leilão.  COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 29/11/2018 às 08h55/2º Público Leilão: 30/11/2018 às 12h00

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenen-
te Negrão, 140, 3° andar, CEP: 04530-030, São Paulo/SP, autorizado por BANCO INTER 
S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos 
termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Finan-
ciamento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano: Prédio com a área construída de 68,00m², 
situado na Rua Dom João Batista Neri, n° 180, n° 29° Subdistrito - Santo Amaro, e seu terreno 
medindo 5,80m, de frente, igual metragem nos fundos, por 16,59m de ambos os lados, da 
frente aos fundos, confrontando-se do lado direito com a casa n° 174, do lado esquerdo com 
a casa n° 184 ambas da mesma rua, e nos fundos com João Pereira da Silva. Contribuinte: 
173.296.0002 -3. Imóvel devidamente matriculado no 11° Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo/SP, sob n° 214.640. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR:  R$ 471.506,20 
(Quatrocentos e Setenta e Um Mil, Quinhentos e Seis Reais e Vinte Centavos); 2º PÚBLI-
CO LEILÃO: R$ 216.000,00 (Duzentos e Dezesseis Mil Reais). O arrematante pagará à vis-
ta, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, im-
postos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que ven-
cerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. 
Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 
30 da lei 9.514/97. Fica a Fiduciante MARIANA CASTRO DIAS, CPF nº 410.624.078-57 e CI 
nº 42.941.215-0-SSP/SP, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) 
fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, 
incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, 
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço 

sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo 
valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo  27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já 
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão 
obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP
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1º LEILÃO: 04/12/2018  - 10:25h  -  2º LEILÃO: 06/12/2018  - 10:25h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
condições. IMÓVEL

Obs.: (i)
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 04/12/2018, às 10:25 horas, e 2º Leilão dia 06/12/2018, às 10:25 horas. LOCAL: Av. 

Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: VERA LÚCIA DE FREITAS, 
CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco 

Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 765.521,47 (Setecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais 
e quarenta e sete centavos) 2º leilão: R$ 419.348,75 (Quatrocentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco 
centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:
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ESTÁGIO SEM REMUNERAÇÃO
Empresa deve informar no E-Social o estágio não remunerado, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE TEM JORNADA NO PERÍODO NOTURNO E É 
MENSALISTA, ALÉM DO PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO TEM 
DIREITO AO PAGAMENTO DSR?  

Informamos que o adicional noturno integra o salário do empregado 
para todos os efeitos legais, além de ter o reflexo do repouso semanal 
remunerado. (Súmula TST nº 60).

CONTRATAR MENOR APRENDIZ
Menor aprendiz que será contratado antes de vencer seu contrato de 
aprendizagem, podemos dar a continuidade no contrato existente 
e transformarmos em CLT, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS FRACIONADAS
Funcionário entra em férias no mês de novembro. Podemos comprar 
10 dias das férias e o restante de 20 dias em duas vezes? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTAGIÁRIO TRABALHA 30 HORAS SEMANAIS, 06HS POR DIA, 05 
DIAS NA SEMANA, O HORÁRIO PODE SER ALTERADO PARA 8HS 
DIÁRIAS ATÉ COMPLETAR 30HS?

A alteração da jornada como pretendido não é possível, vez que o 
estagiário não pode ter uma jornada dia maior que 6 horas, conforme 
artigo 10 da lei 11788/2008. O sistema de compensação de jornada 
para os estagiários não se encontra previsto em lei.

CONTRATAR MECÂNICO COMO MEI
Empresa do regime do simples nacional pretende contratar um 
mecânico de motocicleta com exclusividade, sem vínculo, com nota 
de MEI, podemos ter problemas trabalhistas? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

3ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES BETTIN, 
REQUERIDO POR SILVIA APARECIDA PARDAL - PROCESSO Nº1032921-70.2015.8.26.0001. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lucia Freitas Schmitt Corrêa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
23/05/2018 15:59:55, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA DE LOURDES BETTIN, CPF 
608.984.108-00, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida 
civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Silvia Aparecida 
Pardal, CPF: 074.835.988-59 e RG: 9.423.472-3. O presente edital será publicado por três vezes, 
com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 03 de agosto de 2018. Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000252-57. 2013.8.26.0704/01 O(A) MM. Juiz(a) 

de Direito da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antonio Jesus Lores Jarabo, Espanhol, Casado, RG 2.628.009, 
CPF 028.106.468-72, com endereço à Rua Angelo Mendes de Almeida, 188, Parque Jabaquara, 
CEP 04357-020, SP, e Teresa Valero Clariana, espanhola, do lar, RG. 2.803.946/ DOPS-SP que 
lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: que são terceiros interessados. Encontrando-se os 
requeridos em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua Intimação, por edital, da Penhora que 
recaiu sobre ``Lote descrito, Lote de terreno, Nº 01, Quadra SB, do Loteamento Terras de Santa 
Cristina Gleba VII, Comarca de Avaré, na matricula nº 36.403,, Registro de Imóveis de Avaré, do(s) 
qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Antonio de Jesus Lores Jarabo, 
RG nº 2.628.009, CPF/MF Nº 028.106.468-72. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão 
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências 
do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de agosto de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0138624-40. 2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 34ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Antonio Pereira Junior RG Nº 42.28591-9, CPF Nº 004.422.899-
60, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de 
R$ 7.034,58. referente às da taxa de conservação do lote 26, da Quadra BC, do Empreendimentos 
Terras de Sta Cristina VIII. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido sua citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de julho de 2018. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0161789-19. 2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 42ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Espólio de Laudelino Leão Fragoso, na pessoa de sua 
inventariante Maria Aparecida Leão Fragoso, RG Nº 7.597.340, CPF/MF Nº 739.025.198-00, que 
lhe foi proposta uma ação de cobrança no valor de R$ 14.022,41, referente às taxas de conservação 
do lote 10, da Quadra CY, do Empreendimento Terras de Sta Cristina VI, por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, a qual foi julgada procedente, transitando em julgado em 
22/03/2012. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Intimação por edital, para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 14.022,41, que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no 
prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 

nesta cidade de São Paulo, aos 28 de setembro de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009889-45. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Olivei ra 
Marques, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Itamar Jose Ferreira, RG Nº 8.908.590, CPF/MF Nº 
012.448.998-28, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 27.480,86, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo oferecer 
impugnação no prazo de 15 dias. S Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 4001823-81. 2013.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fabricio Stendard, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Jorge Takeshita RG Nº 12.348.886, CPF Nº 052.507.038-95, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ Nº 47.686. 555/ 00 01 00, ajuizou-lhe ação 
de Cobrança no valor de R$ 3.262,36. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 
11, da Quadra JD, do Loteamento Ninho Verde II, em 05/07/1992. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a 
ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de 
que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2018. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0114120-33. 2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Tania Aparecida De Almeida (CPF 996.300.018-53), e terceiros 
interessados, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos de Procedimento 
Sumário que lhes move Momentum Empreendimento Imobiliário Ltda, em fase de cumprimento de 
sentença, encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua 
Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre o lote de terreno sob Nº 8, da quadra "JK" do 
loteamento denominado "Terras de Santa Cristina - Gleba III", Situado no Município de Itaí, objeto da 
matrícula 38.808 do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré/SP, do qual foi 
nomeada depositária a própria executada Sra. Tania Aparecida De Almeida, e advertida de que não 
poderá abrir mão do bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, e que terá o prazo de 
15 (quinze) dias, a fluir após o prazo supra, para oferecer impugnação à penhora, sob pena de 
realização das providências necessárias à alienação do bem. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000411-58. 2017.8.26.0704 A MMa. Juíza de 
Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dra. Monica Lima Pereira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Vivian Labres Lliso, RG 2730 60934, CPF 327.786.658-03, que lhe foi 
proposta uma ação Monitória por parte de União Social Camiliana, no valor de R$ 7.434,13. 
Referente ao contrato de prestação de serviços educa cionais firmado entre as partes e não foi 
cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após dos 
20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescidos de honorários 
advocatícios equivalente a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC) ou ofereça embar gos, sob 
pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia, 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 31 de outubro de 2018. 

A visão de que Brasília é 
uma ilha da fantasia, 
onde se vive em condição 

muito melhor do que em outras 
partes do país, é uma ideia 
que desconsidera a maioria da 
população do Distrito Federal, 
defende o cientista político 
Lúcio Rennó, presidente da 
Companhia de Planejamento 
do Distrito Federal (Codeplan). 
O órgão é responsável, entre 
outras atribuições, por estudos 
e análises sociais, econômicas, 
demográfi cas, além de avaliar 
políticas públicas para o gover-
no do DF.

O Distrito Federal registra 
desigualdade maior do que 
o resto do país e da região 
Centro-Oeste. O Índice de Gini 
– medida de desigualdade que 
varia de 0 a 1 (0 é o ideal de 
igualdade e 1 é o pior grau de 
desigualdade) – foi 0,602 em 
2017, enquanto no país o índice 
foi 0,549 e no Centro-Oeste, 
0,536. Os dados fazem parte do 
estudo Projeções e Cenários do 
DF. “Quem fala que é uma ilha 
da fantasia está se referindo 
às regiões administrativas do 
Plano Piloto, do Lago Sul e do 
Lago Norte – esse centro muito 
pequeno do Distrito Federal 
onde há uma população que sim 
tem uma renda diferenciada da 
média do Brasil, uma alta qua-
lidade de vida”, afi rma Rennó.

Um dado ilustra a desigual-
dade. Em 2017, caiu o número 

Quem fala que é uma ilha da fantasia está se referindo às regiões 

administrativas do Plano Piloto, do Lago Sul e do Lago Norte.

Distrito Federal registra desigualdade 
maior que restante do país

O Distrito Federal registra desigualdade maior do que o resto do país e da região Centro-Oeste. O Índice de 
Gini – medida de desigualdade que varia de 0 a 1 (0 é o ideal de igualdade e 1 é o pior grau de desigualdade) 
– foi 0,602 em 2017
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e da contratação de quase 200 
equipes para saúde bucal.

O cálculo da Codeplan é de 
que o défi cit habitacional esteja 
em 2020 em 126 mil domicílios 
e possa chegar a 133,8 em 2025.

A Codeplan prevê aumento 
expressivo e acelerado do nú-
mero de pessoas idosas no DF. 
Em 2015, haviam 35,7 pessoas 
com 60 anos ou mais para cada 
grupo 100 crianças e jovens. 
Em 2025, a relação será de 75,2 
para cada grupo 100 crianças 
e jovens.

Se as necessidades assistên-
cia à população em diferentes 
áreas é dada como certa, não 
há sinal seguro na economia de 
que nos próximos anos Brasília 
consiga ter intenso crescimento 
econômico, geração de empre-
go e aumento de arrecadação 
para atender as demandas 
sociais da população. Segundo 
a Codeplan, até 2022 a arreca-
dação deverá crescer 1,8% ao 
ano (2,5% em cenário otimista 
e 1,1% em cenário pessimista). 

A desocupação deverá per-
manecer na casa de dois dígitos 
nos próximos quatro anos. 
Num cenário otimista, 11,2% 
não terão nem emprego nem 
trabalho informal no DF em 
2022. Em perspectiva pessi-
mista, a desocupação chegará 
a 20,5. Naquele ano, o PIB do 
DF crescerá no máximo a uma 
taxa de 3,87%; no mínimo, 
2,78% (ABr).

de pessoas que usaram ônibus 
em cerca de 9%. No mesmo 
ano, cresceu em 3,11% a frota 
de carros emplacados do DF. 
De um lado estão pessoas 
com difi culdades para pagar a 
passagem de ônibus, R$ 10 ida 
e volta das regiões administra-
tivas antigamente chamadas 
“cidades-satélites” e o Plano 
Piloto, de outro estão os cida-
dãos que podem comprar carro 
novo. Mantida a tendência de 
aquisição de automóvel, em 
2025 a taxa de pessoa por carro 
será menos que um passageiro 
e um motorista (taxa de 1,6).

Além da mobilidade, a capital 
federal do Brasil terá de fazer 
grande esforço zerar problemas 
de assistência à saúde, uni-
versalizar a educação básica e 

resolver o défi cit habitacional. 
Conforme os dados da Code-
plan, a cidade precisa criar 
70,5 mil creches para atender 
todas as crianças de 0 a 3 anos 
até 2024 e atingir metas nacio-
nais de educação. No mesmo 
período, para pré-escola (4 e 5 
anos) serão necessárias 16,5 mil 
vagas; e para o ensino médio, 
43,9 mil vagas. As projeções 
não identifi caram necessidade 
de vagas para outros níveis de 
ensino.

No caso das metas de aten-
dimento da saúde pública, há 
necessidade de ampliação da 
oferta de mais 550 leitos até 
2025; da contratação de 50 
equipes de saúde da Família 
(com médico, enfermeiro, 
auxiliar e agentes de saúde), 
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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
QUARTA 21 de Novembro de 2018. Dia de São Gelásio I, São Alber-
to de Lovaina, São Celso, São Clemente, e Dia do Anjo Seheiah, cuja 
virtude é a prudência. Dia da Apresentação de Nossa Senhora, 

Dia das Saudações, Dia do Diabético, e Dia da Homeopatia. 
Hoje aniversaria a atriz Goldie Hawn que nasceu em 1945, a cantora 
Alcione que faz 71 anos, o ator e cantor Fábio Júnior que completa 65 
anos e o ator Felipe Martins que nasceu em 1960.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau tem inclinação social, muitos inte-
resses e muita sorte. Gosta de se divertir e têm charme. Querem ser 
reconhecidos pelos seus talentos e habilidades. Possui desejos inter-
mináveis e algo que sempre deseja possuir. É possessivo e ciumento 
quando está apaixonado. Determinado, persistente e criativo, gosta de 
coisas exóticas e tudo que seja diferente e fora do comum. Precisa evitar 
a tendência à violência e ao sarcasmo. É dotado de um caráter prudente 
e sensato. Precisa ter cuidado com catástrofes e acidentes pessoais. 

Dicionário dos sonhos
CIDADE – Se chegar numa grande, deve ter cautela 
com seus inimigos. Sua cidade natal, viagem ou mudan-
ça próxima. Destruída, más notícias. Inundada, perda de 
posição. O nome da cidade pode indicar avisos. Vejamos, 
São Paulo: ganhos fi nanceiros. Curitiba: vida estável. 
Porto Alegre: alegrias que chegaram. Rio de Janeiro: 
viagem. Fortaleza: saúde. Brasília: mudança de posição 
profi ssional. Números de sorte:  19, 30, 44, 65 e 79.

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

Esta quarta é o décimo quinto dia da lunação.  A Lua faz bons aspectos com Marte e Saturno que darão força, energia e foco 

para realizar as nossas atividades dentro da rotina. Muito foco e persistência para cumprir os objetivos propostos. Por isso, 

o dia deve ser bastante produtivo. À noite a Lua faz um bom aspecto com Netuno que deixa todos mais compreensivos. Muito 

romantismo e demonstrações de amor no fi nal desta quarta-feira.  O Sol vai deixando o intenso ciclo em Escorpião e nos deixa 

bem mais revigorados nesta metade de semana. 
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A Lua faz bons aspectos com Marte 
e Saturno que darão força, energia e 
foco para realizar as suas atividades. 
Cautela com gastos que não estejam 
entre suas reais necessidades. Evite 
brincadeiras de mau gosto que pos-
sam deixar pessoas com quem não 
tem intimidade, desconcertadas. 
95/995 – Amarelo.

Tensão nas comunicações provoca 
irritabilidade e dá até maior propen-
são a discussões. Conte com o apoio 
dos colegas e amigos num assunto 
importante. Muito foco e persistência 
para cumprir os objetivos propostos. 
Por isso, o dia deve ser bastante 
produtivo. 68/468 – Verde.

A Lua Crescente dá a capacidade de 
transformar com seriedade coisas 
importantes e decisões já tomadas 
no dia anterior. Para evitar prejuízo, 
evite fazer negócios de última hora. 
Muito romantismo e demonstrações 
de amor no fi nal desta quarta-feira. 
09/209 – Cinza.

Procure novos valores, sem abrir 
mão de seus princípios de vida. De-
dique sua atenção a algo que goste 
de fazer como hobby. Obstáculos 
serão vencidos se agir sem receio 
no seu lar e tomar as atitudes que 
vem sendo pensadas e planejadas 
há algum tempo. 90/690 – Branco.

No trabalho os lucros virão através 
da ousadia e da coragem de arriscar. 
Faça negócios, mas evite a confi ança 
demasiada. Muito foco e persistência 
para cumprir os objetivos propostos. 
O Sol vai deixando o intenso ciclo 
em Escorpião e deixa o leonino bem 
mais revigorado. 67/867 – Amarelo.

A Lua em bom aspecto com Netuno 
conferindo suavidade e habilidade 
na postura assumida para enfrentar 
situações e se defrontar com pes-
soas. Faça viagens, reveja pessoas 
queridas. Use o dom de impor sua 
vontade que pode fazer do fi nal 
do dia um momento de decisão. 
89/189 – Branco.

Esta quarta é um bom dia para os 
trabalhos, os negócios, para a saúde, 
mas não para as viagens. Tensão nas 
comunicações provoca irritabilidade 
e dá até maior propensão a discus-
sões. Aplique bem o seu dinheiro, 
mas sem exagerar nos gastos neste 
fi nal de ano. 62/262 – Verde. 

Os resultados dom que espera só 
chegam mesmo depois do aniver-
sário. Por isso não se afobe e saiba 
aguardar. Mau entendimento de 
mensagens e falta de clareza na 
forma de se comunicar no início da 
noite.  Mantenha seus princípios, 
mas mude o que for necessário, sem 
temor. 56/256 – Violeta.

Logo virá a satisfação de um desejo 
antigo, saiba esperar que termine a 
fase mais delicada do ano para agir. 
Não force nada e refl ita antes de agir. 
Mantenha-se otimista pois o aspecto 
da Lua com Netuno melhora muito 
sua atividade mental nesta metade 
de semana. 87/687 – Amarelo.

Se surgir imprevisto, logo virão 
soluções que irão transformar seu 
sonho em realidade neste fi nal de 
ano. É tempo de encerrar uma etapa 
de vida e preparar-se para o novo. 
Mantenha a calma para resolver 
questões pessoais ou familiares ver 
se abrir novos caminhos no ano que 
vem. 82/382 – Verde.

À noite a Lua faz um bom aspecto 
com seu astro Netuno que deixa 
todos mais compreensivos. Muito 
romantismo e demonstrações de 
amor no fi nal desta quarta-feira.  
Comece a preparar um novo futuro 
para si e para as pessoas que ama. 
88/288 – Branco. 

Os impedimentos que existiam co-
meçam a sumir e tudo irá para seu 
devido lugar neste fi nal de ano. O que 
você espera pode chegar depois que 
o Sol entrar na casa três ajudando 
a mudar a vida conforme planejou. 
No fi nal da noite terá facilidade 
para os contatos e deslocamentos. 
01/701 – Azul.

Simpatias que funcionam
Acalmar a pessoa amada. Ingredientes: uma pulsei-
ra, leite e mel. Execução: deixe a pulseira de molho 
no leite e mel pôr uma noite, durante a Lua cheia. 
No dia seguinte, lave-a em água corrente e deixe ao 
sol. Depois a esfregue com um pano branco, embru-
lhe-a com papel de presente e dê a sua  namorada ou 
namorado assim que o sol se pôr.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
3º Subdistrito - Penha de França

Ariel Xavier de Oliveira - 

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: ALEX RICARDO DA SILVA

TALITA SIMÕES DE OLIVEIRA, 

O pretendente: RENATO LEITE DA SILVA

ADRIANA YOKOYAMA BRITO

O pretendente: IGOR DE SOUZA

INGRID DE OLIVEIRA RODRIGUES PEREIRA

O pretendente: JORGE ANTONIO DE ABREU LIMA

FRANCISCA LUCIVANDA 
DE MENESES

O pretendente: ÉRICK GONÇALVES

BRUNA LIZA CANTON RODRIGUES

O pretendente: FELIPE TRINDADE SABENÇA DO COUTO XAVIER

VIVIANE BENASSI, 

O pretendente: DAIGORO MARTINS NOGUEIRA

RAFAELA ELIZA NOGUEIRA DA COSTA

O pretendente: AKAUÃ QUINTANA DE FREITAS BAPTISTA LEMES

JA-
QUELINE LUCIA RIBEIRO SIMÕES

e de Andrea Ribeiro.

O pretendente: DANIEL MARTINS FERNANDES

NATÁLIA 
CRISTINA DE OLIVEIRA SOUSA

O pretendente: WILLIAN BARBOZA ARAUJO

GREGORI RODRIGO ZANONI

Zanoni.

A pretendente: ELISA SANTOS OLIVEIRA

CLAUDETE PERES RUESCAS, 

O pretendente: RICARDO DA SILVA MENDONÇA

LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA

O pretendente: ANDRÉ SOUZA TELES

ÉVELYN RICI

O pretendente: DOUGLAS CARDOSO TOMIZAWA

THAIS LIRA PORTA

O pretendente: VITOR SANTANA DE SOUZA

EVELYN DE CASTRO
analista de treinamento, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira 

O pretendente: SIDNEI CARIS

pretendente: MARCELA DE SOUZA BATTAGLIA

O pretendente: JEFFERSON JUSTO BAITELLO

Baitello. O pretendente: VINICIUS DOS SANTOS CHELAS

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn. Sensibili-

dades Empáticas. Os empatas estão extremamente sensíveis agora. 
Você já se percebeu assimilando demasiadamente a energia dos outros, 
ultimamente? Talvez você nem esteja ciente disto, mas você percebeu que as 
pessoas estão reagindo ou se sentindo diferente de você? Houve um pouco 
de mudança acontecendo e alguns dos empatas estiveram absorvendo e 
fi cando presos na energia e no drama dos outros, como se fossem seus. 
Eles estão literalmente absorvendo as personalidades dos outros em alguns 
casos, ou apenas o aspecto mental de tudo, ou até mesmo apenas o aspecto 
emocional das coisas. Não importa realmente em qual categoria você se 
encontra, se você for um empata, o que importa é que se torne consciente 
disto agora. Não se abata quando perceber que isto está acontecendo. 
Use-o como uma ferramenta para ajudá-lo a se tornar mais consciente do 
que está acontecendo. Em vez de se perguntar o que fez de errado, ou o 
que mudou, verifi que primeiro consigo mesmo. Não faça suposições do que 
é, apenas analise. Pergunte-se se os seus pensamentos e sentimentos são 
seus ou de outra pessoa. Limpe-se regularmente, especialmente quando 
estiver perto de outras pessoas. E não se esqueça de trazer o seu campo 
de energia (apenas o chame, ele sabe). Você apenas precisa estar lá fora 
quando estiver nos arbustos e precisar fi car alerta aos leões, tigres e ursos! 
Pensamento para hoje: Respire profundamente, e, então, limpe o campo de 
energia ao seu redor. Traga a sua energia para perto do seu corpo e a deixe-a 
aí. Então, pergunte-se se os pensamentos e sentimentos que você está tendo 
são seus ou de outra pessoa. Se for, é de outra pessoa, se fi car, é algo com 
que lidar. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. os Anjos e 
Guias. Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br
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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 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: LUIZ FELIPE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, treinador 
corporativo, nascido em São Paulo - SP, aos 03/09/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Genesio dos Santos e de Maria das 
Graças Cordeiro dos Santos; A pretendente: THAIS ALVES DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 08/09/1998, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Calixto Barbosa da Silva Filho e de 
Elaine Alves dos Santos.

O pretendente: FRANCIEUDES LUSTOSA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
garçom, nascido em Mãe D`agua - PB, aos 19/09/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Andrade de Souza e de Francisca Lustosa de 
Souza; A pretendente: MARCELE DA COSTA, nacionalidade brasileira, solteira, demons-
tradora de produtos, nascida em Niterói - RJ, aos 19/02/1981, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Lucia da Costa.

A pretendente: PALLOMA DOS SANTOS COELHO, nacionalidade brasileira, solteira, 
gerente de loja, nascida em Juazeiro - BA, aos 29/04/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Admilson Coelho de Lima e de Maria Vanilda Santos; A 
pretendente: GABRIELLE RAMOS NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteira, 
supervisora de atendimento, nascida em São Paulo - SP, aos 27/01/1990, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Nascimento e de Josinete Ramos 
dos Santos Nascimento.

O pretendente: LUIZ FELIPE DOS REIS TELES, nacionalidade brasileira, divorciado, 
técnico de manutenção, nascido em Valinhos - SP, aos 22/02/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz de Almeida Teles e de Miriam Campeiro dos 
Reis Teles; A pretendente: JÉSSICA CARVALHO BRAGA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, executiva de vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 12/01/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivan Cesar de Carvalho Braga e de 
Maria Rosicleide de Carvalho Braga.

O pretendente: SILVANO SILVA PAZ, nacionalidade brasileira, solteiro, promotor de 
vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 15/09/1979, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adeildo Alves da Paz e de Maria Eugenia Silva Paz; A pretendente: 
SIMONE FREITAS DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, nascida 
em São Paulo - SP, aos 21/06/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Pedro Soares da Silva e de Aparecida Alves de Freitas Silva.

O pretendente: ZENILDO ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, servente 
de pedreiro, nascido em Itagibá - BA, aos 23/04/1967, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves da Silva e de Antonia Ferreira da Silva; A 
pretendente: EDNA CONCEIÇÃO SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, 
nascida em Jaguaquara - BA, aos 02/07/1979, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Manoel Conceição Santos e de Alzira Leite da Silva.

O pretendente: ANDERSON RIBEIRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 19/09/1982, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Angelino Ribeiro da Silva e de Olinda 
Maria da Silva; A pretendente: BÁRBARA CRISTINY SANTOS MORAES, nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, nascida em Salvador - BA, aos 11/06/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Silva de Moraes e de Elza 
de Carvalho Santos.

O pretendente: THIAGO ONISHI DE MATOS RAINHO, nacionalidade brasileira, sol-
teiro, engenheiro eletrônico, nascido em São Paulo - SP, aos 29/07/1986, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Augusto Cesar de Matos Rainho e de 
Marina Sueko Onishi; A pretendente: CIBELE CRISTINA GONÇALVES DE SOUZA, 
nacionalidade brasileira, solteira, manicure, nascida em São Paulo - SP, aos 24/12/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Denise Gonçalves de Souza.

O pretendente: OTAVIANO GOMES DA SILVA NETO, nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em Piripiri - PI, aos 10/03/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Tomaz da Silva e de Francisca Gomes 
Pereira da Silva; A pretendente: BEATRIZ VITÓRIA XAVIER DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 05/08/1998, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Francisco da Silva Filho e de 
Severina Xavier.

O pretendente: RODRIGO COSTA ROMEIRO, nacionalidade brasileira, solteiro, 
fotógrafo, nascido em São Paulo - SP, aos 23/01/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lauro Aparecido Romeiro e de Vania Costa; A pre-
tendente: KETLIN ARIELI DE OLIVEIRA SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 21/07/1998, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Henrique Vieira de Souza e de Dulcinea de Fatima 
Oliveira Souza.

O pretendente: WESLEY MARQUES DE LIMA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante de cozinha, nascido em São Paulo - SP, aos 17/08/1999, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edilson de Lima Silva e de Terezinha Marques 
Lobato; A pretendente: YASMIM RODRIGUES LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, 
ajudante de cozinha, nascida em São Paulo - SP, aos 07/11/1998, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Anilda Rodrigues Lima.

O pretendente: VANDER OLIVEIRA CARDOSO, nacionalidade brasileira, divorciado, 
operador de máquinas I, nascido em Licinio de Almeida - BA, aos 12/03/1980, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Inácio Cardoso e de Maria 
Regina Oliveira Cardoso; A pretendente: LÍVIA ARAUJO PEREIRA, nacionalidade 
brasileira, divorciada, operadora de telemarketing, nascida em Amargosa - BA, aos 
16/01/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Francisco 
Pereira e de Elza Araujo Pereira.

O pretendente: ANDRÉ FELIPE INACIO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
mecânico de autos, nascido em São Paulo - SP, aos 03/12/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Messias de Oliveira e de Andrea Inacio 
de Oliveira; A pretendente: MAIARA BATISTA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 03/01/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Araujo Oliveira e de Lucineide Batista Oliveira.

O pretendente: EDMUNDO SANTANA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
historiador, nascido em Ipirá - BA, aos 19/09/1977, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Alves de Souza e de Edite Santana de Souza; A pretendente: 
ELAINE SORATO, nacionalidade brasileira, solteira, professora, nascida em Santa Fé 
do Sul - SP, aos 20/02/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Herminio Sorato e de Lourdes Dudri Sorato.

O pretendente: CARLOS ALBERTO FRANCISCO DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, inspetor de alunos, nascido em São Paulo - SP, aos 03/11/1965, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Francisco da Silva e de Mariana 
Zacarias da Silva; A pretendente: ELZA BARBOSA DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, divorciada, auxiliar de enfermagem, nascida em São Pedro do Suaçuí - MG, 
aos 01/12/1963, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Barbosa dos Santos e de Rosa de Sena Silva.

O pretendente: ALMIR RODRIGUES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de controle operacional, nascido em Ponto dos Volantes - MG, aos 12/10/1997, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Simpliciano Rodrigues dos 
Santos e de Bela Lucia Rodrigues; A pretendente: CAROLAINE DOS SANTOS MOURA, 
nacionalidade brasileira, solteira, atendente de farmácia, nascida em São Paulo - SP, aos 
01/11/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz de Lima 
Salvino de Moura e de Giuselia dos Santos Silva.

O pretendente: FERNANDO MUNIZ DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 02/07/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jailton Joaquim da Silva e de Irani Muniz da Silva; A 
pretendente: ANDRÉA ROCUMBACK HEMMEL, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 04/09/1977, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Rocumback Hemmel e de Isaura 
Correa Hemmel.

O pretendente: LEANDRO MÁRCIO ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteiro, cumim de restaurante, nascido em Teresina - PI, aos 26/07/1990, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ernesto José dos Santos e de Maria 
Lúcia Lima de Jesus; A pretendente: MARIA DE LOURDES SANTANA BATISTA, 
nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em Teresina - PI, aos 
24/10/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antônio Alves 
Batista e de Maria Nonata de Santana Batista.

O pretendente: WESLEY APARECIDO PINHEIRO AGUIAR, nacionalidade brasileira, 
solteiro, balconista, nascido em Coração de Jesus - MG, aos 19/01/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elcio Crisostomo Aguiar e de Elisângela 
Cristina Pinheiro Aguiar; A pretendente: CASSIA DE SOUZA AZEVEDO, nacionalida-
de brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 18/05/1994, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Roberto Torres Azevedo e de 
Patricia Camilo de Souza.

O pretendente: JOSÉ MELO DE GOUVEIA, nacionalidade brasileira, solteiro, cortador de 
frios, nascido em Águas Belas - PE, aos 01/01/1981, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Genivaldo Melo de Gouveia e de Eurides Maria de Gouveia; A 
pretendente: DANIELA ROSA DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de serviços gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 15/11/1995, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Irani Rosa de Almeida.

O pretendente: LEANDRO JOSÉ DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciado, con-
trolador de acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 04/09/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gomes da Silva Irmão e de Sebastiana Josefa 
da Conceição Sousa; A pretendente: PRISCILLA SOUZA DOS SANTOS, nacionali-
dade brasileira, divorciada, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 12/09/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elio Santana dos Santos 
e de Marilene de Jesus Souza.

O pretendente: MATHEUS OLIVEIRA QUARESMA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
fi sioterapeuta, nascido em São Paulo - SP, aos 04/07/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Luiz Viana Quaresma e de Magna Aparecida de 
Oliveira Quaresma; A pretendente: ANDREIA DE SOUZA MAIA, nacionalidade brasi-
leira, solteira, fi sioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, aos 11/02/1986, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberval Ferreira Maia e de Mariluze 
de Souza Leite Maia.

O pretendente: IRANILDO SANTOS DA CRUZ, nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Itabaianinha - BA, aos 07/05/1996, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Neves da Cruz e de Josefa Nas-
cimento Santos; A pretendente: JOSEFA MARIA DE JESUS FRANÇA, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em Crisópolis - BA, aos 23/12/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ginaldo Nonato de França 
e de Maria José de Jesus.

O pretendente: EDUARDO DOS SANTOS BUENO, nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de logística, nascido em Osasco - SP, aos 28/04/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jadir Naziazeno Bueno e de Izabel Alves dos Santos; A 
pretendente: RAQUEL SILVA DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 08/11/1981, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ananias Francisco de Almeida e de Marinalva da Silva de Almeida.

A pretendente: ANDREZZA VIEIRA GONÇALVES, nacionalidade brasileira, solteira, 
técnica de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 09/01/1997, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luciano Gonçalves Santos e de Monica Vieira 
Gonçalves Santos; A pretendente: MIRIAM TORRES LEITE, nacionalidade brasileira, 
solteira, enfermeira, nascida em São Paulo - SP, aos 22/01/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Leite e de Ivete Torres Leite.

O pretendente: KLEYTON EMANOEL DA SILVA BRAGA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
enfermeiro, nascido em Belém - PA, aos 05/09/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Manoel Raimundo Lobato Braga e de Maria de Fátima da Silva Braga; A 
pretendente: ELISANGELA CONCEIÇÃO DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
técnica de enfermagem, nascida em Sumaré - SP, aos 10/01/1977, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de David Ferreira da Silva e de Dulcelina Conceição.

O pretendente: RAUL VALENTIM DE MACEDO, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 16/12/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião José de Macedo e de Marizete Rita Valentim de 
Macedo; A pretendente: PAMELLA SILVA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 19/02/1994, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Cabral de Oliveira e de Madalena Francisco da Silva.

O pretendente: DEIVISON SILVA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, lava-
dor de autos, nascido em São Paulo - SP, aos 10/01/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Alves de Oliveira e de Marilene Silva de Oliveira; 
A pretendente: ELIVÂNIA LACERDA DE CASTRO, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Cocos - BA, aos 18/06/1990, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Gonçalves de Castro e de Lourdes Lacerda de Castro.

O pretendente: ALDO PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciado, moto-
rista, nascido em Saúde - BA, aos 03/04/1958, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Felix Pereira da Silva e de Eronildes Bispo da Silva; A pretendente: 
ANDREA CRISTINA SILVA DE SENA, nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 15/05/1975, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco José de Silva e de Beatriz Silva de Sena.

O pretendente: JOSÉ SALVIANO DIAS, nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, 
nascido em Uauá - BA, aos 20/03/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, fi lho de Valter Gonçalves Dias e de Salviana Idalina Dias; A pretendente: ANA 
MARIA FERNANDES, nacionalidade brasileira, solteira, promotora de vendas, nascida 
em Santo Inácio do Piauí - PI, aos 06/11/1980, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Francisco Fernandes e de Teresa Fernandes Leal.

O pretendente: GERALDO EUSTÁQUIO MARTINS ROBERTO, nacionalidade brasileira, 
divorciado, advogado, nascido em São Paulo - SP, aos 19/06/1961, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Roberto e de Maria das Graças Martins 
Roberto; A pretendente: NÁDIA APARECIDA ESTEVAM, nacionalidade brasileira, 
divorciada, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 07/07/1971, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Estevam e de Maria Jose Estevam.

O pretendente: SAMUEL SILVA MONTEIRO, nacionalidade brasileira, solteiro, meio ofi cial de 
funileiro automotivo, nascido em São Paulo - SP, aos 24/01/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Aldaiso Martins Monteiro e de Francisca da Conceição 
Ferreira da Silva Monteiro; A pretendente: LORAINE SANTOS QUINTO, nacionalidade brasi-
leira, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 15/04/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Anderson de Moraes Quinto e de Marlene dos Santos.

O pretendente: LEONE SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, 
nascido em Itagi - BA, aos 16/07/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Antonio Caetano dos Santos e de Alzira Silva Santos; A pretendente: TANIA 
REGINA LIMA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciada, demonstradora, 
nascida em Itabuna - BA, aos 12/10/1968, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Hamilton Lima dos Santos e de Adelia Maria de Jesus.

O pretendente: PAULO HENRIQUE SILVA MOREIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
músico, nascido em São Paulo - SP, aos 30/01/1997, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Dias Vaz Moreira e de Silvana Paula Silva; A pretendente: 
MARCELA LIMA ALVES, nacionalidade brasileira, solteira, professora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 25/06/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Gersino Francisco Alves e de Marcia Lima de Deus.

O pretendente: ALLAN SILVA FERREIRA DE FREITAS, nacionalidade brasileira, divorciado, 
diagramador, nascido em São Paulo - SP, aos 05/10/1983, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de José dos Santos Ferreira de Freitas e de Maria Silva de Freitas; 
A pretendente: JULIANA SOUZA BASTOS GOMES, nacionalidade brasileira, solteira, 
encarregada administrativa, nascida em Valinhos - SP, aos 26/09/1985, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rinaldo Amaro Gomes e de Rosenilde Souza Bastos.

O pretendente: MARCELO FRANCISCO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
inspetor de qualidade, nascido em São Paulo - SP, aos 16/01/1983, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Francisco da Silva e de Olga Maria da Silva; A 
pretendente: KAREN COELHO DE LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, assistente de 
departamento pessoal, nascida em São Paulo - SP, aos 12/11/1983, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ildo Correia de Lima e de Patricia Coelho de Lima.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: EDES RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Seabra, BA, no dia (10/10/1990), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edes Rodrigues de Oliveira e de Maria Rosa Pires. A 
pretendente: MARCELA DE ARAUJO GAMA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (22/02/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Marcelo Dias Fa Gama e de Mariosa Gonçalves de Araujo.

O pretendente: DAVI DA PAIXÃO ARRUDA, estado civil solteiro, profi ssão desig-
ner, nascido em Alagoinhas, BA, no dia (13/03/1997), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clemilson Rabelo de Arruda e de Patricia da Paixão 
Arruda. A pretendente: PALOMA CAROLINE CONSTANTINO SOARES, estado 
civil solteira, profi ssão fotográfa, nascida nesta Capital, SP, no dia (16/10/1998), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Soares e de 
Zilma Constantino Soares.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE SILVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de processos, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (27/11/1993), residente 
e domiciliado em Osasco, SP, fi lho de Henrique Tadeu Silveira e de Sandra Regina 
Iusi Silveira. A pretendente: TATIANA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão as-
sistente regulamentadora, nascida em Cajamar, SP, no dia (24/02/1995), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Barbosa e de Ana Maria 
da Silva Barbosa.

O pretendente: AIRTON MIGUEL DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vigi-
lante, nascido em Botuporã, BA, no dia (11/10/1970), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Almiro Miguel de Oliveira e de Ana Rosa de Oliveira. 
A pretendente: JOSEFA NUNES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão axiliar 
de enfermagem, nascida em Boca da Mata, AL, no dia (02/08/1969), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Nunes da Silva e de Benedita 
Francisca de Lima.

O pretendente: SILVANEI SILVA DE CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão conferen-
te, nascido em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (02/08/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvando Benício de Castro e de Elizabete José 
da Silva. A pretendente: LAIANE SOARES DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
técnica em enfermagem, nascida em Campo Alegre de Lourdes, BA, no dia (13/02/1996), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vital Luiz da Costa e de 
Maria Lourdes Costa.

O pretendente: CRISTIANO DE ASSIS CAETANO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de mecânico, nascido em Monte Alegre, BA, no dia (06/01/1981), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Glauro do Carmo Caetano e de 
Irani Mascena de Assis. A pretendente: LUANA GODINHO DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (28/08/1985), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Vitorio de Souza e de Rute 
de Brito Godinho.

O pretendente: JOSÉ EDMILSON DE LIRA, estado civil divorciado, profi ssão feirante, 
nascido em Feira Grande, AL, no dia (12/03/1978), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José João de Lira e de Maria José de Lira. A pretendente: VANIL-
ZA DANTAS FERNANDES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Patos, 
PB, no dia (15/07/1975), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Valdemar Fernandes da Silva e de Francisca Dantas da Silva.

O pretendente: GARIBALDO PEREIRA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Itamari, BA, no dia (27/06/1974), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jonas Pereira de Almeida e de Creuza 
Pereira de Matos. A pretendente: BERENICE GONZAGA DE JESUS, estado civil 
solteira, profissão diarista, nascida em Ubatã, BA, no dia (26/04/1978), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Gonzaga de Jesus e 
de Darci Maria de Santana.

O pretendente: JOSÉ FERREIRA DA PAIXÃO IRMÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em João Alfredo, PE, no dia (05/10/1984), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira da Paixão e de Julia Virtuosa Campos. 
A pretendente: SIRLENE SANTOS FIGUEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de cozinha, nascida em Porto Seguro, BA, no dia (20/11/1978), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João de Jesus Figueira e de Maria de Lourdes 
Ribeiro Santos.

O pretendente: ANDRE LUIZ SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (12/10/1996), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Ailton da Silva e de Maria Aparecida Ferreira da Silva. A 
pretendente: FLÁVIA TAINARA RIBEIRO WRUBLESKI, estado civil solteira, profi ssão 
analista de atendimento, nascida em Colorado do Oeste, RO, no dia (12/08/1994), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lair Wrubleski e de Maria 
de Fatima Ribeiro.

O pretendente: JAMAIKON SÃO LEÃO CARNEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido nesta Capital, SP, no dia (19/05/1993), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Araujo Carneiro e de Mariana São Leão 
Carneiro. A pretendente: MATIANY CORREIA SAMPAIO ARAÚJO, estado civil solteira, 
profi ssão lavradora, nascida em Baixa Grande, BA, no dia (03/07/1997), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de Souza Araújo e de Valquíria 
Correia Sampaio Araújo.

O pretendente: VANDERLEI ROQUE JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de cenografi a, nascido nesta Capital, SP, no dia (25/03/1998), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Roque e de Sandra Regina Denelle. 
A pretendente: PAMELA APARECIDA ISIDORIO ARAUJO, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (17/12/1997), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Silva Isidorio Araujo e de Roseleide 
Nunes Araujo.

O pretendente: FRANCISCO ANTONIO MACIEL SANTOS, estado civil solteiro, profi s-
são ajudante de montagem, nascido em Canindé, CE, no dia (09/10/1986), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Sousa dos Santos e de 
Raimunda Maciel Santos. A pretendente: ISMAELA DE SOUSA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Canindé, CE, no dia (07/04/1989), 
residente e domiciliada em Francisco Morato, SP, fi lha de Raimundo Nonato da Silva e 
de Terezinha de Sousa Silva.

O pretendente: RAFAEL HENRIQUE DE CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de orçamento, nascido nesta Capital, Perdizes, SP, no dia (18/10/1988), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alda Maria Campos. 
A pretendente: EVELYN CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (06/08/1990), residente e domiciliada Avenida Fiorelli 
Peccicacco, 1161, Vila Fanton, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Pereira de 
Oliveira e de Marines da Silva.

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pe-
dreiro, nascido em São José da Tapera, AL, no dia (22/04/1976), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Vieira dos Santos e de Gercina Francina 
de Jesus. A pretendente: MARGARETH JOVINIANO DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida nesta Capital, SP, no dia (08/05/1974), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Joviniano de Souza e de Maria 
Ivonete da Silva Santos De Souza.

O pretendente: ELIAS FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em Francisco Morato, SP, no dia (02/08/1979), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jacob Ferreira dos Santos e de Ivanir Aparecida 
dos Santos. A pretendente: PATRÍCIA PEREIRA DIAS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Encruzilhada, BA, no dia (05/07/1985), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira de Sousa e de 
Dalvina Dias.

O pretendente: RENAN BERTELI COUTINHO, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (05/08/1986), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adilson Soares Coutinho e de Silvana Berteli. A pretendente: 
CAMILLA MARIA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta 
Capital, Ibirapuera, SP, no dia (23/04/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gilberto Maria Pereira e de Luzia Aparecida André Pereira.

O pretendente: ROBERTA DO NASCIMENTO MAGALHÃES, estado civil solteira, pro-
fi ssão funcionária pública, nascida nesta Capital, SP, no dia (24/05/1990), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Wagner Magalhães e de Roseli 
do Nascimento Neves. A pretendente: MARCELA APARECIDA MOTA GONÇALVES, 
estado civil solteira, profi ssão atendente de suporte de operações, nascida nesta Capital, 
Indianópolis, SP, no dia (23/07/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Gonçalves e de Sueli Aparecida Mota Gonçalves.

O pretendente: PAULO JOSUÉ ROMANO, estado civil divorciado, profi ssão pintor, nascido 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (11/04/1984), residente e domiciliado na Vila Caiúba, São 
Paulo, SP, fi lho de Sergio Duarte Romano e de Elza Luiz Romano. A pretendente: ANA 
PAULA PONTES, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida nesta Capital, SP, no 
dia (13/12/1974), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto 
Fernandes de Pontes e de Sonia Maria Soria Pontes.

O pretendente: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vigilan-
te patrimonial, nascido nesta Capital, SP, no dia (14/05/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto Lima de Oliveira e de Monica de 
Souza Oliveira. A pretendente: DAIARA CRISTINA DE MELO FERREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida nesta Capital, SP, no dia (07/05/1994), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Derivaldo Ferreira e de Ademilza 
Carmo de Melo Ferreira.

O pretendente: THIAGO FERNANDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
desenhista, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (23/06/1985), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Samuel da Silva e de Cecilia Fernandes. 
A pretendente: MARIA ELIZÂNGELA GOMES SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente back offi  ce, nascida em Barra de Santa Rosa, PB, no dia (04/06/1984), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Adelino de Souza 
e de Eliete Ferreira Gomes. 

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

A pretendente: MILA CALHEIROS DA SILVEIRA, profi ssão: pedagoga, estado civil: 
solteira, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 28/10/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cesar Gomes da Silveira e de Sandra 
Veronica Calheiros da Silva. A pretendente: JULIANA OZERANSKI ROSA, profi ssão: 
arte-educadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
16/06/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Waldir Pereira Rosa 
Junior e de Eliana Ozeranski Rosa. R$ 12,58

O pretendente: THIAGO AUGUSTO ALVES DE ALMEIDA, profi ssão: empresário, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/04/1997, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cicero Alves de Almeida e de Josefa Maria 
da Silva. A pretendente: MAYARA YNGRID LEME DORACINO DIX, profi ssão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/04/1998, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Esron Sandro Oliveira Dix e de 
Ellen Leme Doracino. R$ 12,58

O pretendente: ANTONIO PERES VIEIRA FILHO, profi ssão: freelancer, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/04/1973, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Peres Vieira e de Maria Franco Peres Vieira. 
A pretendente: MYLENE PINHEIRO, profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/11/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Rosana Pinheiro. R$ 12,58

O pretendente: WILMER ARUQUIPA CALLE, profissão: costureiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Bolívia, data-nascimento: 14/02/1989, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, filho de Cipriano Aruquipa Huanca e de Victoria Calle 
Turpo. A pretendente: JULIA CALLE CHOQUE, profissão: costureira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Bolívia, data-nascimento: 03/06/1994, residente e domicilia-
da neste Subdistrito - SP, filha de Gregorio Calle Mamani e de Ceferina Choque 
Mamani. R$ 12,58

A pretendente: ALINE MIYUKI DO NASCIMENTO TAKAHASHI, profi ssão: técni-
ca em eletrônica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 22/02/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Oswaldo Yuji 
Takahashi e de Maria Neuza do Nascimento Takahashi. A pretendente: ELIZÂNGELA 
DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Natuba - PB, data-
-nascimento: 05/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro 
José da Silva e de Maria Vidal da Silva. R$ 12,58

O pretendente: FELIPE ESPINDOLA SOUZA, profi ssão: administrador de empresas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Rio Bonito - RJ, data-nascimento: 08/11/1986, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Ricardo Carvalho Souza e de 
Alciliadôra de Fátima Souza Espindola. O pretendente: ANTONIO SANTOS NETO, pro-
fi ssão: jornalista, estado civil: solteiro, naturalidade: Corumbá - MS, data-nascimento: 
16/03/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcos Antonio San-
tos e de Vanilda dos Santos. R$ 12,58 

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

A pretendente: TATIANA DE OLIVEIRA CLEMENTINO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/10/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Roberto Clementino Neto e de Terezinha de 
Oliveira Almeida. A pretendente: IZADORA APARECIDA SILVA DOS REIS, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão biomédica, nascida no São Paulo - SP, no 
dia 21/01/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edson Batista dos 
Reis e de Anamaria Aparecida Silva. Pa
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Especial

Elton Alisson/Agência FAPESP 

Essas metas só serão possíveis de serem alcançadas, contudo, 
se a contribuição da biodiversidade e dos serviços ecos-
sistêmicos para alavancar o desenvolvimento econômico 

e social do país for reconhecida e incentivada e se forem feitos 
investimentos em sua conservação e restauração.

As conclusões são de um grupo de pesquisadores autores do 
Sumário para Tomadores de Decisão do 1º Diagnóstico Brasileiro 
de Biodiversidade & Serviços Ecossistêmicos. O documento, 
elaborado pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Servi-
ços Ecossistêmicos (BPBES, na sigla em inglês), apoiada pelo 
Programa BIOTA-FAPESP, foi lançado no dia 8 de novembro em 
um evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

“Avaliamos que o Brasil só tem a ganhar do ponto de vista 
econômico se sair do atual sistema de substituição de vegetação 
nativa por áreas agrícolas. É muito mais vantajoso para o país ter 
paisagens multifuncionais, com áreas agrícolas e de conservação, 
que permitem que os ecossistemas funcionem de forma muito 
melhor, mantendo serviços ecossistêmicos essenciais, como o 
de recarga de aquíferos e de retirada de carbono da atmosfera”, 
disse Carlos Joly, professor da Unicamp e membro da coordenação 
da BPBES e do Programa BIOTA-FAPESP, à Agência FAPESP.

Os pesquisadores avaliam que no Brasil a biodiversidade e os 
serviços ecossistêmicos são percebidos como obstáculos para o 
desenvolvimento econômico. Na realidade, porém, eles são os 
elementos fundamentais para o enfrentamento de crises socio-
econômicas e ambientais, nacionais e globais, pois trazem novas 
oportunidades de desenvolvimento. Por isso, precisam estar 
incorporados às políticas de desenvolvimento do país.

A biodiversidade conservada gera oportunidades de negócios 
para indústrias como a de turismo, de cosméticos, de fármacos e 
a alimentícia. Já a concentração de pobreza em municípios com 

Biodiversidade é estratégica para 
o desenvolvimento do Brasil

A biodiversidade e os serviços 
ecossistêmicos, como o 
fornecimento de água, ar puro e de 
alimentos, são fundamentais para a 
construção de um futuro próspero 
e sustentável para a população 
brasileira, com maior geração de 
emprego e renda e redução das 
desigualdades sociais e econômicas

Uso sustentável dos recursos naturais é fundamental para assegurar o desenvolvimento econômico e social do país.

Fábio R.S./Wikimedia

grande cobertura vegetal nativa remanescente pode se tornar 
uma grande oportunidade de conciliar conservação da natureza 
com desenvolvimento humano, indicam.

Cerca de 40% da cobertura vegetal do Brasil está contida em 400 
municípios, que representam 7% do total de municípios no país 
e onde vivem 13% da população brasileira economicamente mais 
carente. Em outros municípios similares a remoção da cobertura 
vegetal e a transformação dessas áreas em plantações agrícolas 
ou pastagens não se traduziriam na melhoria das condições de 
vida da população dessas regiões. 

Estudos mostraram que, historicamente, a substituição da 
fl oresta por atividades agropastoris no Brasil nas últimas décadas 
não resultou em um aumento signifi cativo do Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH) dos moradores previamente instalados 
nessas regiões, ponderam os pesquisadores.

“Isso ocorre porque essas pessoas não são benefi ciadas pela 
implantação da atividade agropecuária nessas áreas onde havia 
cobertura vegetal. Elas acabam engrossando o êxodo rural, ao 
serem empurradas para a periferia das grandes cidades, onde 
vão viver em condições muito piores do que as que tinham no 
campo”, disse Joly.

Por meio da ampliação signifi cativa de políticas de geração de 
renda a partir da natureza conservada – como a Política de Garan-
tia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade, 
aplicada a produtos fl orestais não madeireiros extraídos, em sua 
maioria, por populações tradicionais e agricultores familiares 

– seria possível manter essas 
pessoas assentadas nessas regi-
ões de fl oresta e melhorar suas 
condições de vida, estimam os 
pesquisadores.

“É preciso possibilitar a ex-
ploração de forma sustentável 
de produtos fl orestais pelas 
comunidades locais de modo 
que a fl oresta possibilite me-
lhorar suas condições de vida, 
e não substituir a fl oresta por 
um sistema de produção que 
não irá benefi ciar a população 
local”, disse Joly.

Janela de 
tempo 
limitada

Na opinião dos pesquisado-
res, o aproveitamento das opor-
tunidades de uso sustentável da 
biodiversidade brasileira para 
promover o desenvolvimento 
econômico e social do país 
tem janela de tempo limitada 
e enfrenta obstáculos críticos. 
Alguns deles são assegurar o 
cumprimento de leis existentes 
por meio de mecanismos regu-
latórios e de incentivo em con-
sonância com os compromissos 
globais de sustentabilidade 
assumidos pelo país.

Entre os acordos internacio-
nais assumidos pelo Brasil estão 
os Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS), as Metas 
de Aichi – voltadas à redução 
da perda da biodiversidade do 
planeta no período de 2011-
2020 – e o Acordo Climático de 
Paris, aprovado em 2015.

“O cumprimento das metas 
apresentadas pelo Brasil no 
Acordo de Paris, por exemplo, 
permitiria ao Brasil diminuir ou 
zerar o desmatamento, que é de 
suma importância para o país. A 
fl oresta vale muito mais em pé 
no médio e longo prazo do que 
ser transformada em um campo 
de soja, que será produtivo por 
algum tempo e só benefi ciará 
o proprietário ou um grupo de 
pessoas, sem dar retorno para 
a sociedade, como um todo, ou 
para a população que vivia ali”, 
disse Joly. 

Internamente, o Brasil dispõe de uma ampla variedade de ins-
trumentos de política e opções de governança socioambiental. 
A inefi ciência no controle, na gestão ou o baixo incentivo ao 
cumprimento das regras implicam riscos à consolidação de um 
futuro sustentável do país, apontam os pesquisadores.

Apesar da redução nas taxas anuais de perda de hábitats por 
desmatamento em biomas brasileiros na última década, espe-
cialmente na Amazônia, a conversão dos ecossistemas naturais 
continua elevada, em especial no Cerrado (236 mil km² entre 
2000 e 2015) e na Caatinga (conversão de 45% da cobertura 
original). Mesmo na Mata Atlântica, a área desmatada – cerca 
de 29 mil hectares de 2015 a 2016 – supera substancialmente a 
área restaurada no bioma no mesmo intervalo de tempo.

Nos últimos anos a perda fl orestal no país excedeu em pelo 
menos três vezes todas as promessas de restauração feitas no 
período, compararam os autores do sumário. Nos biomas mais 
degradados, o cumprimento da Lei de Proteção à Vegetação 
Nativa deve propiciar a recomposição da vegetação nativa – pela 
implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Progra-
ma de Regularização Ambiental (PRA) – com benefícios para a 
biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, incluindo produção 
e conservação de água e sequestro de carbono.

A estimativa é a de que o cumprimento da lei gere cerca de 
20 milhões de hectares de área restaurada, possibilitando outros 
ganhos aos proprietários de terra, como maior produtividade 
e geração de novos negócios e empregos verdes, estimam os 
pesquisadores. 

“Há uma série de gargalos que fi zeram com que a implanta-
ção do novo Código Florestal não avançasse da maneira como 
gostaríamos e foram perdidos aspectos importantes durante 
sua discussão, como a largura das áreas de proteção perma-
nente”, disse Joly. “Mas se conseguirmos implementar o que 
foi aprovado, de fato, o país ainda terá condições de atingir o 
que estamos propondo nesse diagnóstico e cumprir seus com-
promissos internacionais”, disse. 

Protocolo de Nagoya

O Sumário para Tomadores de Decisão do 1º Diagnóstico Bra-
sileiro de Biodiversidade & Serviços Ecossistêmicos está sendo 
lançado a pouco menos de uma semana da realização da 14ª 
Convenção da Diversidade Biológica (COP 14), que ocorrerá no 
Egito de 17 a 29 de novembro.

Como o Brasil não ratifi cou o Protocolo de Nagoya – que en-
trou em vigor há quatro anos e tem o objetivo de promover a 
repartição justa e equitativa de benefícios advindos da utilização 
de recursos genéticos, contribuindo para a conservação e uso 
sustentável da biodiversidade –, o país não poderá opinar nas 
decisões tomadas a esse respeito na COP 14.

“A não adesão do Brasil ao Protocolo de Nagoya é irracional 
porque, quando o país resolver eventualmente ratifi cá-lo, ques-
tões importantes para o país, como a repartição de benefícios 
de áreas transfronteiriças, já terão sido decididas de forma que 
podem não ser as mais interessantes para nós”, avaliou Joly.

“O Brasil é o país com a maior biodiversidade mundial e o que 
tem mais a ganhar em relação à repartição de benefícios. Não 
ratifi car o Protocolo de Nagoya por achar que pode perder algu-
ma coisa em áreas transfronteiriças ou na questão de recursos 
genéticos que são economicamente importantes, e cuja maioria 
está fora do Protocolo, é de uma miopia extrema”, avaliou.

A biodiversidade da natureza. Fotos: Krzysztof Odziomek (peixes); Geanina Bechea 
(tucano); Eduard Kyslynskyy (tigre) e BlackHoleSun Photography (cachoeira) / 

Shutterstock.com




