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É fato que a revolução 

tecnológica favoreceu 

vários setores da 

economia que 

investiram pesado 

para melhoria de seus 

produtos e serviços

O comércio é um grande 
exemplo disso: basta 
olharmos para a Amazon, 

segunda empresa mais valiosa 
do mundo, que recentemente 
atingiu o incrível valor de mer-
cado de U$ 1 trilhão.

Não é por acaso que cada 
vez mais as marcas do varejo 
físico tradicional se convencem 
de que é preciso investir em 
tecnologia para proporcionar 
uma experiência digital para 
seus clientes. De acordo com a 
última pesquisa anual da JDA/
PwC, com mais de 350 varejistas 
globais, a transformação digital 
é prioridade nos investimentos 
do setor.

Em paralelo, uma nova ge-
ração de micro e pequenos 
empreendedores aproveita as 
facilidades que a tecnologia 
oferece para lançar o seu pró-
prio negócio virtual ou conec-
tar a sua loja física à internet, 
aproximando-se de um público 
que se espalha do norte ao sul do 
país. Todo esse movimento de 
mercado se explica pelas inúme-
ras vantagens que a tecnologia 
proporciona para o comércio de 
bens e mercadorias.

Com a possibilidade de migrar 
sua loja para o ambiente digital 
e ainda colocar seus produtos 
nas vitrines dos marketplaces, 
o varejista ganhou novos canais 
de venda para atender o consu-
midor, entregando praticidade 
e preços atrativos. Para vende-
dores que atuam num segmento 
de vendas muito específi co, a 
inovação tecnológica fez nascer 
os chamados marketplaces de 
nicho, shoppings virtuais que 
atraem uma audiência quali-
fi cada e engajada na compra 
de produtos de uma mesma 
categoria.

A tecnologia no e-commerce 
ainda permitiu que a própria 
indústria se aproximasse do 
cliente fi nal sem intermediários, 

ao possibilitar a venda direta 
para o consumidor. Dessa for-
ma, as marcas se aproximam 
das pessoas e entendem quais 
são suas preferências e hábitos 
de consumo, o que impacta 
diretamente na confecção de 
novos produtos que circulam 
no mercado.

Mas talvez o maior impacto 
da transformação digital no 
setor se traduza na integração 
entre o mundo digital e o mundo 
físico, expressa no conceito de 
venda “omnichannel”. Por ele, 
o cliente compra pela internet 
e retira seu pedido numa loja 
física, que funciona como um 
centro de coleta e distribuição, 
com benefícios de frete grátis 
e menores prazos para recebi-
mento do produto, por exemplo.

O omnichannel também per-
mite que o cliente experimente 
o produto dentro da loja física 
e efetue a compra à distância 
para recebê-lo na sua própria 
casa. Nessa situação, a loja física 
funciona como um centro de 
experiências e demonstração de 
produtos, dispensando custos 
com estocagem na loja. 

E não para por aí: a tecnologia 
segue impulsionando novas 
formas de interação entre mar-
cas, varejistas e consumidores, 
que passam pela evolução de 
processos de distribuição e 
logística (com operações de 
cross-docking e drop shipping, 
por exemplo), lojas disponíveis 
dentro das redes sociais, chat-
bots que permitem que clientes 
interajam com atendentes vir-
tuais inteligentes e ferramentas 
de recomendações automáticas 
de produtos, a partir da análise 
de perfi l de compra e navegação 
nas lojas virtuais e nas mídias 
sociais.

Como se observa, as relações 
de comércio nunca mais serão 
como antes. Nesse contexto, 
vale a pena o varejista investir 
parte do seu orçamento em di-
ferentes soluções e fi car de olho 
nas novidades que o mundo da 
tecnologia tem para oferecer. 
Quem permanecer apenas na 
loja física estará perdendo 
grandes oportunidades.

(*) - É CEO e cofundador da Wevo 
(wevo@nbpress.com).

A transformação digital mudou 
as relações de compra e venda

Diogo Lupinari (*)

O pretendente: RAFAEL INÁCIO DOS SANTOS FERREIRA, divorciado, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/10/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Inácio Ferreira Filho e de Maria Celia dos 
Santos. A pretendente: MARIANA CRUZ GABRIEL, solteira, profi ssão engenheira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 19/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Nilson de Castro Gabriel e de Martha Carrer Cruz Gabriel.

O pretendente: PAULO ARTHUR CINACCHI TEIXEIRA COELHO, solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em Campo Grande - MS, no dia 17/01/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Honorio Paulo Teixeira Coelho e de Elisabete 
Cinacchi Teixeira Coelho. O pretendente: VAGNER ALVES DE ARAUJO, solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/02/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Neto de Araujo e de 
Veronice de Lima Alves de Araujo.

O pretendente: JOSÉ DOMINGOS MICHIELIN ZURITA, divorciado, profi ssão 
capitalista, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/09/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Estevam Zurita Junior e de Maria Lúcia Bággio 
Michielin Zurita. A pretendente: MARILIA DE CAMARGO LIMA, divorciada, profi ssão 
estudante universitária, nascida em Rio Claro - SP, no dia 16/05/1995, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alfredo José Lima e de Elisabeth 
de Camargo Lima.

O pretendente: JOÃO PAULO DARIUS, solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
Blumenau - SC, no dia 07/01/1994, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lho de Paulo Darius e de Célia Teresinha Gomes Darius. A pretendente: STÉPHANIE 
FERRO DA SILVA, solteira, profi ssão administradora, nascida em Pelotas - RS, no dia 
24/09/1993, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Valdomiro 
Damião Santos da Silva e de Fabiana da Luz Ferro.

A pretendente: MIRYAM ROSANA VALEJO, solteira, profi ssão publicitária, nascida em 
Presidente Prudente - SP, no dia 10/12/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ramiro Valejo e de Neide Pereira Valejo. A pretendente: CAREN 
APARECIDA BRUSTELO, solteira, profi ssão professora de educação física, nascida 
em Rancharia - SP, no dia 25/03/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Nilson Roberto Brustelo e de Neuza Aparecida dos Santos Brustelo.

O pretendente: RENATO OSMAK SPINA, divorciado, profi ssão vendedor, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 17/05/1979, residente e domiciliado no Subdistrito Limão, São 
Paulo - SP, fi lho de Valter Luiz Spina e de Maria Eloisa Osmak Spina. A pretendente: 
CAMILA MARIA CASOLARI PALUMBO, solteira, profi ssão coordenadora de eventos, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 02/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Roberto Eduardo Palumbo e de Marcia Maria Casolari Palumbo.

O pretendente: EMILIANO CHINCHELLI, solteiro, profi ssão consultor, nascido em 
Torre del Greco, Itália, no dia 14/02/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Mauro Chinchelli e de Lilia Quarantotto Chinchelli. A pretendente: 
ANGÉLICA MÖLLER GERMANO, divorciada, profi ssão D.J, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 05/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ronaldo Augusto Retamero Möller e de Ana Maria Augusta Möller.

O pretendente: PAULO RICARDO BAGATIN CORRÊA, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 29/03/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Eduardo de Bari Corrêa e de Ana Claudia Bagatin Corrêa. 
A pretendente: FERNANDA HYPPOLITO COSTA, solteira, profi ssão bancária, 
nascida em Tubarão - SC, no dia 14/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aristides Costa Junior e de Maria Eloisa Hyppolito Costa.

O pretendente: ALESSANDRO FREITAS SOARES, solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em Governador Valadares - MG, no dia 04/01/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Norton Salvio Alvarenga Soares e de Ana 
Maria Freitas Alvarenga Soares. A pretendente: FABIANE PEREIRA ORTIZ, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Dourados - MS, no dia 12/05/1981, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio Ortiz Ferreira e de 
Maria Guilhermina Pereira Ortiz.

O pretendente: MAX MARCHON REDDO, divorciado, profi ssão bancário, nascido 
em São João do Miriti - RJ, no dia 27/02/1967, residente e domiciliado no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Eleonir Pardal Reddo e de Dione Marchon Reddo. 
A pretendente: CAROLINA JORGE CASSIANO PRIETO, divorciada, profi ssão 
bancária, nascida em Campinas - SP, no dia 09/02/1981, residente e domiciliada 
no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Jair Cassiano Prieto e de Maria Aparecida 
Mobarke Jorge Cassiano Prieto.

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:

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

O pretendente: MARCOS ANTONIO CUNHA DOS REIS, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/01/1966, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Guilherme Francisco dos Reis e de Zenaide Cunha 
dos Reis. O pretendente: RICARDO DOS SANTOS SOUZA, solteiro, profi ssão gerente 
comercial, nascido em Senhor do Bonfi m - BA, no dia 04/04/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alves de Souza e de Maria Eudete dos 
Santos.

O pretendente: GABRIEL ARRAES BORTOLI FRANCISCHINI, solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/09/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adamir de Bortoli Francischini e de Maria Elisabete 
Arraes Bortoli Francischini. A pretendente: ISABEL PIRES VEDOVATO, solteira, profi ssão 
dentista, nascida em São Carlos - SP, no dia 30/12/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Euripedes Vedovato e de Maria Angelica Pires Vedovato.

O pretendente: RAFAEL FRANCESCHINELLI RONCATO, solteiro, profi ssão jornalisrta, 
nascido em Indaiatuba - SP, no dia 08/07/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Roncato e de Marlise Aparecida Franceschinelli 
Roncato. A pretendente: DÉBORA BARBOSA NOGAROLI, solteira, profi ssão jornalista, 
nascida em Campinas - SP, no dia 18/08/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Adriano Nogaroli e de Eloisa de Almeida Barbosa Nogaroli.

A pretendente: SILVIA DA GRAÇA GONÇALVES COSTA, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em Santos - SP, no dia 20/01/1966, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Manoel da Costa e de Maria do Ceu Gonçalves da Costa. A pretendente: 
MARIANA EVELIN DA SILVA LEAL, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 13/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Benedito Leal e de Maria Augusta da Silva Leal.

O pretendente: JOSÉ MARIA ARMENTANO, solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 16/07/1972, residente e domiciliado no Jardim Paulista, São Paulo - SP, 
fi lho de João Armentano Netto e de Maria Helena Armentano. A pretendente: ALINE LIMA 
ANHEZINI DE CARVALHO, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Bernardo do 
Campo - SP, no dia 08/09/1985, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, 
fi lha de Ronaldo Anhezini de Carvalho e de Egle Aparecida de Oliveira Lima.

O pretendente: VITOR LEITE MARTINS, solteiro, profi ssão pesquisador, nascido em 
Catanduva - SP, no dia 17/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Renato Celso Martins e de Cláudia Souza Leite. A pretendente: NATALIA 
FERRARI, solteira, profi ssão estatística, nascida em Potirendaba - SP, no dia 03/02/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberlei Ferrari e de 
Natalina Malvezzi Ferrari.

O pretendente: FABIO ROGERIO ROCHA COELHO, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Registro - SP, no dia 26/09/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Claudio Luiz da Cruz Coelho e de Batistina da Silva Rocha Coelho. A 
pretendente: GEANE COSTA SOUZA, solteira, profi ssão auxiliar jurídico, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 13/09/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Gilvan Sampaio de Souza e de Antonia Geiza Costa Souza.

O pretendente: LUIS MAURICIO COVRE, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em Santa 
Cruz das Palmeiras - SP, no dia 26/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Geraldo Covre e de Ana Léia Vaneti Covre. O pretendente: 
MARCOS VINICIUS DE ARAUJO, solteiro, profi ssão coordenador de operações, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 24/08/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Carlos Araujo e de Maria Cleusa Cardoso de Araujo.

A pretendente: GISELA CESAR MALDONADO, divorciada, profi ssão advogada, nascida 
em Ribeirão Preto - SP, no dia 25/02/1962, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Hildeberto Zéo Maldonado e de Mary Cesar Maldonado. A pretendente: 
NILMA SOELI SILVA GUIMARÃES, solteira, profi ssão advogada, nascida em Mundo 
Novo - BA, no dia 09/01/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jonas Lopes Guimarães e de Maria da Silva Guimarães.

O pretendente: EDUARDO LONGO, divorciado, profi ssão arquiteto, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 26/06/1942, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Jayme Watt Longo e de Olga Lunardelli Longo. A pretendente: MARIA 
VIRGINIA BRAGA LEARDI, divorciada, profi ssão empresária, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 29/06/1947, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Pedro Leardi e de Marilia Braga Leardi.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LUCAS CURY DE FARIAS, solteiro, profi ssão bancário, nascido em Caxias 
- MA, no dia 25/09/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Luis Carlos Everton de Farias e de Lidia Francisca Cury de Farias. A convivente: SARA 
MARIA CABALLERO LINAN, nacionalidade espanhola, solteira, profi ssão professora, 
nascida na Espanha, no dia 28/04/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Angel Enrique Caballero Carrasco e de Patrocinio Linan Pedrajas. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV, do Código Civil Brasileiro.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial
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O pretendente: FÁBIO EMANUEL DA SILVA FELIX, estado civil solteiro, profi ssão 
lavrador, nascido em Santo Antonio - RN (Registrado em Nova Cruz - RN), no dia 
06/09/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel 
Felix Barbosa e de Maria das Graças Avelino da Silva. A pretendente: MARIA RAFAEL 
DUARTE, estado civil solteira, profi ssão lavradora, nascida em Nova Cruz - RN, no dia 
23/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino 
Rafael Duarte e de Maria Nazaré Duarte.

O pretendente: ALLAN LIMA ZAMBON, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de auto-
rização, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 15/07/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Bergula Zambon e 
de Rita de Cassia Lima Muniz. A pretendente: VIVIAN PAULA BITTENCOURT, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar jurídico, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha 
- SP, no dia 01/06/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ismael Bittencourt e de Aparecida de Fátima Gomes.

O pretendente: ALEXANDRE FERRARI DE LUCCA, estado civil solteiro, profi ssão 
chaveiro, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 19/06/1985, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Roberto Ferrari 
de Lucca e de Tania Regina França de Lucca. A pretendente: VASTHI OLIVEIRA DE 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Maceió - AL (Registrada no 3º 
Distrito Bebedouro - Maceió - AL), no dia 06/05/1982, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Francisco de Lima e de Meiriam Oliveira de Lima.

O pretendente: MARLON ALVES CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão pro-
fessor de educação física, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/02/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Cavalcante 
e de Edinalva de Souza Alves Cavalcante. A pretendente: YARA REGINA TAVARES 
BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Liberdade 
- SP, no dia 29/05/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Daniel Barbosa e de Maria Aparecida Tavares da Costa.

A pretendente: LETÍCIA BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão bartender, 
nascida em Dracena - SP, no dia 30/12/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Celso Rodrigues dos Santos e de Vilma Batista dos Santos. A 
pretendente: INGRID MARTINS, estado civil solteira, profi ssão maitre, nascida nesta 
Capital, Casa Verde - SP, no dia 16/04/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Martins Junior e de Luciana Ramos Delmutti da Silva Martins.

A pretendente: STEFANY PERINI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida nesta Capital, Pirituba - SP, no dia 02/03/1994, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Genivaldo Angelo da Silva e de Isabel 
Aparecida Perini da Silva. A pretendente: NATHALIA CUSTODIO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão encarregada de vendas, nascida em Guarulhos - SP, no dia 15/05/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luciano Custodio da 
Silva e de Andreia Pedra Ribeiro.

O pretendente: FÁBIO AUGUSTO MEDEIROS DE BIASI, estado civil solteiro, profi s-
são técnico de informática, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 
22/03/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso 
de Biasi e de Rosana Medeiros da Silva de Biasi. A pretendente: JULIANA MARIA 
ALVES, estado civil solteira, profi ssão analista de departamento pessoal, nascida nesta 
Capital, Santo Amaro - SP, no dia 12/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Severino Rosalino Alves e de Maria Ana da Conceição Alves.

O pretendente: FERNANDO ANTONIO FOLIENE, estado civil solteiro, profi ssão recep-
cionista, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 28/10/1994, residente e domiciliado 
em Osasco - SP, fi lho de Antonio Luiz Foliene e de Edna Tavares Lúcio Foliene. A pre-
tendente: EVA FLORENCIA RAMIREZ REGO, estado civil solteira, profi ssão estilista, 
nascida em San Nicolás de los Arroyos, na Província de Buenos Aires, Argentina, no dia 
03/01/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Abel Isaac 
Eduardo Ramirez e de Susana Isabel Rego. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para 
ser afi xado no Cartório de residência do contraente.

O pretendente: WILLY WESLEY SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão profi s-
sional de marketing, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 16/10/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edelcio de Lima e de Maria das 
Graças dos Santos Lima. A pretendente: STEFANI FERREIRA DA COSTA, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 25/04/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eliana Ferreira da Costa.

Deputada federal mais votada da história da 
Câmara, a jornalista Joice Hasselmann (PSL-SP) 
obteve 1.078.666 votos em outubro e promete 
fazer um “mandato participativo”, no qual seus 
eleitores serão ativos. Estreante no Congresso 
e uma das mais próximas ao presidente eleito 
Jair Bolsonaro, Joice disse que vai protagonizar 
um reality show permanente e terá atuação 
transparente em favor do combate à corrupção 
e criminalidade.

Joice Hasselmann é a entrevistada do pro-
grama Conversa com Roseann Kennedy, da 
TV Brasil, que foi ao ar na segunda-feira (19). 
“Deputado não é superautoridade. Foi eleito 
para representar o povo, é empregado do povo”, 
disse. “As pessoas vão saber de tudo em lives. 
Eu faço prestação de contas desde o primeiro 
dia após a eleição”. Dona de frases polêmicas 
e opiniões controvertidas, Joice Hasselmann 
não se intimida com as críticas. 

Segundo ela, é boa de “debate” e não se 
incomoda de ir contra a opinião vigente. Ela 

Roseann Kennedy conversa com a 

deputada eleita Joice Hasselmann.

Segundo as estimativas 
da organização, feita 
com dados coletados 

pela ONU, 84.701 crianças 
com desnutrição aguda grave 
morreram entre abril 2015 e 
outubro de 2018, segundo os 
dados divulgados nas últimas 
horas em seu site.

“Para cada criança morta por 
bombas e balas, dúzias morrem 
de fome e é algo que pode ser 
prevenido completamente”, 
afi rmou a diretora da ONG no 
Iêmen, Tamer Kirolos, que se 
mostrou “horrorizada” com o 
fato de cerca de 85 mil crian-
ças no Iêmen terem morrido 
por “causa da fome extrema”. 
Os menores que morrem de 
fome “sofrem à medida que as 
funções dos seus órgãos vitais 
diminuem e fi nalmente param”, 
explicou Tamer, ao ressaltar 
que os sistemas imunológicos 
dessas crianças são tão frágeis 
que “são mais propensas às 
infecções, com algumas tão 
fracas que não conseguem nem 
chorar”.

“Os pais têm que presenciar 
como seus fi lhos vão sendo 
consumidos, incapazes de 
fazer nada a respeito”, lembra 

Para cada criança morta por bombas e balas,

dúzias morrem de fome.

Cerca de 85 mil crianças morreram 
no Iêmen nos últimos 4 anos

Cerca de 85 mil crianças menores de cinco anos morreram de fome desde que as hostilidades se 
intensifi caram na guerra do Iêmen, há quase quatro anos, revela um relatório divulgado dia 21 pela 
ONG Save The Children
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provisões vitais para o norte 
do país através do porto de 
Áden. “Como resultado, pode 
demorar até três semanas para 
que a ajuda chegue às pessoas 
ao invés de uma, o tempo que 
demoraria se o porto de Al 
Hudaydah estivesse em ple-
no funcionamento”, explica 
Tamer, que também destaca 
o “aumento dramático dos 
ataques aéreos” nessa cidade 
nas últimas semanas.

Essas centenas de bom-
bardeios na região “põem em 
perigo as vidas dos aproxi-
madamente 150 mil crianças 
que ainda estão encurraladas 
na cidade”, segundo a ONG, 
que pede o fi m imediato da 
guerra para que não se percam 
mais vidas. “Precisamos com 
urgência obter alimentos com 
alto conteúdo de nutrientes 
para as crianças mais vulne-
ráveis do Iêmen, algumas das 
quais estão realmente à beira 
do abismo”, explicou Tamer, 
que acrescentou que “com 
apenas US$ 60 é possível 
alimentar uma família de sete 
membros durante um mês 
inteiro”(Agência EFE).

a diretora da ONG. Depois da 
intensifi cação do confl ito, 14 
milhões de pessoas estão em 
risco de sofrer uma crise de 
fome, um número que “aumen-
tou dramaticamente” desde 
que a coalizão árabe liderada 
pela Arábia Saudita impôs um 
bloqueio marítimo e aéreo que 
agravou a insegurança alimen-
tícia no país.

Desde então, afi rma a ONG, 
as importações de alimentos 
através do porto da Al Hu-
daydah, onde atualmente é 

travada uma sangrenta batalha, 
se reduziram em mais de 55 mil 
toneladas métricas ao mês, “o 
sufi ciente para satisfazer as 
necessidades de 4,4 milhões de 
pessoas, incluídas 2,2 milhões 
de crianças”. Nesse período, 
a Save The Children propor-
cionou alimentos para 140 mil 
crianças e tratou mais de 78 mil 
com desnutrição desde o início 
da crise.

“Apesar dos desafi os, sal-
vamos vidas todos os dias”, 
afi rmou a responsável da ONG, 

Joice Hasselmann: transformar o mandato em reality show
defender na Câmara, como a fl exibilização do 
porte e da posse de armas, o fi m do saidão e 
da visita íntima para condenados por crimes 
hediondos.

Também defendeu a aprovação do projeto 
Escola sem Partido, que tramita no Congresso, 
mas negou que haverá perseguição a professo-
res. “Não é para perseguir professor, mas para 
proteger a criança, para não induzi-la”, disse. 
“Temos de valorizar o professor”.

Joice descartou disputar a Presidência da 
Câmara, mas confi rmou que tem intenção de 
concorrer para liderar seu partido, o PSL. 

“Ninguém é candidata de si mesma. Tem de 
ser um bloco partidário”, disse. “Não tenho 
experiência na casa, tem de ter muito cuidado. 
Tenho de chegar e estudar o dever de casa, estou 
apta a liderar o partido”. Porém, ressaltou que 
é um processo que precisa “ser construído, não 
pode ser imposto”. “É uma construção, se assim 
os deputados quiserem, se assim o presidente 
quiser”, acrescentou (ABr).

ressaltou que o “Brasil é um país conservador” 
e que tal compreensão tem de estar presente 
nas defesas propostas e debates colocados para 
a sociedade. “Sou totalmente contra o aborto”. 
Dona de um fuzil semiautomático AR-15, que 
usa apenas no exterior, a deputada eleita disse 
que tem uma série de prioridades que pretende 
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