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BOLSAS
O Ibovespa: +0,35% Pontos: 
89.820,09 Máxima de +1,94% 
: 91.242 pontos Mínima de 
-0,08% : 89.429 pontos Vo-
lume: 17,61 bilhões Variação 
em 2018: 17,56% Variação no 
mês: 0,35% Dow Jones: +1,13% 
(às 18h32) Pontos: 25.826,53 
Nasdaq: +1,15% (às 18h32) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8401 Venda: R$ 3,8411 
Variação: -0,46% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,91 Venda: R$ 4,01 
Variação: -0,58% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8279 Venda: R$ 
3,8285 Variação: -0,9% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,8100 
Venda: R$ 3,9800 Variação: 
-0,67% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,40% ao 
ano. - Capital de giro, 9,13% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40% 

OURO
 Ouro Cotação: US$ 1.239,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,11% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 150,000 
Variação: -0,46%

Cotação: R$ 3,8440 Variação: 
-0,52% - Euro (às 18h32) Compra: 
US$ 1,1342 Venda: US$ 1,1344 
Variação: +0,22% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3550 Venda: R$ 
4,3570 Variação: -0,18% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2870 Ven-
da: R$ 4,5200 Variação: -0,51%

Pontos: 7.414,66 Ibovespa 
Futuro: +0,17% Pontos: 89.750 
Máxima (pontos): 91.830 Míni-
ma (pontos): 89.515 Global 40 
Cotação: 837,567 centavos de 
dólar Variação: -0,31%

“Os pobres fi cam ainda 
mais pobres quando 
têm de sustentar os 
burocratas nomeados 
supostamente para 
enriquecê-los”. 
Mario Henrique Simonsen (1935/1997)
Economista brasileiro

Mais da metade das em-
presas exportadoras 
brasileiras conside-

ram que as tarifas cobradas 
em portos e aeroportos são 
um problema consideravel-
mente prejudicial à venda 
de bens e serviços para o 
exterior. O resultado está na 
pesquisa divulgada ontem (3) 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) e feita com 
589 empresas exportadoras. 
Nas entrevistas, o segundo 
item mais crítico apontado 
pelas companhias é a difi -
culdade de oferecer preços 
competitivos na disputa com 
outros países.

A pesquisa foi desenvolvida 
em parceria com a FGV entre 

Tarifas portuárias são 
entraves para exportações, 
diz estudo da CNI

outubro de 2017 e março deste 
ano. De acordo com Carlos 
Eduardo Abijaod, diretor de 
Desenvolvimento Industrial 
da CNI, problemas internos e 
estruturais fi caram mais claros 
no estudo deste ano, já que 
o câmbio está mais favorável 
às exportações. “De um lado, 
o governo precisa enfrentar 
problemas estruturais do Bra-
sil, por meio de reformas. De 
outro, as empresas precisam 
investir em produtividade e 
inovação”, afi rmou.

As tarifas dos terminais por-
tuários e aeroportuários são 
apontadas por 51,8% das em-
presas como problema “crítico” 
ou que “impacta muito” no dia 
a dia da exportação. Dentre os 

entraves, o custo da produção, 
que impede a oferta de preços 
mais competitivos, é apontado 
por 43,4% das entrevistas. A 
pesquisa revela que em terceiro 
lugar no nível de criticidade 
(41,9%) aparecem as taxas 
cobradas por órgãos anuentes, 
fi scalizadores e intervenientes, 
como a Receita, o Ministério da 
Agricultura, e a Anvisa.

Em quarto e quinto lugar 
vêm, respectivamente, o custo 
do transporte doméstico entre 
a empresa e o lugar de saída 
do país (41%), e a baixa ca-
pacidade governamental para 
a superação de obstáculos 
internos (39.4%). “Entre os 
aspectos ligados à burocracia 
alfandegária e aduaneira, uma 

Pesquisa mostra problemas críticos apontados por 589 empresas. A maioria atua

no comércio exterior há mais de dez anos.

quantidade relevante de em-
presas (entre 27,3% e 35,6%) 
considera críticos o excesso de 
documentos, a falta de padro-
nização dos procedimentos de 
desembaraço e o elevado tem-

po do processo de despacho e 
fi scalização”. 

Ao apresentar a pesquisa, 
o presidente da CNI, Robson 
Braga de Andrade, lembrou 
que, apesar de ser uma das 

dez maiores economias do 
mundo, o Brasil é apenas o 26º 
exportador mundial de bens, 
o que representa menos de 
2% das exportações globais 
(ABr). 

É a primeira vez que a usina 
brasileira e paraguaia supera 
essa marca em um  mês de 30 
dias, nos 34 anos de operação 
da hidrelétrica. Pela primeira 
vez na história, a usina de Itaipu 
conseguiu contribuir com mais 
de 9 milhões de MWh num mês 
corrido de 30 dias, em 34 anos 
e meio, desde o início de ope-
ração da hidrelétrica. 

No melhor novembro do 
ranking histórico, a geração 
chegou a 9,28 milhões de 
megawatts-hora (MWh). Toda 
essa produção daria para 
atender uma cidade como 
São Paulo por quatro meses. 
Do início do ano até agora, 
Itaipu produziu 88,47 milhões 
de MWh. A produtividade e 
o desempenho operacional 

registram números surpreen-
dentes. O índice de disponibi-
lidade das unidades geradoras 
chegou a 97,97%. 

Até agora, a produção parcial 
da usina de Itaipu em 2018 daria 
para atender o Brasil por dois 
meses e oito dias ou, ainda, a 
cidade de São Paulo, por três 
anos e três meses. Quando 
comparada com a geração 
eólica (energia dos ventos) a 
produção de Itaipu em 2018 
representa o dobro de toda 
a geração somada de todo o 
parque eólico do Brasil neste 
ano. De janeiro até novembro 
deste ano as eólicas tiveram 
uma produção da ordem de 42,4 
milhões de MWh, ante 88,47 
milhões de MWh da Itaipu (AI/
Itaipu Binacional).

Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada, 

a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia 

limpa e renovável.

O ministro extraordinário 
da transição, Onyx Lorenzoni, 
confi rmou ontem (3) a extinção 
do Ministério do Trabalho a 
partir de 1º de janeiro, quando 
o presidente Jair Bolsonaro 
assume o Executivo nacional. 
Em entrevista à Rádio Gaúcha, 
Onyx explicou que as atuais 
atividades da pasta serão dis-
tribuídas entre os ministérios 
da Justiça, da Economia e da 
Cidadania.

Segundo ele, tanto as conces-
sões de cartas sindicais quanto 
a fi scalização das condições de 
trabalho fi carão a cargo da equi-
pe de Sergio Moro (Justiça). 
Sob o guarda-chuva de Paulo 
Guedes (Economia) e Osmar 
Terra (Cidadania) serão divi-
didas as políticas de emprego, 
contemplando ações voltadas 
para o empregador e para 
empresários. Onyx afirmou 
que o futuro governo terá 20 
ministérios funcionais e dois 
eventuais. 

Os dois últimos são estrutu-
ras com status ministerial, de 
acordo com estratégias defen-
didas pela equipe de Bolsonaro. 
Trata-se do Banco Central que 

Segundo Onix, as atividades 

serão distribuídas entre

três pastas.

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Ilan Goldfajn, disse 
ontem (3) que o país vive um 
momento de crescimento eco-
nômico – lento e gradual, mas 
de crescimento – e deve fechar 
o ano com expansão de 1,4% no 
PIB. De acordo com Goldfajn, 
no próximo ano, o PIB poderá 
chegar 2,4%. Ao participar do 
seminário Reavaliação do Risco 
Brasil, promovido pela FGV, 
Goldfajn ressaltou que a infl a-
ção está sob controle e deverá 
fechar este ano em 3,94% e 
que a Selic vem-se mantendo 
no patamar histórico de 6,5%.

Goldfajn ressaltou o fato de 
que este cenário foi atingido em 
momento em que o mundo, e o 
próprio país, viveu momentos 
de turbulência. 

“Isso ocorre em um ano em 
que tivemos um desafi o relati-
vamente importante, com uma 
conjuntura externa mais difícil 
e um cenário interno também 
mais turbulento. E, dado isso, a 
infl ação na meta e taxa de juros 
histórica, nós temos hoje uma 

Presidente do Banco Central, 

Ilan Goldfajn.

O porta-voz do Ministério 
Exterior do Japão, Takeshi 
Osuga, disse no último domingo 
(1) que seu país vê no Mercosul 
um “mercado de considerável 
magnitude”, em declarações 
após a reunião entre o primeiro-
-ministro, Shinzo Abe, e o 
presidente do Paraguai, Mario 
Abdo Benítez.

Osuga falou com a imprensa 
após a assinatura de acordos 
de cooperação para o desen-
volvimento entre Benítez e 
Abe, que chegou a Assunção 
procedente do Uruguai, depois 
de participar da Cúpula do G20 
em Buenos Aires. O porta-voz 
destacou que o Japão considera 
“muito importante” o fenômeno 
das associações regionais entre 
países e “vê com muita priori-

dade” fechar acordos.
Neste sentido, lembrou 

que o Japão conta com um 
tratado de livre-comércio 
com a Associação de Nações 
do Sudeste Asiático (Asean), 
integrada por dez países, cujo 
PIB conjunto é de US$ 2,76 
trilhões, segundo os dados 
fornecidos pelo porta-voz. 
Osuga comparou esse número 
com os US$ 2,78 trilhões do 
Mercosul, composto por Brasil, 
Paraguai, Uruguai e Argentina, 
e ressaltou que para Japão é 
um mercado importante.

“O Japão apoia a reforma 
econômica do Mercosul através 
da ampliação do comércio e o 
investimento nestes países”, 
acrescentou o porta-voz (Agên-
cia EFE).

Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional
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Celular irregular
Começa no próximo sábado (8), 

o bloqueio de celulares irregulares 
(piratas) nos estados do Acre, 
Espírito Santo, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Paraná, Rio, Rio 
Grande do Sul, Rondônia, Santa 
Catarina e Tocantins. Os usuários 
já estão recebendo mensagens de 
SMS, informando que o aparelho 
irregular será bloqueado, informou 
a Anatel. A medida visa combater 
o uso de aparelhos falsifi cados ou 
com IMEI adulterado ou clonado.

Cremesp quase dobra 
emissão de registro 
de recém-formados

São Paulo - O Conselho 
Regional de Medicina do Es-
tado de São Paulo (Cremesp) 
emitiu em novembro 1.941 
registros de profissionais a 
recém-formados, quase o dobro 
na comparação com o mesmo 
período de 2017, quando foram 
1.053. Em novembro de 2016 
foram 876 registros. Do dia 
1º até 21 foram emitidos 531 
registros e em oito dias, entre 
22 e 30 de novembro, 1.410. 

Com a ampliação do prazo de 
inscrição dos interessados no 
Programa Mais Médicos até o 
dia 7, o Cremesp estendeu os 
trabalhos de emissão dos re-
gistros de profi ssionais recém-
-formados até quinta-feira (6). 
O pedido pode ser realizado no 
edifício sede, na capital paulis-
ta, e também nas 36 delegacias 
regionais espalhadas pelo Es-
tado. Aqueles que declararem, 
no ato da solicitação do CRM, 
interesse em participar do Mais 
Médicos receberão atendimen-
to prioritário (AE).

São Paulo - A venda de veícu-
los novos cresceu 13,1% em no-
vembro ante igual mês do ano 
passado, informou ontem (3), 
a Fenabrave. Foram 230,9 mil 
unidades vendidas, em soma 
que considera automóveis, 
comerciais leves, caminhões 
e ônibus. O volume, se com-
parado a outubro, representa 
queda de 9,3%.

O recuo em relação a outubro 
se deve à diferença de dias 
úteis. Enquanto novembro 
contou com 19 dias úteis, 
outubro teve 22. Tanto é que, 
na comparação entre médias 
diárias, a variação passa a ser 
positiva em 5%, para 12,1 mil 
carros vendidos por dia. No 
acumulado do ano até o mês 
passado, as vendas chegaram 
a 2,33 milhões de unidades, 
alta de 15% sobre o volume 
registrado em igual período 
de 2017. 

Os automóveis e comerciais 
leves, que representam mais 
de 90% do setor, registraram 
221,3 mil emplacamentos no 
penúltimo mês de 2018, cres-
cimento de 12,2% em compa-
ração a igual mês de 2017, mas 

O ano acumula 2,33 milhões 

de unidades vendidas.

Fá
bi

o 
Ti

to
/G

1

Presidente do Banco Central projeta 
infl ação abaixo de 4% para este ano

2,95%, devendo encerrar 2019 
em 4,12%, ligeiramente abaixo 
da meta de 4,25%. Para Ilan, a 
economia deverá fechar o ano 
que vem em torno de 2,4%, mas 
é fundamental a continuidade 
das reformas. “Tem que tra-
balhar as reformas, os ajustes, 
para que esta recuperação seja 
mais intensa. Politica monetá-
ria, infl ação, política cambial 
– eu diria que são a rotina do 
BC. Além dessa rotina, a gente 
tem a estabilidade do sistema 
fi nanceiro. [É preciso] cuidar 
para que o sistema funcione”.

Ele destacou que que o 
crescimento econômico pro-
priamente dito não é um ob-
jetivo do Banco Central, mas 
do governo federal, como um 
todo, defendeu a autonomia da 
instituição e voltou a enfatizar 
a necessidade de se avançar 
nos ajustes e nas reformas 
necessárias, “uma vez que as 
conquistas dos últimos dois 
anos só se consolidarão e avan-
çarão ainda mais se eles forem 
implementadao” (ABr).

recuperação. Ela é gradual, mas 
é consistente – já temos sete 
trimestres de crescimentos 
positivos”, enfatizou.

Ao falar sobre a infl ação, 
o presidente do BC lembrou 
que, em 2015, a taxa estava em 
torno de 10,6%, vindo a cair 
para 6,29% no fi nal de 2016, 
até fechar o ano passado em 

Itaipu supera a marca 
de 9 milhões de MWh

Onyx confi rma extinção 
do Ministério do Trabalho

“quando vier a independência 
deixa status de Ministério” e 
a Advocacia-Geral da União 
(AGU). Bolsonaro deve defi nir 
nos próximos dias o comando 
do Meio Ambiente e dos Direi-
tos Humanos. 

Hoje (4), Onyx acompanha o 
presidente eleito em conversas 
com bancadas parlamentares. 
O primeiro grupo será do MDB 
e PRB que, juntos, têm mais 
de 60 parlamentares. Amanhã, 
será a vez das bancadas do PR 
e PSDB (ABr).

Venda de veículos novos 
cresceu 13,1%

queda de 9,5% ante outubro. 
O ano acumula 2,24 milhões 
de unidades vendidas, avanço 
de 14,1%. Entre os pesados, as 
vendas de caminhões atingiram 
7,7 mil unidades em novembro, 
expansão de 41,1% ante igual 
mês do ano passado, porém 
recuo de 2% na comparação 
com outubro. 

Os ônibus tiveram 1,8 mil 
licenciamentos no mês passa-
do, alta de 28,8% em relação a 
novembro de 2017 (AE).

Para o Japão, Mercosul é 
‘mercado muito importante’
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Machine Learning vem 
transformando

gestão de projetos

Muito se tem falado 

de Machine Learning, 

conceito de Inteligência 

Artifi cial que implica 

no aprendizado das 

máquinas – quando 

elas passam a executar 

tarefas antes realizadas 

por pessoas

Longe da discussão sobre 
o impacto social e cul-
tural que os robôs vão 

causar em nossas vidas, e mais 
longe ainda da ideia romantiza-
da dos fi lmes que humanizam 
essas máquinas, vale dizer que 
o impacto profi ssional da Inte-
ligência Artifi cial no mercado 
de trabalho deve ser bastante 
considerado. Não se pode ne-
gar que um algoritmo, um robô 
ou qualquer outra tecnologia 
dotada de inteligência pode 
contribuir muito nos negócios, 
especialmente na gestão de 
projetos.

Na etapa de planejamento 
de um projeto estabelecemos 
de antemão fatores que podem 
infl uenciar a gestão de tempo, 
custos, riscos, escopo, quali-
dade e comunicação. No livro 
“Projeto 66”, deixo claro que 
o planejamento de tempo é 
uma das primeiras atividades 
a serem realizadas logo após 
a fase de iniciação – quando 
temos um sinal verde para dar 
o start no projeto. 

É fundamental planejar o 
cronograma, defi nindo quais 
atividades serão realizadas, 
quem as realizará, em que se-
quência e em qual prazo. Tam-
bém é necessário um controle 
rígido sobre esse cronograma, 
haja vista que qualquer altera-
ção nessas atividades poderá 
alterar o resultado esperado. 
A Inteligência Artifi cial exerce 
um papel importante nesse 
contexto.

Economia de tempo é um in-
dicador que já vem impactando 
muitos projetos, porque em al-
guma medida está diretamente 
relacionado com redução de 
custos. A Machine Learning 
não vai apenas automatizar 
tarefas simples, mas compre-
ender pontos estratégicos da 
gestão de projetos e ser capaz 
inclusive de fazer sugestões 

mais complexas ou até tomar 
decisões. Especificamente, 
será fundamental em termos 
de controle, gestão de indica-
dores e previsão de resultados. 

Para se ter uma ideia do 
quanto esse avanço tecnológi-
co contribui efetivamente com 
cada etapa de um projeto e, na 
ponta, com a própria gestão 
do projeto, a partir de dados 
que vão sendo processados 
e cruzados, novas métricas e 
informações estratégicas vão 
sendo geradas, possibilitando 
deslocar profi ssionais-chave 
para outros projetos. 

Ou seja, um robô assistente é 
capaz de avaliar o desempenho 
individual de cada membro 
envolvido numa determinada 
tarefa, analisando também o 
andamento de seu trabalho em 
termos de qualidade, custos, 
prazo, esforço, aprendizado 
etc. Tudo isso feito de uma 
forma objetiva, sem espaço 
para interpretações malsu-
cedidas e de um modo muito 
mais facilmente absorvido pela 
equipe de trabalho. 

Quando se pensa em Machi-
ne Learning aplicada à gestão 
de projetos vislumbramos a 
Inteligência Artifi cial preen-
chendo espaços que até então 
eram deixados em branco. 
Afi nal, novos dados vão sendo 
gerados e transformados em 
informações que faltavam – ou 
até mesmo que nunca haviam 
sido consideradas em sua 
importância global para um 
projeto. 

Isso certamente acaba en-
corajando colaboradores e 
equipes a melhorar o nível 
de desempenho profi ssional, 
entregando resultados muito 
mais próximos do nível de 
excelência desejado. E quan-
do, por qualquer razão (que 
certamente será apontada) 
isso não acontece, a própria 
tecnologia estará lá para 
detectar problemas e sugerir 
soluções de correção – ainda 
que complexas. 

Trata-se de um avanço muito 
signifi cativo, útil e poderoso 
para as empresas. 

 
(*) - É especialista em Gestão de 

Projetos com mais de 30 anos de 
experiência, consultor e palestrante 

internacional do PMI - Project 
Management Institute
(www.fl binfo.com.br).

Fabio Braggio (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
FitMedia fecha parceria com a Lotame e 
passa a negociar plataforma DMP
@A FitMedia, especializada em inteligência na compra de mídia progra-

mática, fechou parceria com a Lotame, empresa de gerenciamento 
de dados, premiada como a melhor DMP (Data Management Platform) do 
mundo pela Audience Based Buying Innovation (ABBI).  A parceria permite 
que a FitMedia negocie a plataforma da Lotame e todos os seus serviços 
no mercado brasileiro, além de utilizar 100% de sua capacidade. O acordo 
foi feito diretamente com a Adtree, empresa da holding FitMedia, que já 
iniciou a operação com vários clientes, entre eles a RIC TV Record e Coral. 
A plataforma da Lotame possibilita a unifi cação de dados provenientes das 
mais diferentes fontes - online, offl ine, cliques em banners, entre outros 
-, gerando insights que alimentam diferentes ações de marketing como, 
por exemplo, a ativação de mídia (http://fi tmedia.com.br/). 

PROTESTE e Meu Plano fecham parceria para 
ajudar consumidor a economizar com celular
@Escolher um plano de telefonia celular nem sempre é tarefa fácil 

diante de tantas opções ofertadas. Trocar de plano pode parecer 
ainda mais complicado, uma vez que além da pesquisa, há um processo 
burocrático de portabilidade. Para facilitar a escolha do consumidor, a 
PROTESTE – a maior Associação de Consumidores da América Latina, 
juntou-se à Meu Plano, que encontra a melhor opção de plano para 
cada usuário de acordo com seu perfi l. Depois de instalado, o aplicativo 
analisa o perfi l de consumo do usuário baseado em dados do próprio 
smartphone como ligações feitas, tempo de duração, quantidade de 
mensagens de texto enviadas e uso de internet. Assim que termina 
de compilar essas informações o aplicativo – que monitora mais de 
mil planos de 11 operadoras de celular – apresenta os planos mais 
adequados ao seu bolso. Se o usuário quiser mudar para uma dessas 
opções, a migração pode ser solicitada na hora, direto pelo aplicativo, 
de forma gratuita (https://www.proteste.org.br/meu-plano).

O profi ssional autônomo - ou liberal - 
é entendido como aquele que pode 
exercer a profi ssão de forma livre, 

ou seja, sendo responsável pelo próprio 
horário e demandas. Porém, não conta 
com salário fi xos ou uma profi ssionaliza-
ção da área fi nanceira e administrativa 
de seus serviços, na maioria das vezes. 
Para esses profi ssionais, as chamadas 
fi ntechs - especialmente de pagamentos 
digitais - estão se tornando grandes alia-
das e essenciais para uma manutenção 
mais ágil e segura de seus processos 
fi nanceiros.

É muito comum observar que, geralmen-
te, esses profi ssionais não possuem uma 
equipe de suporte e tempo disponível para 
o gerenciamento manual de sua carteira de 
clientes e respectivos pagamentos. Além 
disso, caso utilize boletos para recebimento 
de seus serviços, contará com uma carga 
grande de atividades para registros e con-
trole de retorno dos arquivos gerados pelo 
banco contratado.

É neste momento que as fi ntechs che-
gam para auxiliar os profi ssionais liberais. 
Isso porque, devido ao boom das startups 

que estão ganhando espaço no mercado, 
está cada dia mais acessível terceirizar 
o serviço com empresas especialistas na 
área fi nanceira para que tomem conta 
dos processos.

De acordo com Luiz Vega, Diretor de 
Gestão de Riscos e Prevenção à Fraude da 
Vindi, o ideal é contar com algum serviço 
que organize os pagamentos para que o 
profi ssional liberal possa aproveitar todo 
o tempo de produtividade com o serviço 
que está sendo prestado ao cliente. "Em-
presários e empreendedores não podem 
perder tempo com serviços burocráticos 
e administrativos, pois a experiência do 
cliente é uma condição essencial para a 
manutenção dos seus negócios. Com o 
custo benefício que se tem hoje no mer-
cado, não vale a pena despender horas de 
produtividade com serviços que podem 
ser aplicados por empresas especialistas", 
explica.

Criada com objetivo de auxiliar todos os 
tipos de empresários e empreendedores 
- desde pequenos até grandes -, a Vindi, 
plataforma de pagamento online que possui 
o maior gateway independente de paga-

mentos do país, está cada dia mais presente 
e modernizando o segmento de serviços 
no país para garantir que os autônomos 
consigam utilizar as novas tecnologias a 
seu favor. 

Quando se trata da organização de contas 
a receber dos clientes, se for um negócio 
voltado à prestação de serviços - como 
academias, escolas, clube de assinaturas 
-, o profi ssional pode buscar uma solução 
que o auxilie com pagamentos por meio 
de um motor de cobrança recorrente, sem 
que se preocupe em efetuar as cobranças e 
atualizações manualmente e mensalmente, 
por exemplo.

No geral, a tendência em relação à ma-
nutenção dos relacionamentos comerciais 
é a chamada experiência do cliente. "Para 
que o profi ssional liberal possa centralizar 
todos os seus esforços em direcionar um 
atendimento com excelência ao seu cliente 
fi nal, o ideal é que não perca tempo com 
trabalhos operacionais. Portanto, buscar 
um parceiro que possa ajudá-lo nessa 
caminhada não pode ser considerada uma 
regalia fi nanceira, mas sim, uma solução 
obrigatória e duradoura", fi naliza Vega.

Fintechs: como elas chegaram para 
melhorar a vida dos profi ssionais liberais?

Com objetivo de profi ssionalizar área fi nanceira, plataforma de pagamentos esclarece como as fi ntechs 
democratizaram o acesso aos serviços fi nanceiros especializados

A agência espacial ameri-
cana, Nasa, deu início a uma 
nova corrida à Lua. Em um 
acordo com nove empresas 
privadas, o grupo colaborará 
com futuras missões que ini-
cialmente levarão à Lua robôs 
e experimentos, para, então 
,estimular missões de astro-
nautas. A estratégia faz parte 
do programa de fornecimento 
de serviços comerciais para a 
Lua, chamado CLPS, que terá 
mais de US$ 2,6 bilhões inves-
tidos nos próximos 10 anos.

Um lançamento de sonda 
comercial na órbita pode 
acontecer no ano que vem 
para comemorar os 50 anos 
da chegada do 1º homem a 
Lua.

Em 2020, um transportador 
comercial pode levar experi-
mentos à superfície lunar, que 
então terá os rovers pousando 
no satélite. Também nesse 
ano, a Nasa pretende construir 
uma mini-estação espacial na 
órbita lunar, que pode servir 
como ponto de parada para 

Agência mandará cápsulas com astronautas

para satélite da Terra.

Itália muda conceito 
de idoso para 75 anos

Desde a última sexta-feira 
(30), a população italiana 
pode se considerar mais jovem. 
Segundo a Sociedade Italiana 
de Gerontologia e Geriatria 
(Sigg), uma pessoa só pode 
ser considerada idosa a partir 
dos 75 anos. “Uma pessoa de 
65 anos tem a forma física e 
cognitiva de uma pessoa de 45 
há trinta anos. 

Os que têm 75, têm as mes-
mas condições de quem tinha 
55 nos anos 1980”, diz Niccolò 
Marchionni, professor da Uni-
versidade de Florença e diretor 
do departamento cardiovas-
cular do hospital Careggi. “Os 
dados demográfi cos mostram 
que a expectativa de vida au-
mentou 20 anos desde 1900 
na Itália. Uma grande parte da 
população entre 60 e 75 anos 
está em ótima forma e livre de 
doenças”, acrescenta. 

Os geriatras anunciaram a 
adoção de uma defi nição dinâ-
mica do conceito de “idoso”, 
que se adapta às mutações 
das condições demográfi cas e 
epidemiológicas, levando em 
conta que, cientificamente, 
só se é idoso quando se tem 
uma expectativa de vida de 
mais dez anos. Atualmente, a 
expectativa de vida na Itália é 
de 85 anos para mulheres e 83 
para homens (ANSA).

Além disso, Jorge Bergo-
glio e Abbas defenderam 
uma “atenção particular 

a Jerusalém”, segundo nota da 
sala de imprensa da Santa Sé, 
e ressaltaram a importância 
de “preservar a identidade e 
o valor universal da cidade 
sagrada para as três religiões 
abraâmicas”.

“Falou-se sobre o caminho de 
reconciliação dentro do povo 
palestino, bem como sobre os 
esforços para reativar o pro-
cesso de paz entre israelenses 
e palestinos e por alcançar uma 
solução de dois Estados, dese-
jando um renovado esforço da 
comunidade internacional para 
ir ao encontro das legítimas 
aspirações de ambos os povos”, 
diz a nota da Igreja. Francisco Papa Francisco com o presidente da ANP, Mahmoud Abbas.
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Papa recebe líder palestino 
e defende ‘2 Estados’

O papa Francisco recebeu ontem (3), no Vaticano, o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), 
Mahmoud Abbas, com quem discutiu uma “solução de dois Estados” para o confl ito árabe-israelense

e Abbas também conversaram 
sobre “outros confrontos que 
afligem o Oriente Médio e 
sobre a urgência de favorecer 
percursos de paz e diálogo, com 
a contribuição das comunida-
des religiosas, para combater 
qualquer forma de extremismo 
e fundamentalismo”, conclui o 
comunicado. 

A reunião durou cerca de 20 
minutos. O ano de 2018 vem 
sendo marcado pela escalada 
da tensão entre israelenses e 
palestinos, principalmente na 
Faixa de Gaza, por conta da 
abertura de uma embaixada dos 
Estados Unidos em Jerusalém 
e do reconhecimento da cidade 
como capital de Israel, embora 
sua porção oriental seja reivin-
dicada pela ANP (ANSA).

Nasa começa nova corrida à Lua

futuros veículos em trânsito. O 
objetivo desses planos é abrir 
as portas para a missão humana 
em Marte. 

Em até 10 anos, podem 
partir as primeiras cápsulas 
comerciais capazes de trans-
portar astronautas para a Lua. 
Então, a agência americana 
cede para a iniciativa privada 
os detalhes de como chegar a 

Lua, a experiência feita com 
os veículos de carga que levam 
os suprimentos para a estação 
e como serão as viagens com 
humanos.

“Estamos realizando a nossa 
experiência com a estação 
especial para reduzir os cus-
tos das missões”, declarou o 
administrador da Nasa, Jim 
Bridenstine (ANSA).
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A - Limpa Nome 
Para os consumidores que querem terminar o ano com suas dívidas 
atrasadas e/ou negativadas quitadas, mais uma oportunidade: a versão 
online do Feirão Limpa Nome do SerasaConsumidor foi prorrogada 
até o próximo dia 15 de dezembro, com condições especiais e des-
contos. Até o momento mais de 7 milhões de pessoas visitaram o 
site e 1,9 milhão de negociações foram iniciadas, o que representa 
um crescimento de 64% em relação ao ano passado. Para participar, 
basta acessar o site e lá estão todos os detalhes do feirão, empresas 
parceiras e como participar. Acessar: (https://www.serasaconsumidor.
com.br/feirao/).

B - Verão na FSP-USP
A Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP lança o 26º Programa de 
Verão com cursos na área da saúde para 2019, que acontece de 11 a 
22 de fevereiro. Com 34 disciplinas ofertadas, desenvolve e fortalece 
os laços da academia com a comunidade. Os cursos serão ministrados 
na própria FSP, na av. Dr. Arnaldo, 715. “A Arte da Redação Científi -
ca”; “A culinária como prática da alimentação adequada e saudável”; 
“Análise de Regressão Múltipla”; “Análise de Séries Temporais em 
Estudos Epidemiológicos”; “Avaliação de Sistemas e Serviços de 
Saúde”; são alguns dos cursos oferecidos. Inscrições devem ser feitas 
até o próximo dia 7 em: (https://www.fsp.usp.br/cverao/index.php/
turmas/apresentacao.phpdo programa). Mais  informações: (www.
fsp.usp.br/cverao/index.php).

C - Destilados Poloneses
Uma das variações mais conhecidas na carta de vodcas polonesas, a 
Zubrówka, também conhecida em inglês como Bison Grass Vodka, é 
uma vodca seca com sabor de ervas que é destilada a partir de centeio e 
engarrafada a 40% de álcool por volume. Seu sabor é único e é descrito 
como tendo notas de woodruff, baunilha, coco, canela e amêndoa. O 
conceito da Zubrovka (www.zubrowka.com.br) é produzido desde o 
século XVI na Comunidade Polonesa-Lituana, na região do polonês 
contemporâneo: fronteira bielorrussa. A WINE7 é uma empresa que 
trabalha com a importações de produtos exclusivos no setor de bebidas 
destiladas e fermentadas, como vinhos georgianos e vodcas polonesas, 
como a Zubrovka. Saiba mais em: (www.Wine7.com.br).

D - Tenores da Publicidade
Inovação, criatividade, tendências, desafi os e perspectivas. Estes são 
alguns dos temas no repertório de ‘Os 6 Tenores’, que vai reunir os 
mestres da publicidade brasileira: José Victor Oliva, Nizan Guanaes, 
Washington Olivetto, Sergio Amado, Sergio Godilho e Sergio Valente. 
É muito talento, qualidade e experiência em um evento inédito a ser 
realizado em Salvador, no próximo dia 17 (segunda-feira), no Cerimonial 
Rainha Leonor, na Pupileira. Como música para os ouvidos, o público 
terá a oportunidade de participar do bate-papo entre estes magos que 
transformaram e modernizaram a publicidade brasileira e arremataram 
prêmios nacionais e mundiais. Informações: (http://www.sympla.com.
br/os-6-tenores__411681).

E - Mercado Externo
Amanhã (5), das 8h30 às 13 horas, Universidade Presbiteriana Macken-
zie apresenta o Seminário “Log Your Future”, no Auditório Mackgraphe 
(Rua da Consolação, 930). É destinado às empresas paulistanas que 
já vendem ou que desejam comercializar com o mercado externo. O 
objetivo é apresentar perspectivas de futuro e novas metodologias na 
logística de distribuição em exportações. O encontro será dividido em 
três temáticas: ‘Cultura inovadora e as operações internacionais’; ‘A 
gestão efi ciente dos processos logísticos’; e ‘As startups e as soluções 
já existentes para logística’, além da apresentação de cases no setor. 
Inscriçõesno link (http://podio.com/webforms/21870659/1527750).

F - Canudinhos de Papel
A Empresa Compete do Brasil, pioneira na Fabricação de descartáveis 
e insumos para FoodService e Vending Machine, comprou a ̀ briga` para 
um Pais ecologicamente correto. A partir de janeiro, começa a Produção 
dos Econudos (canudinhos de papel). O conhecimento da empresa no 
mercado combinado com seus recursos ajudará a fornecer milhões de 
canudos de papel para o segmento que busca implementar mudanças 
necessárias para proteger o meio ambiente. O Rio foi a primeira cidade 
a ter uma Lei proibindo o canudinho de plástico; em São Paulo ainda 
não é proibido, mas já estão saindo de circulação. No último mês, o 
McDonald’s do Reino Unido e a rede Starbucks anunciaram que pre-
tendem abandonar o canudo de plástico em breve. A tendência chegou 
ao Brasil. Mais informações: (www.compete.com.br).

G - Vazamento de Senhas
Amanhã, dia 5 (quarta-feira), a partir das 14h, a BluePex - empresa nacional 
de segurança da informação - promove o webinar “Não deixe sua senha 
cair na DeepWeb - Como quebrar senhas e evitar problemas de vazamen-
to”, com o diretor de operações da companhia, Nilton Souza, especialista 
em segurança da informação. O executivo abordará como implementar a 
proteção em tempo real de quatro camadas e quais as melhores práticas a 
serem adotadas a respeito de  antivírus, anti-malware e anti-ransomware, 
criptografi a de e-mails, detecção de palavras-chave, controle de usuários, 
monitoramento de servidor, vazamento de senha de e-mail entre outros. 
Inscrições no link: (https://global.gotomeeting.com/join/817233749). 

H - Vagas do SiSU
A UFSCar assinou, junto ao MEC, o Termo de Adesão ao Sistema de 
Seleção Unifi cada (SiSU), confi rmando a oferta de 2.893 vagas em 64 
opções de cursos de graduação presenciais, para ingresso no primeiro 
semestre de 2019. O Termo (https://bit.ly/2KJ1zPY) contém informações 
sobre os pesos e as respectivas notas mínimas para cada uma das provas 
do Enem, em cada opção de curso e turno, além de explicitar a forma 
de distribuição das vagas. As inscrições estarão abertas de 22 a 25 de 
janeiro. O edital e todas as orientações sobre o ingresso na graduação, 
prazos e documentação exigida para matrícula estarão disponíveis no 
site: (www.ingresso.ufscar.br).

I - Neurociência e Felicidade
O Núcleo Mulher da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing 
do Brasil promove palestra gratuita sobre o tema “Neurociência: coisa 
da minha cabeça!”, amanhã (5), no Auditório Employer. A palestrante 
convidada é Cristina Calligaris, vice-presidente da ADVB Mulher e master 
coach com formação em neurociência, que vai abordar a felicidade e 
como o ser humano pode encontrar a alegria na vida, além de falar sobre 
os caminhos simples que a neurociência vem mostrando para alcançar 
essa felicidade. Dicas simples para adoção de novas atitudes que podem 
trazer alegria para mais perto das pessoas. É aberto ao público e as 
inscrições podem ser feitas pelo email (laine@advb.org). 

J - Estudo do Direito
Pensando em facilitar a vida do aluno, a Saraiva Educação está lan-
çando o Campus Lab (https://campuslab.com.br/), uma plataforma 
online voltada para estudantes de Direito e que oferece um novo jeito 
de estudar conteúdo jurídico. Com mais de 100 horas de aulas online, 
mapas mentais animados, exercícios, textos de apoio e mais de 90 livros 
digitais, a plataforma tem como objetivo a democratização do ensino do 
Direito no Brasil. Por apenas R$ 19,90 por mês, o aluno tem acesso a 
uma biblioteca jurídica atualizada com os livros de doutrina da editora 
Saraiva Jur, além de trilhas e planos de estudo sob medida para as ne-
cessidades do estudante.
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D - Tenores da Publicidade
Inovação, criatividade, tendências, desafi os e perspectivas. Estes são 

Quem não passou a 

adolescência ouvindo 

a palavra “vestibular”, 

talvez ainda esteja 

imune às várias 

armadilhas que o tempo 

revela 

Se a carreira é uma delas, 
esse texto é para você. 
Afi nal, o que conside-

rar ao mudar de carreira? O 
dilema de muitos é que, aos 
17 anos, nos deparamos com 
algumas decisões que nem 
mesmo aos 27 estamos tão 
certos sobre qual caminho 
tomar. De qualquer maneira, 
somos ensinados a fazer “o 
que gostamos”. Mas se você 
foi ensinado a escolher o que 
te agrada desde o início, você 
pode se perguntar: “como vim 
parar aqui”?

Faço parte da geração Y, um 
grupo orientado pela satisfação 
profi ssional, talvez acima da 
busca pela própria estabilida-
de. Quando ingressamos no 
mercado de trabalho, nosso 
perfi l profi ssional surpreendeu 
as gerações anteriores e fomos 
celebrados pela nossa versati-
lidade, conectividade e senso 
de autonomia.

Hoje, minha visão sobre o 
nosso perfi l é menos român-
tica quanto ao mercado que 
construímos. Tivemos - e ainda 
temos - um oceano de esco-
lhas, de cursos, de carreiras, 
de trabalhos informais como 
freelancers e até de materiais 
gratuitos na web capazes de 
nos ensinar a executar qual-
quer habilidade que venhamos 
a precisar, mas isso tem con-
sequências.

Esse mundo de possibilida-
des nos torna constantemente 
insatisfeitos e instáveis quanto 
ao nosso curso profi ssional e 
pessoal. Mudamos de ideia o 
tempo todo, porque nos foi 
intitulado o direito de fazê-lo 
sempre que conveniente. E 

isso nos privou de uma linha 
norteadora que agregaria a 
construção, ao invés da disper-
são na qual tantas pessoas da 
minha geração se encontram 
em tantos aspectos da vida. 

Podemos e devemos explorar 
as possibilidades de trabalho, 
mas temos que fazer essas ex-
periências serem construtivas, 
e não ferramentas de procras-
tinação. Estamos deixando de 
construir carreiras sólidas e 
adquirir real consistência para 
as nossas vidas? Pelo contrário. 
Permanece o valor do traba-
lho com propósito, de buscar 
aquela carreira que realmente 
dialoga com nossos valores e 
habilidades que são só nossas. 

Vamos construir nossa linha 
norteadora a partir disso, 
mesmo que isso signifique 
buscar uma nova área de atu-
ação. Além do mais, a maneira 
como a civilização moderna 
está organizada faz com que 
estejamos trabalhando o tem-
po todo. Sem falar no cenário 
econômico brasileiro, que, 
para todos os efeitos, criou 
uma verdadeira cultura de 
desapego de empresas, equi-
pes e modelos de trabalho. 
Então, por que não estamos 
trabalhando naquilo em que 
realmente acreditamos?

Mas dessa vez, sem pensar 
em vestibular. Vamos nos 
apropriar desse universo de 
informações, dessa cultura 
colaborativa, das nossas ex-
periências anteriores (mesmo 
que em uma área distante da 
desejada) e construir, com 
autonomia, foco e objetividade, 
a vida que desejamos. Não por-
que estamos procurando algo 
mais legal para fazer, mas por-
que queremos dar à nossa força 
de trabalho, acima de tudo, um 
verdadeiro signifi cado.

(*) - É publicitária por formação e 
coordena a frente de Formação 

Complementar do Centro Europeu, 
uma das principais escolas de 

profi ssões do mundo.

Marianna Greca (*)

Um estudo realizado em 
todas as capitais pela 
Confederação Nacional 

de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) revela que 
os principais responsáveis pela 
negativação de CPFs no país são 
o crediário (65%) e o cartão de 
crédito (63%), lendo em conta 
seus usuários. 

O empréstimo pessoal em 
bancos ou fi nanceiras aparece 
em terceiro lugar na lista dos 
grandes vilões da inadim-
plência, com 61%. Entre os 
outros tipos de dívidas que 
levaram ao registro do nome 
em entidades de proteção ao 
crédito, destacam-se: crédito 
consignado (60%), cheque 
especial (57%), fi nanciamento 
de automóvel (45%), mensali-
dades escolares (26%), conta 
de telefone (20%), boletos de 

Os principais responsáveis pela negativação de CPFs são o 

crediário (65%) e o cartão de crédito (63%).

A carga tributária atingiu 
32,43% de tudo o que o país 
produz – Produto Interno 
Bruto (PIB), em 2017. A in-
formação foi divulgada ontem 
(3) pela Receita Federal. É o 
maior índice em quatro anos.

Em relação a 2016 (32,29%), 
a carga tributária aumentou 
0,14 ponto percentual. 

De acordo com a Receita, a 
variação resultou da combina-
ção dos acréscimos em termos 
reais (descontada a infl ação) 
de 0,99% do PIB e de 1,4% da 
arrecadação tributária nos três 
níveis de governo. O PIB no ano 
de 2017 apresentou aumento 
em relação ao ano anterior, 
alcançando aproximadamente 
R$ 6,56 trilhões. E a arrecada-
ção chegou a R$ 2,13 trilhões.

Dentre os tributos federais, 
os que mais contribuíram para 
o aumento da carga tributária 
foram os programas PIS/Pasep 
e a Cofi ns, responsáveis pelo 
crescimento de 0,21 ponto 
percentual. Segundo a Re-
ceita, o acréscimo decorreu 
principalmente da elevação 

Em relação a 2016, a carga tributária aumentou

0,14 ponto percentual.

O varejo de material de cons-
trução cresceu 5% no mês de 
novembro, na comparação com 
outubro. Com relação ao mes-
mo período do ano passado, o 
desempenho foi 2% superior. Já 
no acumulado do ano, o setor 
apresenta alta de 6,5% sobre o 
mesmo período de 2017. Nos úl-
timos 12 meses, há crescimento 
de 7,5%.

Os dados são da Pesquisa Tra-
cking mensal da Anamaco, que 
entrevistou 530 lojistas entre os 
dias 26 a 28 de novembro. Segun-
do o levantamento, quase todas 
as regiões do País apresentaram 

crescimento, com destaque para 
o Sul (9%), Nordeste (8%), Norte 
(5%) e Sudeste (4%). O Centro-
-Oeste, que foi a região que mais 
cresceu no mês passado (18% so-
bre setembro), apresentou queda 
de 10% em novembro.

Segundo o presidente da Anama-
co, Cláudio Conz, o desempenho no 
mês indica a confi ança do setor nas 
ações anunciadas até agora pelo 
presidente eleito, Jair Bolsonaro. 
“O otimismo do setor com relação 
ao governo nos próximos 12 meses 
atingiu 84%, maior patamar desde 
janeiro de 2013”, declara (AI/
Anamaco).

Mercado reduz 
estimativa de 
infl ação para 2018

A estimativa de instituições 
fi nanceiras para a infl ação este 
ano caiu pela sexta vez seguida. 
De acordo com pesquisa do 
Banco Central (BC), divulgada 
todas as segundas-feiras, em 
Brasília, o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) deve fi car em 3,89%. 
Na semana passada, a projeção 
estava em 4,94%. Para 2019, a 
projeção da infl ação passou de 
4,12% para 4,11%. Não houve 
alteração na estimativa para 
2020: 4%. Para 2021, passou 
de 3,86% para 3,78%. 

Para o mercado fi nanceiro, 
a Selic deve permanecer em 
6,5% ao ano na última reunião 
de 2018 do Comitê de Política 
Monetária (Copom), marcada 
para os dias 11 e 12 deste mês. 
Em 2019, a expectativa é de 
aumento da taxa básica, ter-
minando o período em 7,75% 
ao ano, a mesma previsão da 
semana passada. Para o término 
de 2020 e 2021, a expectativa 
segue em 8% ao ano.

As instituições fi nanceiras 
ajustaram a estimativa para 
o crescimento do PIB, soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país, de 1,39% 
para 1,32% em 2018. Para o 
próximo ano, a estimativa de 
crescimento do PIB passou 
de 2,50 para 2,53%. Em 2020 
e 2021, a estimativa segue em 
2,50%. A expectativa para a 
cotação do dólar subiu de R$ 
3,70 para R$ 3,75, no fi m deste 
ano, e passou R$ 3,78 para R$ 
3,80, no término de 2019.
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Crediário e cartão de crédito são os 
principais vilões da inadimplência

O brasileiro vem assumindo cada vez mais compromissos fi nanceiros e, diante do atual quadro 
econômico, passa a enfrentar difi culdades para pagar contas, como a fatura do cartão de crédito e 
boletos no comércio

das contas. E o mais grave é o 
fato que as dívidas bancárias se 
posicionem entres os primeiros 
colocados porque os juros ele-
vados por atraso contribuem 
para que os valores dessas 
dívidas cresçam até o ponto 
de o consumidor não conseguir 
honrar seus compromissos 
fi nanceiros”, observa.

O levantamento também ma-
peou quais são as demais contas 
que os inadimplentes possuem 
atualmente sem pagar, mas que 
não necessariamente tenham 
levado à negativação. De acordo 
com os dados, os empréstimos 
que envolvem pessoas próximas 
com parentes e amigos (38%) 
são as contas que os entrevis-
tados mais deixaram de pagar. 
Depois surgem as parcelas do 
cartão de crédito (20%), cre-
diário (20%) e cheque especial 
(20%) (CNDL/SPCBrasil).

TV por assinatura e internet 
(18%) e conta de água e luz 
(11%). Atrasos com aluguel e 
condomínio, respondem por 
10% e 8%, respectivamente.

Na avaliação do educador 
fi nanceiro do SPC Brasil, José 

Vignoli, o orçamento apertado 
e a falta de controle fi nanceiro 
acabam refletindo em uma 
maior incidência de negativa-
ções. “O desemprego ainda em 
altos níveis e a renda achatada 
vêm difi cultando o pagamento 

Carga tributária subiu
para 32,43% do PIB

das alíquotas sobre combustí-
veis (gasolina e diesel). Já as 
maiores reduções se devem ao 
IRPJ e a CSLL, responsáveis por 
um decréscimo de 0,35 ponto 
percentual.

Isso ocorreu porque, em 2016, 
houve aumento da arrecadação 
com a Lei da Repatriação. Esse 
regime permitiu a regularização 
de recursos, bens ou direitos 
remetidos ou mantidos no 

exterior ou repatriados por 
residentes ou domiciliados 
no país, que não tinham sido 
declarados ou que tinham sido 
declarados incorretamente. 
No total, em 2016 foram ar-
recadados R$ 23,5 bilhões. 
Quanto aos tributos estaduais, 
houve acréscimo de arreca-
dação em relação ao ano an-
terior do ICMS de 0,12 ponto 
percentual (ABr).

Cresceu o varejo de material de construção
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O nosso habitat 
ideológico

Somos uma gente de 

índole pacífi ca, cordata, 

acolhedora, criativa

A ascensão de um grupo 
de direita ao centro do 
poder no Brasil, depois 

de longo ciclo comandado por 
quadros com habitat nos espa-
ços do centro e da esquerda 
do arco ideológico, abre um 
campo de dúvidas: esse novo 
grupamento terá vida longa? 
A tendência de fazer o país 
rumar à direita conta com base 
sólida no seio social ou é fruto 
de circunstâncias, na esteira de 
uma polarização que envolve 
partidos, líderes, setores, e 
que, por anos a fi o, procurou 
estabelecer uma muralha entre 
ricos e pobres, “nós e eles”?

A resposta implica juntar um 
conjunto de variáveis, a partir 
da análise de traços do ethos 
nacional. Claro, observam-se 
traços de exagero em nossa 
índole: somos o país do melhor 
futebol do mundo; temos o pior 
desempenho em matéria de 
ética e moral; não temos muito 
compromisso com a verdade 
(em Petrolândia, nunca se 
tirou um pingo de petróleo; a 
mesma coisa em Petrolina; a 
Bahia de Todos os Santos? Ah, 
também é a Bahia de Todos os 
Pecados, como atestava Jorge 
Amado). 

Somos a terra do “mais 
ou menos”. “Você trabalha 
quantas horas por semana”? 
“Mais ou menos 40 horas”. Ou 
o país das coisas relativas. “O 
senhor é católico”? “Sou, mas 
não costumo ir à igreja.”. Não 
é isso mesmo, mestre Roberto 
da Matta?

Concorde-se, então, com a 
ideia de que o brasileiro, ante 
a dualidade “sim” e “não”, 
característica do anglo-saxão, 
prefere “talvez”, “depende”, 
“vamos ver”. No arco ideoló-
gico, essa posição estaria mais 
próxima ao centro do que às  
margens direita e esquerda. 
Esses traços superfi ciais, claro, 
não respondem às grandes 
questões que se fazem sobre 
o posicionamento político-
-ideológico do brasileiro. Mas 
ajudam a compreender o “mo-
dus brasiliensis” de ser.

Assim, é razoável se pensar 
que o povo brasileiro, fruto 
da miscigenação do índio, do 
negro e do português, sinaliza 
uma tendência para a mode-
ração, para a integração de 
propósitos, a busca da paz. 
Sentimento reforçado pela 
coleção de gentes de outras 
terras que escolheram o Bra-
sil como Pátria. O aspecto 
educacional surge como outro 
fator para análise dos nossos 
costumes. O alto índice de in-
cultura, o subdesenvolvimento 

econômico, social, cultural e 
político marcam fortemente a 
frágil cidadania. 

Entramos na classifi cação de 
Bobbio, onde uma “cidadania 
passiva” prevalece sobre a 
“cidadania ativa”, servindo 
aos interesses das elites, que 
manipulam os eleitores. Por 
décadas a fi o, cultivamos o 
“voto de cabresto”, como des-
creveu Vitor Nunes Leal, em 
Coronelismo, Enxada e Voto. 
Só mais recentemente – mais 
precisamente após a CF de 
88 – os cidadãos passaram a 
escalar o patamar mais alto da 
cidadania.

O fator econômico é outra 
bússola para verifi cação dos 
rumos da ventania ideológi-
ca. Dinheiro no bolso, capaz 
de suprir as carências fami-
liares, alimento, segurança, 
enfi m, o conforto oferecido 
pelo Produto Nacional Bruto 
da Felicidade (PNBF) agem 
como motores da política. Se 
o sistema político proporcio-
nar aumento da felicidade 
coletiva, ganhará o apoio e os 
votos de eleitores, a partir das 
margens carentes. É quando a 
opção política se dá pela via do 
pragmatismo.

Por último, lembre-se que 
o PT construiu a muralha da 
divisão de classes, o “nós e 
eles”. Por mais de três décadas, 
a cantilena bateu na mente 
nacional. Até que se deu o es-
touro da boiada, os escândalos 
em série que vieram à tona 
com o mensalão. A máscara 
do PT caiu. Seus líderes foram 
presos. O carismático Lula, na 
prisão em Curitiba, atravessa a 
pior fase de sua vida. O Partido 
dos Trabalhadores procura um 
caminho.

Dito isto, voltemos às per-
guntas iniciais. A resposta abri-
ga o conjunto de fatores acima 
descritos. Mas o pragmatismo 
deverá orientar as vontades. Se 
a direita de Bolsonaro acertar e 
garantir o PNBF, ganhará força 
para continuar como habitat 
da maioria. A recíproca é ver-
dadeira. O fato é que direita, 
esquerda e centro perdem 
importância. Servem melhor 
na  sinalização do trânsito. O 
bolso passa a ser o termômetro 
do corpo nacional. 

De qualquer forma, a tese 
pode ser esta: para manter 
apoio, a direita deve evitar 
posicionamentos radicais, evi-
tando contribuir para o apar-
theid social. E observar que a 
vontade nacional, por maioria, 
vê o centro como o espaço de 
harmonia e integração.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político e de 
comunicação Twitter@gaudtorquato.

Acesse o blog
(www.observatoriodaeleicao.com).

Gaudêncio Torquato (*) 

O presidente eleito do Brasil, 
Jair Bolsonaro, disse no domin-
go (2) que deve se encontrar 
com o homólogo norte-america-
no, Donald Trump, em março de 
2019. Bolsonaro compareceu ao 
Allianz Parque,  onde assistiu ao 
jogo entre Palmeiras, time do 
qual é torcedor, e Vitória, pela 
última rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Após a vitória por 3 a 2 do clu-
be paulista, o presidente eleito 
entregou a taça da competição 
a jogadores e comissão técnica. 
Perguntado no aeroporto de 
Congonhas sobre o encontro 
com Trump, ele respondeu 
que a reunião ocorreria “só em 
março, após a cirurgia”. A Casa 
Branca ainda não confi rma a 
realização da cúpula.

Bolsonaro deve se submeter 
no próximo dia 20 de janeiro a 
uma cirurgia para a retirada da 
bolsa de colostomia e religação 
de alças do intestino delgado, 
dando continuidade à recupe-
ração dos ferimentos a faca 
sofridos durante a campanha 
eleitoral. O procedimento es-
tava previsto para o próximo 
dia 12 de dezembro, mas teve 
de ser adiado devido a uma 
infl amação observada em uma 
tomografi a abdominal.

Após a cirurgia, o período de 
recuperação deve durar de 10 a 
15 dias, devido a uma paralisia 
intestinal pós-operatória que, 
segundo Antonio Macedo, 
médico de Bolsonaro, é normal 
em casos como o do presidente 
eleito (ANSA).

Bolsonaro deve se submeter a cirurgia no dia 20 de janeiro.

EPA

Eles também pretendem 
ter uma reunião com o 
ministro Ricardo Lewan-

dowski, do STF, para conversar 
sobre os fundos partidários dos 
estados e municípios.

“A União precisa parar com 
esta concentração permanente 
de receita e quebra do pacto 
federativo. Na última semana 
foram aprovadas urgências e 
avançamos nos entendimentos 
e agora vamos cuidar de, por 
acordo, viabilizar a votação. 
Se a União precisa de receitas, 
imagine quem está lá na ponta 
cuidando das demandas do 
povo”, disse Wellington Dias 
(PT), governador do Piauí

Na Câmara, eles vão acompa-
nhar a votação do projeto que 
trata da securitização da dívida 

Governadores do Norte e Nordeste vão acompanhar votações 

sobre securitização da dívida ativa e a regulação da cessão 

onerosa de gás e petróleo.
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A comissão temporária para 
reforma do Código Comercial 
vota na hoje (4) o relatório do 
senador Pedro Chaves (PRB-
-MS). Ele é favorável, com 
mudanças, ao projeto elaborado 
por uma comissão de juristas 
e apresentado pelo senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
então presidente do Senado. O 
texto disciplina a organização 
e a exploração de empresas 
nas áreas de direito societário, 
contratual, cambial e comercial 
marítimo.

Pedro Chaves leu o relatório 
no dia 21 de novembro. O novo 
Código Comercial tem mais de 
mil artigos. O texto classifi ca 
como empresa a atividade 
econômica organizada para 
produção de bens e serviços. 
O projeto defi ne como empre-
sário formal aquele inscrito no 
Registro Público de Empresas 
— as antigas juntas comerciais.

O projeto admite a existência 
do empresário individual, que 

Senador Pedro Chaves (PRB-MS), relator do novo Código 

Comercial.

A Comissão de Infraestru-
tura (CI) do Senado marcou 
para hoje (4) uma audiência 
pública com autoridades do 
governo, da concessionária 
Transnordestina Logística e 
do TCU para debater um novo 
projeto, apresentado pela con-
cessionária, visando à retoma-
da das obras de construção da 
ferrovia Transnordestina. As 
obras estão paradas há quase 
dois anos, após uma fi scaliza-
ção feita pelo TCU. 

O relatório do ministro 
Walton Alencar concluiu 
que “o regime da legalidade 
administrativa não tolera a 
liberação de recursos públicos 
para empreendimentos que 
apresentam um alto risco de 
não conclusão”, quando nem 
sequer há elementos que 
permitam aferir o custo real 
da obra. O pedido para a rea-
lização da audiência partiu do 
senador Armando Monteiro 
(PTB-PE). 

Ele lembrou a relevância 
estruturante que a Transnor-
destina terá para o Nordeste. 
Com 1.753 km de extensão, 
o projeto passa por 81 cida-
des, de Eliseu Martins (PI) 
aos portos de Pecém (CE) e 
Suape (PE). Cerca de R$ 6,3 
bilhões já foram investidos em 

Operários trabalhando na construção da ferrovia, em 2015: 

obras estão paradas há quase dois anos.

Otimismo quanto 
à recuperação da 
economia

A senadora Ana Amélia (PP-
-RS) afi rmou que já se nota 
a volta da confi ança e uma 
expectativa positiva quando à 
recuperação da economia. Ela 
apontou diversos sinais de que 
isso já está acontecendo — e 
de maneira mais forte — desde 
setembro, quando houve, por 
exemplo, um aumento subs-
tancial no número de carteiras 
de trabalho assinadas, o maior 
dos últimos cinco anos.

Para ela, isso derruba a 
narrativa da oposição de que a 
reforma trabalhista viria a tirar 
direitos dos trabalhadores. De 
acordo com a parlamentar, é 
preciso enxergar a realidade 
com senso de responsabilidade 
e não apenas com aquela visão 
destrutiva de que nada dá certo, 
de que tudo vai dar errado.

“E a oposição tem o dever, sim, 
de fi scalizar, de criticar, de exigir 
explicações do governo, mas não 
tem o direito de destruir as coisas 
que estão sendo construídas com 
muito sacrifício pela sociedade 
brasileira” (Ag.Senado).
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Senado analisa 
logística reversa 
para óleo de 
cozinha

A Comissão de Meio Am-
biente do Senado, em reunião 
agendada hoje (4), deve anali-
sar um projeto que estabelece o 
descarte do óleo de cozinha por 
logística reversa. O projeto do 
senador José Medeiros (Pode-
-MT) inclui o óleo de cozinha 
e demais gorduras de uso culi-
nário na lista de produtos do 
sistema de logística reversa. A 
intenção é repassar aos fabri-
cantes a responsabilidade pela 
coleta, reaproveitamento e des-
carte correto desses materiais.

Para o relator da proposta, 
senador Cristovam Buarque 
(PPS-DF), a expectativa é de 
que a iniciativa traga impactos 
positivos sobre a coleta e a 
reciclagem de óleos e gorduras 
comestíveis. Cristovam sugeriu 
modifi cações ao projeto, in-
cluindo o pedido de elaboração 
de estudos de impacto ambien-
tal e econômico pelo poder pú-
blico, em parceria com o setor 
empresarial, para identifi car a 
melhor forma de relacionar a 
viabilidade de implantação da 
logística reversa e os ganhos 
ambientais. A votação na Co-
missão é terminativa: se for 
aprovado e não houver recurso 
para análise no Plenário, o 
projeto será enviado à Câmara 
(Ag.Senado).

Governadores do Norte e do 
Nordeste querem garantia de verba

Os governadores do Norte e Nordeste desembarcam hoje (4), em Brasília, para acompanhar de perto as 
votações sobre securitização da dívida ativa e a regulação da cessão onerosa de gás e petróleo

No comunicado, a assesso-
ria do governador do Piauí 
informa que o projeto “esta-
belece uma forma moderna 
de combater a sonegação e 
gera receitas para défi cit da 
previdência e investimentos”. 
Segundo o texto, o projeto 
conta com interesse dos es-
tados, municípios e a União.

Outro tema que interessa aos 
governadores é o projeto que 
trata da regulação da cessão 
onerosa de gás e petróleo, 
no qual o governo cedeu uma 
parte da área do pré-sal para a 
Petrobras, que teve o direito 
de explorar 5 bilhões de barris 
de petróleo. Com a descoberta 
de volume maior de petróleo 
na área, o governo irá vender o 
excedente da área (ABr).

ativa. O texto autoriza a União, 
os estados e os municípios a 
cederem, com ônus, os direitos 

originados de créditos tributá-
rios e não tributários, inclusive 
inscritos em dívida ativa.

Em debate a retomada das 
obras da Transnordestina

mais de 10 anos, com estágio 
de conclusão de 52%, informou 
o senador. Ele sustenta que 
a Transnordestina permitirá, 
numa estrutura multimodal, 
escoar a produção do oeste 
baiano e do sul do Maranhão. 

A produção de minérios, soja, 
algodão, milho e frutas da região 
seria escoada para mercados 
externos pelos portos de Suape 
e Pecém. “A estimativa é que a 
ferrovia transporte 30 milhões 
de toneladas de carga por ano, 
reduzindo os custos aos produ-
tores, hoje obrigados a escoar 
sua produção por caminhões, 
que transportam a carga aos 
portos do Sudeste”, explica.

Pelo novo projeto, a obra 
só será concluída em 2027, 
exigindo um aporte adicional 
de R$ 6,7 bilhões. O objetivo 
da audiência é justamente 
conhecer de forma mais 
aprofundada o novo projeto 
e as fontes de fi nanciamento, 
além de sua funcionalidade 
num prazo mais curto. O se-
nador reforça que um estudo 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) apontou que 
o projeto original tornou-se 
inviável. Por isso a CNI tam-
bém defende a mudança para 
um projeto menos ambicioso 
tecnologicamente e mais eco-
nômico (Ag.Senado).

Comissão especial vota hoje o 
novo Código Comercial

poderá se inscrever no Registro 
Público por meio eletrônico. 
Ele deve exercer a atividade 
em regime fi duciário: no caso 
de falência, o patrimônio pes-
soal não pode ser usado para 
pagar dívidas da atividade 
empresarial.

Caso não faça a inscrição no 
Registro Público, o empreen-

dedor passa a ser considerado 
empresário individual informal. 
“O Código Civil passa a ser apli-
cável apenas subsidiariamente, 
naquilo que não for regulado 
pelo Código Comercial. Afasta-
-se ainda a incidência do Código 
de Defesa do Consumidor nas 
obrigações entre empresários”, 
explica Chaves (Ag.Senado).

Jair Bolsonaro se encontrará 
com Trump em março

As comissões de Trabalho e de Fis-
calização Financeira da Câmara dos 
Deputados realizam, hoje (4), uma au-
diência pública para discutir o refi no do 
petróleo como uma questão estratégica 
para o Brasil. O debate foi proposto pe-
los deputados do PT Bonh Gass (RS), 
Leonardo Monteiro (MG) e Jorge Solla 
(BA). “O refi no é o conjunto de processos 
destinados a transformar o petróleo em 
derivados e é vital para que se garanta o 
abastecimento do País. Por esse motivo, 

é estabelecida constitucionalmente a ga-
rantia do fornecimento dos derivados de 
petróleo em todo o território nacional”, 
explicam os parlamentares.

O parque de refi no brasileiro tem 17 
refi narias, com capacidade para processar 
aproximadamente 2,3 milhões de barris por 
dia. Treze dessas refi narias pertencem à 
Petrobras e respondem por 98% da capa-
cidade total. Os deputados lembram que, 
em abril, a Petrobras informou que venderia 
60% da participação acionária de quatro 

refi narias nas regiões Nordeste e Sul, 
mas uma liminar do ministro do Supremo 
Tribunal Federal Ricardo Lewandowski 
suspendeu as negociações.

“Os desinvestimentos em refi no distan-
ciariam a Petrobras de seu objeto social, 
que tem foco na integração das ativida-
des e na cadeia de agregação de valor”, 
apontam os parlamentares. Eles querem 
avaliar as consequências de uma possível 
privatização do refi no do petróleo para o 
País (Ag.Câmara).

A importância do refi no do petróleo para o Brasil



Se há algo que 

incomoda quando se 

fala de exportações e 

importações brasileiras 

é a posição do Brasil no 

comércio internacional

Independentemente de 
quem esteve governando 
o país nas últimas décadas, 

com ou sem planos econô-
micos, com ou sem investi-
mentos, com ou sem acordos 
bilaterais ou multilaterais, a 
verdade é que não se consegue 
avançar no ranking dos países 
divulgados pela OMC – Orga-
nização Mundial do Comércio.

Nas últimas décadas, a média 
da participação do Brasil no 
comércio internacional fi cou 
em torno de 1,2%. Como se ex-
plica? Para quem acompanha 
este mercado há algum tempo, 
é possível afi rmar que algumas 
medidas foram tomadas por 
parte dos governos para o 
incremento das exportações e 
a facilitação das importações. 
Foram também observados o 
empenho do setor produtivo 
para incrementar seus negó-
cios no mercado externo, mas 
os índices divulgados sempre 
foram e continuam sendo de-
cepcionantes.

As justifi cativas deste fraco 
desempenho são aquelas já 
conhecidas: o custo Brasil, 
composto pelos “gargalos” das 
exportações, a infraestrutura 
precária, a carga tributária, o 
grau de abertura comercial do 
país e até a falta de profi ssio-
nais devidamente qualifi cados 
para atuar neste segmento. 
Estes e outros quesitos levam 
à falta de competitividade e de 
condições para as empresas 
brasileiras atuarem no mer-
cado internacional e, conse-
quentemente, levam a estes 
resultados medíocres.

Em busca de um melhor 
desempenho no comércio in-
ternacional, entre as medidas 
adotadas pelos governos e o 
setor privado, pode-se notar 
o empenho da ApexBrasil, 
“promovendo os produtos e 
serviços brasileiros no exte-
rior de setores estratégicos e 
buscando atrair investimentos 
estrangeiros no país”. Outras 
instituições, como o Sebrae, 
fazem um excelente trabalho 
no sentido de educar e orientar 
empresas que desejam atuar 
no exterior. As associações de 
classe também se empenham 
e sensibilizam seus associados 
para a importância de se atuar 
no mercado internacional, 
ajudando-os nas promoções 
e negociações internacionais.

Os governos, durante seus 
exercícios, lançaram medidas 
que buscavam melhorar este 
desempenho, como a criação 
de alguns benefícios fi scais 
para as importações e expor-
tações ou, ainda, a liberação de 
recursos para fi nanciamentos 
via BNDES. Pode-se ainda con-
siderar os inúmeros eventos 
que tratam deste segmento, 
como os encontros e seminá-
rios que reúnem interessados 
no assunto. Só o Enaex/AEB 
– Encontro Nacional de Co-
mércio Exterior, que é anual, 
já aconteceu 37 vezes! Mas o 
que foi feito até agora, seja 
pela iniciativa privada ou pe-
los governos, não melhorou o 
índice da participação do país 
no mercado mundial.

Algumas medidas que po-
deriam contribuir para o 
incremento de comércio com 
o mercado externo foram 

adotadas recentemente pelo 
governo atual, como a apro-
vação do texto do Código 
Aduaneiro do Mercosul pelo 
Congresso. Isto ocorreu oito 
anos após ter sido sancionado 
pelo Conselho do Mercosul, em 
agosto de 2010! Os benefícios 
que se pode apontar com a 
adoção desta medida são o tra-
tamento unifi cado ao trânsito 
de mercadorias entre os países 
membros e a transparência nos 
procedimentos aduaneiros.

No mesmo mês de setembro, 
fi nalmente o governo em exer-
cício ouviu os apelos de um 
setor da economia e concedeu 
um alívio às empresas quando 
a Camex publicou a Resolução 
nº 65, em 13 de setembro de 
2018, revogando a aplicação 
de imposto de exportação 
sobre couro wet blue e couro 
bruto, que há décadas incidia 
sobre as exportações destas 
mercadorias.

Em 21 de novembro, foi 
assinado o acordo de livre 
comércio Brasil/Chile, que 
complementa um acordo as-
sinado anteriormente entre 
o Mercosul e o Chile. Este 
“novo” acordo deve contribuir 
para aumentar o comércio 
entre os dois países e também 
aproximar o Mercosul/Brasil 
da Aliança do Pacífi co, bloco 
econômico que tem consegui-
do muito mais êxitos em seus 
propósitos do que o Mercosul, 
que foi criado há muito mais 
tempo.

Se até agora, apesar dos 
esforços dos governos e do 
setor produtivo, os índices 
de participação no comércio 
internacional não mudam, 
qual é a “lição de casa” que 
não está sendo feita? Não seria 
agora o momento propício para 
repensar a política de comércio 
exterior do país, incluindo aí 
a questão tributária, e tam-
bém repensar a sua política 
industrial?

Se o problema está na falta 
de competitividade do setor 
produtivo, as empresas preci-
sam adotar novas ferramentas 
e modelos de negócios para 
se manterem nos mercados, 
sejam nacionais ou interna-
cionais. Quanto as empresas 
brasileiras exportadoras têm 
investido para se tornarem 
“4.0”? Que medidas o governo 
tem adotado para que estas 
empresas possam se adequar 
às novas demandas interna-
cionais?

A qualidade das relações 
internacionais e diplomáticas 
e a celebração de acordos 
comerciais bilaterais ou multi-
laterais certamente são muito 
importantes para a economia 
do país, mas de nada adiantam 
sem o devido preparo das em-
presas e dos profi ssionais que 
nelas atuam. 

Diversos estudos que apon-
tam as defi ciências do país e 
apresentam propostas, como 
a publicação “Por uma nova 
abertura da economia brasi-
leira”, elaborada pelo CEBRI 
– Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais, podem auxiliar 
os governantes na adoção de 
políticas que venham con-
tribuir efetivamente para a 
melhoria da posição do país, 
mas a responsabilidade não é 
só dos governos e sim de todos. 

Cada um fazendo a sua parte, 
certamente que esta posição 
poderá mudar. Espera-se.

(*) - É professora da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e atua nas 

áreas de comércio exterior e câmbio.

Comércio Internacional: 
o que dizer sobre

o Brasil
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ESTAGIÁRIO EM EMPRESA SEM FUNCIONÁRIOS
Empresa que não possui empregados poderá contratar estagiá-
rios, sendo o supervisor do estágio o proprietário, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA TOMADORA É DO SIMPLES NACIONAL, O PRESTADOR É 
DE LUCRO PRESUMIDO, EMITIU NOTA FISCAL COMO CONSULTORIA 
E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS?  

Serviços relacionados a administração, fiscalização, supervisão ou 
gerenciamento de obras, e assessoria ou consultoria técnicas não se 
sujeitam à retenção previdenciária em face ao disposto nos Incisos I e 
II do Artigo 143 da IN RFB 971/2009.

ABONAR HORAS DE PERCURSO
Quando a empresa recebe atestado de horas, deve abonar as horas do 
percurso, médico-empresa, empresa-médico? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMPENSAÇÃO DAS RETENÇÕES
A partir da nova obrigação acessória Sped Reinf e DCTF Web, o fisco com-
pensa automaticamente as retenções de INSS que serão efetuadas por 
terceiros tomadores dos nossos serviços/mão de obra, como comprovar 
as compensações? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE UTILIZAR A FICHA DE REGISTRO COM O 
E-SOCIAL, PODEMOS FAZER ESTA ALTERAÇÃO, COMO PROCEDER?

A alteração de livro de registro para ficha de registro poderá ser feita nor-
malmente e a qualquer tempo, vez a legislação não estabelece qualquer 
proibição ou procedimento impeditivo. A legislação é omissa em tais 
procedimentos, contudo o Ministério do Trabalho tem ao longo dos anos 
se posicionado favoravelmente a tal alteração. Portaria MT 41/2007.

PAUSA PARA O JANTAR
Funcionário que trabalha no horário noturno terá quanto tempo 
mínimo para jantar? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

3ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MAYRA PARREIRA LEE CITTI, 
REQUERIDO POR LUZDALMA PARREIRA DE SOUZA - PROCESSO Nº1021354-
42.2015.8.26.0001. 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). CAIO SALVADOR FILARDI, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 19/10/2018 18:31:17, foi decretada a INTERDIÇÃO de MAYRA PARREIRA LEE CITTI, 
CPF 491.213.698-01, 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). Luzdalma Parreira 
de Souza, CPF: 052.548.058-70 e RG: 11760724-1. 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 05 de novembro de 2018. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1010792-68.2015 8.26.0002. O. Juiz(a) de Direito 
da 2ª VC, do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr. Caio Moscariello Rodrigues, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Anderson de Souza Silva, CPF 081.941.418-26, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 6.524,74, referente o contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta ou pagar a quantia reclamada. 
Não sendo embargada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2018.                                                          

Intimação Prazo 30 dias. Processo nº 0009067-29.2018.8.26.0011 A Dra. Rosana Moreno Santiso, 
Juíza de Direito da 3ª VC do Foro Regional de Pinheiros-SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a  
Ausiliare Telecom & Informática Ltda, CPF/MF Sob Nº 74.308. 248/0002-50, 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 pag. do valor de 
R$ 42.595,47, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pag., 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, como penhora de bens (art. 
523,§1º,do CPC), Será o edital, afixado e pub. na forma da lei. Nada mais. SP, 09/11/2018.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias Processo Nº1005970-70.2016 8.26.0529 O(A) MM. Juíza de  
Direito da Vara Única, do Foro de Santana de Parnaíba, SP, Dra. Natália Assis Mascarenhas, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Global Laticínios Ltda, Cnpj 14.021.396/0001-68. Com endereço à 
Rua Vitoria, 57, Jardim Santa Marta (fazendinha), Cep 06529-200, Santana de Parnaíba-SP, que 
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Paga 
mento S.A. Objetivando o recebimento da quantia de R$ 18.330,00, Referente a fatura de nº 2070 
44243, com vencimento em 26/10/2015, fatura de nº 210650065, com vencimento em 25/11/2015, 
e fatura nº 214311888, com vencimento em 28/12/2015. vencidas e não pagas. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santana de Parnaíba, aos 29/08/2018.                       

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002226-39.2009 8.26.0106 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Caieiras, Estado de SP, Dr(a). Daniel Nakao Maibashi, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Herika Valesca Altero, Bras. RG 26111753, CPF 324.301.148-52, que lhe foi pro 
posta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, objetivando o receb. da quantia 
de R$ 3.370,63 referente a contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. 
Considerando que a requerida encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente 
edital citada para os termos e atos da ação proposta. Ficando advertida de que terá o prazo de 15 
dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.      

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº1067577-40.2016 8.26.0576. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ª VC, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de SP, Dr. Paulo Roberto Zaidan Maluf, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) JJ Comércio de Suca tas Rio Preto Ltda ME - na pessoa de seu 
representante legal João Batista Figueiredo, CNPJ 10.774.903/0001-83. Com endereço à Rua 
Santana do Parnaíba, 2575, Eldorado, CEP 15043-090, São José do Rio Preto - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedi mento Comum por parte de Momentum Empreendimentos Imobi 
liários Ltda, alegando em síntese: A ré, adquiriu o lote 12 da quadra IR do loteamento Terras de 
Santa Cristina - Gleba VII, atualmente denominado Riviera de Santa Cristina XIII – setor Marina, 
obrigando-se a pagar a taxa de conservação do empreendimento, o fundo de transporte comunitário 
e a participar do rateio referente aos melhoramentos implementados no empre endimento. Encontra-
se a ré inadimplente com sua obrigações contratuais, pois deixou de efetuar o pagamento das taxas 
de conservação, de melhoramentos e a contribuição para o fundo de transporte coletivo. Dá-se à 
causa o valor de R$ 4.575,70. Petição datada de 19/12/2016, Dra. Adriana Silviano Francisco 
OAB/SP. 138.605. Encontrando-se o(a) réu(ré) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial, tudo em 
conformidade com a decisão de fls. 68: "Vistos. Em observância ao princípio da razoável duração do 
processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigo 4º do Código de 
Processo Civil, deixo de designar, nesta fase inicial, a audiência de conciliação prevista no artigo 
334 do Código de Processo Civil, ficando para momento oportuno a análise da conveniência da 
audiência de conciliação (artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil).Acresça-se que é 
notória a distribuição elevada de feitos nesta Comarca (aproximadamente 15 processos/dia em cada 
Vara Cível, totalizando, nas oito Varas Cíveis, 120 processos/dia, sem contar as Varas de Família e 
Fazenda Pública), fato que, somado à falta de estrutura do CEJUSC local, torna inviável a 
designação de audiências sem que se atrase, em muito e muito tempo, a duração do processo. 
Citese e intime-se para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado com 
observância das regras previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil. A citação deverá ser 
acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e 
dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos 
artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 
340 do Código de Processo Civil. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 
veracidade da matéria de fato apresentada na petição inicial. Para viabilizar a citação, providencie a 
autora o recolhimento de custas postais/diligência. Intimem-se. Decisão de Fls. 141: Vistos. Fls. 140: 
Defiro a citação editalícia da parte ré , no prazo de 30 dias, com a advertência de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, incisos III e IV, do CPC).Providencie o cartório a 
confecção do edital e intime a autora para efetuar o recolhimento da taxa de publicação - guia 
FEDTJ cód. 435-9. Com a comprovação do pagamento, publique-se o edital, sendo uma vez no 
D.O.E. Intimem-se.", E, para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
edital com prazo de 30, o qual será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 23 de novembro de 2018.                        

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1009401-40.2016 .8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro de Barueri, Estado de SP, Dr(a). Anelise Soares, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a Q Drinks Distribuidora e Comércio de Bebidas Ltda, CNPJ 15.219.844/0001-03, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
S.A. alegando em síntese: que contratou os serviços da req. para que seus veículos obtivessem 
passagem pelas praças de pedágio sem que fossem necessária sua parada e que não liquidou as 
faturas de números 201736219 e 20529725, nos valores de R$ 10.707,46 e R$ 7.366,26, respecti 
vamente. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e pub. na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 30/10/2018  

Edital de Intimação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 0013114-70. 2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional III-Jabaquara, SP, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Valquiria de Moura Perseo (CPF 940. 938.658-68) e Renato Perseo (qualificação 
ignorada), que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, tendo sido deferi da sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 99.119,32 (para out/2018), 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. SP, 06/11/2018.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0310655-77. 1999.8.26.0006 O MM. Juiz de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Gerson Batista Correa, RG 05.220.722, CPF 656.916.288-87, que 
nos autos da ação sumária ajuizada por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ora em 
fase de cumprimento de sentença, foi determinada sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 
15dias úteis, que fluirá após o decurso de prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
72.956,22 em set/ 17, devidamente atualizada, sob pen a de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil), ficando 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15(quinze) dias para que o 
executado apresente sua impugnação. Foi determinada, ainda, sua Intimação, bem como de sua 
esposa, do arresto que recaiu sobre os direitos que possui sobre o seguinte bem: Um Lote de 
Terreno sob número Quatro (04), da quadra LY, situado no município de Itaí, da Comarca de Avaré, 
no loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba II, medindo doze (12,00) metros de frente para a rua 
Trinta e Três, por trinta (30,00) metros da frente aos fundos do lado direito visto do imóvel, 
confrontando com o lote número cinco (05), trinta (30,00) metros do lado esquerdo confrontando 
com o lote número três (03), e nos fundos doze (12,00) metros, confrontando com o lote número 
dezenove (19,00), encerrando a área de trezentos e sessenta metros quadrados (360,00m²). O 
referido imóvel foi registrado no Registro de Imóveis de Avaré, livro 02, folhas 01, n° matrícula 
12.747. Encontrando-se o réu e sua esposa em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente impugnação, na ausência da qual ficará convertida em penhora o arresto, 
prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 14/09/2018. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias Processo Nº 0001522-14. 2018.8.26.0008 O Juiz de Direito da 
3º VC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Maria Vitoria dos Santos Rossi, Brasileira, RG 08572302, CPF 563.331 618 
-53, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreen 
dimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: encontrando-se a executada em lugar incerto e 
não  sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, para ciência da penhora que recaiu sobre 
lote 15 da quadra AD do loteamento Terras de Santa Cristina-Gleba V, sob matrícula n. 13.345 do RI 
da Comarca de Avaré-SP, situado no Distrito e Município de Paranapanema. Matricula 13.345 -1º 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Avaré /SP, e da sua condição de depositária, para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente  
impugnação. Decorrido o prazo do presente edital sem manifestação, será nomeado um perito para 
avaliar o bem para eventual leilão eletrônico. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29/11/2018.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1010446-71.2016 8.26.0006 O(A) MM. Juiz de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac 
Halpern, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Marli Alves Martinez RG Nº 8.672.380, CPF Nº 007.566 
824-60, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor 
de R$ 22.027,63. Referente às taxas de conservação e Melhoramentos do lote 01, da Quadra AM, 
do Loteamento Terras de Sta Cristina - Gleba I, (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina 
I). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida 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 alegado 
na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo

C.N.P.J. 62.149.000/0001-05
Edital

O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo
52 do Regimento Especial para as Eleições, Faz Saber que, de acordo com o resultado
dos trabalhos da Comissão Eleitoral que presidiu as eleições levadas a efeito em
Sessão Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 29 de novembro de
2018, foram eleitos para os cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da
entidade, com mandato para o triênio 2019/2021. Diretoria Executiva - Presidente -
Álvaro Gradim; 1º. Vice-Presidente - Antonio Sérgio Scavacini; 2º. Vice-Presidente -
Luiz Manoel Geraldes; Diretor Econômico-Financeiro - Elza Barbosa da Silva;
1º. Tesoureiro - Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho; 2º. Tesoureiro - Yassuo Suguimoto.
Conselho Fiscal - Glória Della Monica Trevisan; Luiz Sérgio Schiachero, Marli
Sampaio Strasburg; Antonio de Jesus da Silva e Dalmar Cassapula. Suplentes:
1º.)  Rosemeire Gomes de Paiva Lara Garcia; 2º.) Aurélio Tadeu Teixeira Bonangelo;
3º.) Nilton Antonio Pereira e 4º) Maria Clara Palomares Vidotti.

São Paulo, 29 de novembro de 2018.
a) Ruy Galvão Costa - Presidente do Conselho Deliberativo.

ULTRALIX AMBIENTAL LTDA
CNPJ/MF Nº 02.536.713/0001-08 - NIRE - 352.150.813-73

Ata da Reunião de Redução de Capital.
Aos 28/11/2018, quarta-feira, às 10 horas, na sede da sociedade, no município de Embú
- SP, na Rua Ijuí nº 88 - Jardim Vista Alegre - CEP 06807-240, na presença do sócio-
quotista, representando a totalidade do capital social subscrito e integralizado, Felipe
Ferreira de Carvalho Alves, expôs a ordem do dia: 1) Deliberação sobre a redução do
capital social da sociedade, nos termos do inciso II, do artigo 1.082, do NCCB., bem
como, a reestruturação societária da empresa, mediante redução do valor do Capital
Social de R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais), equivalentes a 4.000.000 (Quatro
milhões) de quotas sociais, de valor unitário de R$ 1,00 (Um real), com redução parcial da
participação societária do quotista Felipe Ferreira de Carvalho Alves, atualmente deten-
tor da integralidade das quotas sociais, mediante pagamento com recursos financeiros,
cujo valor será determinado pelo critério de avaliação pelo valor contábil, nos termos dos
artigos 236; 502; 507 e 508 - RIR/2018, após o decurso do prazo de 90 dias, sem oposição
de terceiros, fixado pelo § 1º, do artigo 1.084, do NCCB. Deliberações - a redução de
capital foi aprovada sem reservas e restrições, ficando autorizada a publicação da pre-
sente ata, bem como, a celebração da competente Alteração do Contrato Social para,
após o decurso do prazo regulamentar fixado pelo § 1º, do artigo 1.084, do NCCB.,
proceder os arquivamentos dos atos societários no Órgão do Registro de Comércio.
Encerrados os trabalhos e, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente
ata que, lida, foi aprovada e assinada. Embú - SP, Quarta-feira, 28 de Novembro de
2018. Felipe Ferreira de Carvalho Alves. A presente é cópia fiel da lavrada em livro
próprio. Felipe Ferreira de Carvalho Alves.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0342827-32.2009.8.26.0100 (USUC 1307) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) João Carvalho ou 
João de Carvalho, Marina Ferreira de Lima, Elpídio José de Lima, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Maria Aparecida Svizzero, Jose Xavier Soares, Rael José da Costa e Dinalva 
Brito Neri da Costa, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre os 
imóveis localizados na Rua Capivari Mirrim, nºs 259 e 259 A Jardim Dracena, Subdistrito Butantã, São 
Paulo SP, com as áreas de 125,96 m² e 125,96 m², contribuinte nº 159.267.002-6, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

11ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059535-77.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Pinto Arcuri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CAROLINA RODRIGUES 
DA SILVA, (CPF. 326.377.038-14), que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por 
VSTP EDUCAÇÃO LTDA foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a quantia de R$ 1.992,42 (valor em 16/01/2017), 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda ADVERTIDA, que nos termos do art. 525 do CPC, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para 
que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de outubro de 2018. 

2ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002461-
03.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MICHELE MENEZES CORDEIRO, CPF. 339.583.328-38, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, alegando em síntese: ser 
credora da ré do valor de R$ 5.428,61 (Fev/2015), oriundos das mensalidades não pagas no ano de 2010, 
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Encontrando-se a requerida 
em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de setembro de 2018. 

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002405-
81.2017.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a THIAGO DUARTE DIAS CAMOTE DE ANDRADE, CPF 427.044.418-55, que AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$6.789,35 
(Março/2017), oriundos das mensalidades não pagas do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a sua citação 
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, 
que o tornará isento de custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno 
direito o título executivo judicial, ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2018. 

33ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013184-70.2018. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VITOR SOUZA SUZANA (CPF. 
370.941.838-01) que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação de Execução para o 
recebimento de R$23.745,45 (Jan/2018), oriundos das parcelas de Janeiro/2015 à Janeiro/2016 
vencidas e não pagas, conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as 
partes. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que 
em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que 
começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0061307-53. 2017.8.26.0100 A Dra. Maria 
Carolina de Mattos Bertoldo, Juíza de Direito da 21ªVC do Foro da Capital–SP, na forma da lei, etc. 
Faz saber a NG KIM MO, R.G. 4.101.555, CPF/MF 646.817.858-49, que lhe foi proposta uma ação 
de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor 
de R$ 57.801,89, 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 SP, aos 16/05/2018.               

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0001965-82.2013 8.26.0543 Requeridos: Ronaldo 
Aparecido Veiga, inscrito no CPF sob o nº034.876.579-70 e Manuel Fernandes Pinto Lopes, inscrito 
no CPF sob o nº 007.588.568-90. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, 
Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da Lei, etc. Faz saber aos, réus, ausente, 
incerto, de paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da 
indenização por danos materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra si, 
por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 
17/11/2011, por volta das 09h39min, o Requerido estava trafegando com o veículo Marca Audi, 
Modelo A3 1.8T, ano 2000, cor Azul, Placa AJJ-7085, Renavam 7402 541 38, de propriedade do 
Primeiro Requerido, quando, na altura do Km 190 + 700, segundo informações do condutor veiculo 
1, o mesmo foi fechado em seguida veio perder o controle de direção e vindo a chocar-se contra as 
defensas metálicas pelo canteiro central. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo 
Boletim de Ocorrência nº 101052626 (Doc. 04). Os Requerentes também alocou pessoal capacitado 
e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que 
trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
3.530,03 (Três mil, quinhentos e trinta reais e três centavos), conforme demonstrativo anexo (doc. 
05).. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de Santa Isabel, aos 12 de novembro de 2018.                                                                              
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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
TERÇA 04 de dezembro de 2018. Dia de Santa Bárbara, São João Da-
masceno, São Bernardo de Parma, e Dia do Anjo Hahahel, cuja virtude é a 
força. Dia Nacional do Ministério Público, Dia da Mundial da Propaganda, 
Dia do Publicitário, Dia do Orientador Educacional, Dia do Perito Criminal 
Ofi cial, Dia do Trabalhador em Minas de Carvão e Dia do Pedicuro. Hoje 
aniversaria o ator Jeff Bridges que nasceu em 1949 o piloto Raul Boesel 
nascido em 1957 e a atriz Marisa Tomei que nasceu completa 54 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau vive a vida como se fosse uma 
aventura, uma viagem, uma busca eterna. Muitas vezes se consagra 
ao serviço de Deus. Otimista, ambicioso tem natureza determinada 
e coragem. Com poder de visão é capaz de perceber novas situações 
e tendências. É sincero, jovial e otimista, embora a falta de tato seja 
inegável. Precisa ser sempre estimulado às mudanças e a alcançar novos 
horizontes. O gosto por perigos pode resultar em acidentes pessoais.

Dicionário dos sonhos
BORBOLETA – Sinal de bom agouro, poderá obter 
suas pretensões com facilidade. Caçá-la, sorte no jogo 
durante três dias. Muitas borboletas voando à sua 
volta, felicidade extraordinária para o jogo durante 
muitos dias. Não deixe de tentar a sorte. Números 
de sorte:  02, 06, 23, 61, 75 e 92.

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

Esta terça é o vigésimo sétimo dia da lunação. Lua em Escorpião às 17h56 em aspecto com Netuno a gente agir 

maior docilidade e delicadeza refazendo a disposição e as energias no fi nal do dia. À tardinha aumentam os laços 

de união e o poder de concentração ajudando no restabelecimento de alguns desgastes que tenha ocorrido durante 

o dia. Sol em Sagitário nos faz  inovar e atrair coisas interessantes e novas para a nossa rotina durante todo o dia, 

mas existe um aspecto entre Vênus e Júpiter que pode levar a gastar mais do que deve e bem acima das necessidades.
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Agora é hora de sair da rotina, de 
apostar no grande, de ousar. Isto 
trará melhores resultados do que se 
deter em tarefas comuns ou peque-
nas. Seus sonhos podem se realizar, 
ainda mais os afetivos e sociais, ao 
renovar seus conceitos e valores na 
vida. 89/489 – Branco.

Mantenha uma atitude positiva 
diante de uma difi culdade que estiver 
enfrentando. As atitudes a serem 
tomadas serão mais severas e cobran-
ça se fará de forma impositiva. Um 
problema profi ssional terá solução 
rápida e decisiva antes do fi nal deste 
ano. 22/322 – Azul.

As sociedades e parcerias estão se 
iniciando ou encerrando com o Sol 
na casa sete. Rompimentos ocorrem 
tanto profi ssionais e sociais trazendo 
uma nova fase para este fi nal de ano. 
Terá um ótimo momento junto de 
alguém intensifi cando sua relação 
sexual. 98/198 – Amarelo.

A cumplicidade a dois, ajuda a 
manter bom relacionamento sexual. 
Evite a dualidade de pensamento, e 
cuidado com a falsidade das pessoas 
mais próximas. Haverá renovação 
de conceitos com chance de se dar 
melhor com as pessoas a sua volta. 
19/919 – Branco.

Os contatos tendem a ser ríspidos e a 
brabeza pode afl orar com facilidade. 
Evite alimentar algum desejo sexual 
exagerado, cuidado com fantasias 
que sua mente criou. O momento 
é bom para recuperar a saúde e ter 
plena disposição para a vida íntima. 
18/218 – Vermelho.

As viagens e contatos sociais levam 
a viver aventuras e divertir-se em 
novos ambientes. Bom para demons-
trar o afeto na relação amorosa e 
aproximar-se de alguém. Aguarde a 
Lua Nova para levar adiante o que 
estiver em andamento ou comece 
algo novo já programado. 59/159 
– Amarelo.

Com a Lua minguando em Escorpião 
a noite terá vontade de sair do am-
biente para encerrar situações. Um 
novo ciclo de vida se inicia trazendo 
novas oportunidades e maior moti-
vação. A noite use de positivismo 
em suas ações e evite o pessimismo. 
28/428 – Cinza.

Depois do aniversário, aproveite 
para fazer viagens e comemorar a 
data com amigos. Deve acontecer 
uma mudança em sua vida e rotina 
neste fi nal de ano. Aprimore seu 
modo de comunicar-se com todos 
e faça novas conquistas usando 
seu charme e o poder de atração 
renovado. 52/552 – Verde.

Não é um bom momento para em-
preendermos esforços no que ainda 
tiver de ser iniciado, pois a energia 
imposta ágora tende a perder. O 
pessimismo pode provocar certo de-
sequilíbrio nas relações. Dedique-se 
ao seu trabalho, terá um bom retorno 
após o aniversário se mantiver a 
rotina. 12/712 – Lilás.

Pode alcançar uma posição fi nan-
ceira bem mais estável desde que 
se dedique mais. Termine tudo que 
está pendente antes que o Sol passe 
para Capricórnio e comece a fase 
mais delicada do ano. Precisa dispor 
do seu tempo para uma nova paixão 
ou na busca de novidades no amor. 
29/129 – Cinza.

Precisa ter muita calma e esperar 
a hora certa de agir, pois a pre-
cipitação será negativa. O dia é 
indicador de alegria e felicidade, 
bom para a saúde, negócios e tudo 
mais. A disposição sincera com 
que se aproxima das pessoas fará 
com que haja maior compreensão. 
20/320 – Branco.

O Sol na casa três provoca mudanças 
na rotina e no modo de ver a vida que 
deve melhorar na parte fi nanceira. 
Evite compras pela manhã, o que 
adquirir tende a não ser do agrado 
mais tarde. O relacionamento amo-
roso promete momento de grande 
prazer ativando a vida sexual. 56/956 
– Violeta.

Simpatias que funcionam
Dor na coluna: Faça na Lua minguante. Ingredien-
tes: um barbante cortado no tamanho da pessoa, um 
carretel vazio e um papel de seda lilás. Como fazer: 
dê 33 nós no cordão e para cada nó reze  um Salve 
Rainha. Amarre o barbante na cintura e deixe até o 
quarto dia. Tire e enrole no carretel de linha vazio e 
embrulhe no papel de seda lilás. Leve bem longe de 
onde mora, onde nunca mais passe.  

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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O pretendente: RAPHAEL BERTRAND HEIDEIER, nascido nesta Capital, Jardim 
Paulista - SP, no dia 18/05/1981, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jacques Antonio Aloise Heideier e 
de Vera Lúcia Heideier. A pretendente: MAGDA DE OLIVEIRA GUIMARÃES, nascida 
em Porto Alegre - RS, no dia 20/01/1973, estado civil solteira, profi ssão bibliotecária, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maeli de Oliveira 
Guimarães.

O pretendente: DALVAN GIACOMONI BRANDÃO, nascido em Constantina - RS, no 
dia 01/09/1990, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Delvair Brandão e de Izabel Giacomoni Brandão. 
A pretendente: JÉSSICA TEREBINTO ESTEVAN, nascida em Engenho Velho - RS 
(Registrada em Constantina - RS), no dia 24/11/1994, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdecir 
Luiz Estevan e de Geneci Terebinto Estevan.

          
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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

 
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

O pretendente: SAMARONE NASCIMENTO ALVES SANTOS, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itapetinga - BA, data-nascimento: 04/06/1993, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Samarone Oliveira Alves e de Clelia 
de Jesus Nascimento. A pretendente: AMANDA COSTA DE OLIVEIRA, profi ssão: este-
ticista, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 05/10/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Elton Flavio Ruas de Oliveira e de 
Veroni Josefa da Costa. R$ 12,58

O pretendente: ANDRE DIAS CAMBRÁIA SARDÃO, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/06/1981, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eduardo Cambráia Fernandes Sardão e de Leila 
Maria Pereira Dias Sardão. O pretendente: RAFAEL TEIXEIRA JOMAA, profi ssão: ban-
cário, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/04/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Victor Rafael Jomaa e de Maria 
das Graças Gonçalves Teixeira. R$ 12,58

O pretendente: WAGNER DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 18/12/1978, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Odomiro Pereira e de Marli dos Santos. A pre-
tendente: ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São João do Rio do Peixe - PB, data-nascimento: 26/03/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Genival João de Oliveira e de Maria Alves de 
Oliveira. R$ 12,58

O pretendente: ELYN MANUEL CARRION SILVA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Peru, data-nascimento: 26/05/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Cesar Manuel Carrion Farfan e de Maria Espedita Silva Ibanez. 
A pretendente: YULIZA MILAGROS MORALES TINEO, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Peru, data-nascimento: 12/10/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de Mamerto Morales Guerrero e de Ines Tineo Tavara. R$ 
12,58

O pretendente: FRANCISCO CARLINHO DE ARAÚJO, profi ssão: garçon, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santana do Acaraú - CE, data-nascimento: 19/11/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Frutuoso Francisco de Araújo e de Ma-
ria Eutália de Araújo. A pretendente: MYRELLA GOMES DE ARAÚJO, profi ssão: aju-
dante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
10/02/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Carlos de 
Araújo Citó e de Antônia Rozilene Gomes Pedrosa. R$ 12,58 

          
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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

A pretendente: BEATRIZ APARECIDA DE LIMA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
psicóloga, nascida nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 14/09/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Roberto de Lima Silva 
e de Celia Regina Vieira Lima Silva. A pretendente: BRUNA BEZERRA DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão consultora de sistemas, nascida nesta Capital, Vila 
Mariana - SP, no dia 09/09/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Renato Aparecido de Souza e de Geovana Bezerra da Silva.

O pretendente: PAULO MARCIO MIGOTTO, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 26/07/1966, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Constante Migotto e de Zaira 
Rampinelli Migotto. A pretendente: ANDREA CARLA SANTIAGO AMARO, estado 
civil divorciada, profi ssão decoradora, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 
26/03/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando 
do Nascimento Amaro e de Infancia das Dores Amaro.

O pretendente: ANDERSON IRISMAR LEITE MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Pau dos Ferros - RN, no dia 29/04/1994, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Deuzimar de Paiva Martins e de 
Maria Luciana Lima Leite. A pretendente: BEATRIZ FIDÉLIS INACIO, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em Atibaia - SP, no dia 07/05/1998, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eneias Inacio Neto e de Valdivania Fidélis.

O pretendente: JOÃO VILAÇA GUIMARÃES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
arquiteto, nascido em Roseira - SP, no dia 05/08/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Vilaça Guimarães e de Maria Aparecida Garcia 
Pinto Guimarães. O pretendente: PEDRO HENRIQUE GOMES RIBEIRO, estado civil 
solteiro, profi ssão professor, nascido em Goiânia - GO, no dia 10/01/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Francisco Ribeiro e de 
Leide Gomes Ribeiro.

O pretendente: CRISTIAN DUAMEL SOUZA DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profi ssão analista de exportação, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 
02/08/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdomiro 
Luiz dos Santos e de Maria da Gloria Souza dos Santos. A pretendente: JULIANA 
CORDERO, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Bela 
Vista - SP, no dia 26/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Henrique Cordero e de Maria Helena Cordero.

O pretendente: PAULO VALLIM JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão gerente 
administrativo, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 02/06/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Vallim e de Marilia 
Ferrarese Vallim. A pretendente: ADRIANA BARIZAN RIZZO, estado civil solteira, 
profi ssão analista fi nanceiro, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 29/03/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Augusto Rizzo e 
de Leopoldina Barizan Rizzo.

O pretendente: PEDRO GABRIEL GIUNTI, estado civil solteiro, profi ssão arquiteto, nascido 
nesta Capital - SP, no dia 15/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Umberto Valente Giunti e de Vanda Janet Ferreira dos Santos Giunti. A pretendente: 
MARIANE GONDIM FONSECA, estado civil solteira, profi ssão designer, nascida em 
Uberlândia - MG, no dia 14/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Neuber Martins Fonseca e de Mariangela de Fátima Gondim Fonseca.

O pretendente: PAULO AUGUSTO PEDROSO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão economista, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 27/08/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aurelio Carvalho do Nascimento 
e de Zilda Rosa Pedroso Nascimento. A pretendente: EVELYN AVILA PINHO PEREZ, 
estado civil solteira, profi ssão designer, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 
18/07/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Judson 
Castro Perez e de Tania Avila Pinho Perez.

A pretendente: VALERIA CRISTINA ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão 
coordenadora administrativa, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 22/11/1971, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso Araujo 
e de Noemia Aparecida Gregorio Araujo. A pretendente: CAROLINA SCHIAVON 
FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Vila 
Madalena - SP, no dia 06/09/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Plinio Paulo Fernandes e de Maria de Lourdes Schiavon.

O pretendente: RENATO DA COSTA CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
analistas de sistemas, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 03/06/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hilton José de 
Carvalho e de Luiza Betania da Costa Carvalho. A pretendente: FRANCIELI SANTOS 
ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão gestora comercial, nascida nesta Capital, 
Ermelino Matarazzo - SP, no dia 28/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edson Vander Santos Almeida e de Maria da Gloria Santos 
Almeida.

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

As mais novas aberturas de luz. 
Recebido por Mashubi.

Queridos,
Na luz, no tempo físico, há diferentes dimensões da realidade 
física que são elevadas na vibração à medida que mais luz 
espiritual chega à Terra. Houve uma expansão quântica da 
manifestação da luz espiritual na Terra, que se expande do 
centro do universo para além do tempo, e se localiza aqui 
na Terra, para transformar múltiplas dimensões do que foi 
antes uma realidade física da terceira dimensão. O que isso 
signifi ca para todas as almas encarnadas na Terra é que o 
próprio tempo se transformou, tornando possível um nível 
de cura para tudo o que não era possível anteriormente. 
A natureza do próprio universo existe dentro do tempo 
simultâneo, que é percebido pelos seres físicos encarnados 
em uma sequência linear. Essa Unidade universal mais 
ampla do tempo está agora ativa e presente nos planos 
físicos da Terra, possibilitando a transformação não ape-
nas no presente, mas no passado e no futuro. Aqueles que 
carregam o trauma dos ciclos anteriores podem perceber 
esses padrões repentinamente apagados e substituídos pela 
luz e um novo padrão de energia de cura. Isso é possível 
graças, em parte, à força da luz que agora está incorporada 
na Terra, e também pela transformação do próprio corpo 
físico da Terra, que está sendo realinhado, reconfi gurado 
e padronizado. Este infl uxo multidimensional de novas 
frequências da luz terá um efeito profundo no curso dos 
eventos humanos, catalisando e acelerando o processo de 
purifi cação e transformação.As estruturas celulares de 
todos os seres vivos também estão passando por profundos 
realinhamentos, em harmonia com as mudanças na Terra. 
Tudo é Um e todos os seres fi sicamente encarnados são 
parte da sagrada Mãe Terra. Amados, confi em nas abertu-
ras de luz que estão se revelando a vocês. Aprendam mais 
profundamente sobre os poderes de discernimento do seu 
coração para que vocês possam navegar com segurança 
durante esses momentos em que as energias negativas 
estão se manifestando mais visivelmente. Nós os abençoa-
mos e agradecemos por seu serviço a Todos através da sua 
presença e participação nestes tempos de transformação. 
Com todo amor e bênçãos, amém. 

https://www.worldblessings.net
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: WEYDSON FERRAZ DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em Teresina - PI (Registrado no 1º Ofício do Município de Cristino Castro - PI), no 
dia (24/11/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Expedito 
Pereira de Sousa e de Volneina Alves Ferraz. A pretendente: MICAELA DE SOUSA 
FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Brasília (Reg. no 7º Ofício) 
- DF, no dia (08/12/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Manoel Messias de Jesus França e de Maria Santana de Sousa França.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO 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: DAVI DE SOUZA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de administração, nascido em São Paulo - SP, aos 18/08/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Antonio dos Santos e de Maria de Souza 
dos Santos; A pretendente: PALOMA DE FATIMA MOREIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 21/12/1995, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Denis Moreira e de Raquel de Fatima da Silva.

O pretendente: FELIPE SCHMITUTZ, nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
recurso humano, nascido em São Paulo - SP, aos 16/05/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Schmitutz e de Rosana Aparecida Bertagnoli 
Schmitutz; A pretendente: KAREN TIZIOTTO, nacionalidade brasileira, solteira, líder de 
negócios, nascida em São Paulo - SP, aos 06/02/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Geraldo Tiziotto e de Simone Maria da Silva Tiziotto.

O pretendente: RENAN PATRIOTA DE OLIVEIRA ARAÚJO, nacionalidade brasileira, 
solteiro, moto frete, nascido em São Paulo - SP, aos 03/10/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Patriota de Araújo e de Elaine Alves de Oliveira Araujo; 
A pretendente: NATHÁLIA SILVA DE LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora 
de loja, nascida em Diadema - SP, aos 20/03/1995, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Batista Lima e de Rosangela Aparecida da Silva Lima.

O pretendente: FABIANO DO NASCIMENTO CARNEIRO, nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, nascido em Osasco - SP, aos 11/04/1983, residente e domiciliado e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Sebastião Carneiro Filho e de 
Aparecida Lima do Nascimento; A pretendente: ARIANA DOS SANTOS MACEDO, na-
cionalidade brasileira, solteira, farmacêutica, nascida em São Paulo - SP, aos 02/02/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Otoniel Ferreira de Macedo 
e de Antonia Petronila dos Santos.

O pretendente: JEAN CARLOS DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, pintor de 
construção civil, nascido em Martins - RN, aos 31/01/1980, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Luiz da Silva e de Maria de Lourdes Vieira da 
Silva; A pretendente: ROSEMARY MACIEL DO NASCIMENTO, nacionalidade brasi-
leira, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 09/08/1980, 
residente e domiciliada no Jardim Novo Santo Amaro, São Paulo - SP, fi lha de Belino 
Maciel do Nascimento e de Efi gênia de Jesus Lana.

O pretendente: EDELSON BATISTA DA SILVA JUNIOR, nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente administrativo, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 09/12/1991, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edelson Batista da Silva e 
de Celia Maria da Silva; A pretendente: AMANDA MOURA DE BARROS, nacionalidade 
brasileira, solteira, atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 28/03/1989, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo Roberto de Barros e de Airanete 
Moura dos Santos Barros.

O pretendente: LUIZ CARLOS DE JESUS SOUZA, nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, nascido em Coaraci - BA, aos 16/10/1970, residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo - SP, fi lho de Derneval Antonio de Souza e de Aurelina Maria de Jesus; A 
pretendente: MARIA NILZA DO VALE, nacionalidade brasileira, divorciada, costureira, 
nascida em Muzambinho - MG, aos 18/08/1969, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Vitor do Vale e de Joana Maria do Vale.

O pretendente: THIAGO FLOR DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Maceió - AL, aos 02/07/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Francisco da Silva e de Nilza Flor da Silva; A pre-
tendente: PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, atendente 
de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 06/01/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Aparecido dos Santos e de Marta Pereira dos Santos.

O pretendente: IVANILDO BEZERRA MENDES, nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em Bezerros - PE, aos 24/01/1967, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Bezerra Mendes e de Helena Francisca Mendes; 
A pretendente: DILMA DOS SANTOS VIVALDO, nacionalidade brasileira, solteira, 
cozinheira, nascida em Corrego Buri - BA, aos 06/09/1966, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Liberio dos Santos Vivaldo e de Silvina Soares dos Reis.

O pretendente: ERIC VIDAL DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 17/06/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Erinaldo Amaro de Souza e de Marta Vidal Costa; A pretendente: 
LUCINEIA OLIVEIRA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo - SP, aos 14/01/1983, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jair Ferreira da Silva e de Maria Nilza de Oliveira.

O pretendente: DANIEL DOMINGOS FERREIRA, nacionalidade brasileira, divorcia-
do, técnico em eletrônica, nascido em Fernandopólis - SP, aos 08/10/1968, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Domingos Ferreira e de Maria 
de Lourdes Alves dos Santos; A pretendente: MARTA DE OLIVEIRA SOUZA, nacio-
nalidade brasileira, divorciada, assistente de produção, nascida em São Paulo - SP, aos 
21/08/1981, residente e domiciliada e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Viderma Barbosa de Souza e de Maria de Oliveira Souza.

O pretendente: ARIBERTO LUCIANO DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciado, 
motoboy, nascido em Parelhas - RN, aos 05/05/1966, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria Luciano da Silva; A pretendente: JHULIANA MARIVEL 
HERRERA SANDOVAL, nacionalidade peruana, solteira, professora, nascida em Peru, 
aos 08/10/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rolando 
Herrera Hurtado e de Palmir Sandoval Macedo de Herrera.

O pretendente: WESLEY REIS RORIZ, nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 18/04/2001, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Rogerio de Lima Roriz e de Maria da Penha dos Reis; A pretendente: 
KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
nascida em São Paulo - SP, aos 13/07/1999, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Edvando Rocha de Oliveira e de Alessandra Maria do Nascimento.

O pretendente: ALLAN BRITO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, ge-
rente de loja, nascido em São Paulo - SP, aos 23/01/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Brito dos Santos e de Maria Vicencia Jesus dos 
Santos; A pretendente: MONALIZA MARIA NOVAIS, nacionalidade brasileira, divorcia-
da, consultora gráfi ca, nascida em Piripá - BA, aos 10/11/1984, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José da Silva Novais e de Cidalva Maria Novais.

O pretendente: KENNEDE WANDERSON DOS SANTOS SOUSA, nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de montagem, nascido em Pedro II - PI, aos 16/06/1996, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Herivelton Pereira de 
Souza e de Maria dos Santos Silva; A pretendente: PATRICIA LEAL FERNANDES DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, técnica de nutrição, nascida em São Paulo - SP, 
aos 28/10/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Samuel 
Fernandes da Silva e de Marta Leal Fernandes da Silva.

O pretendente: DANILO GOES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, marceneiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 10/10/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Sergio Cruz da Silva e de Maria Cristina Vieira Goes; A pretendente: 
JULIANA SABATINO REIMBERG, nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, 
nascida em São Paulo - SP, aos 21/07/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Wagner Reimberg e de Angela Sabatino Reimberg.

O pretendente: GIDEOM BINGRE SALES, nacionalidade brasileira, solteiro, segurança, 
nascido em Diadema - SP, aos 29/10/1992, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Gilberto de Figueredo Sales e de Edna Bingre Sales; A pretendente: 
Maria Elizete Rosa Correa, nacionalidade brasileira, solteira, manicure, nascida em São 
Paulo - SP, aos 19/08/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Aparecido Jose Correa e de Ivani Rosa Marques.

O pretendente: KLEBERSON LUIZ TRINDADE DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de reposição, nascido em São Paulo - SP, aos 10/11/1999, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Samuel de Oliveira e de Claudia Apa-
recida Trindade; A pretendente: LUANA OLIVEIRA SANTANA, nacionalidade brasileira, 
solteira, copeira, nascida em São Paulo - SP, aos 16/02/2001, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Leandro de Santana e de Solange oliveira de Santana.

O pretendente: EDMAR ALVES GONÇALVES, nacionalidade brasileira, solteiro, gar-
çom, nascido em São Paulo - SP, aos 22/12/1982, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Valtemir Gonçalves e de Maria de Fátima Alves Gonçalves; A 
pretendente: JANETE MELKI LOPES, nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, 
nascida em São Paulo - SP, aos 22/02/1984, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Simão Gonçalves Lopes e de Aida Elias Melki Lopes.

O pretendente: EDUARDO DANTAS DIAS, nacionalidade brasileira, divorciado, polidor, 
nascido em Ribeira do Pombal - BA, aos 10/03/1966, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Eliezer Dias de Souza e de Arcângela Maria de Souza; A preten-
dente: CLAUDEMIRA PINA BARBOSA, nacionalidade brasileira, solteira, pesquisadora 
de produtos, nascida em São Paulo - SP, aos 30/06/1970, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Paulino Barbosa e de Geralda Maria Pina Barbosa.

O pretendente: ADRIANO PAULO MENDES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
limpador de vidro, nascido em Ibititá - BA, aos 25/03/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Paulo Mendes e de Edileuza da Silva Mendes; A pre-
tendente: GRACIENE DE JESUS SOARES, nacionalidade brasileira, solteira, ajudante de 
produção, nascida em Ipanema - BA, aos 23/01/1985, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Soares do Nascimento e de Nailde Francisca de Jesus.

O pretendente: CÍCERO CARDOSO SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante 
de confeiteiro, nascido em Ipiaú - BA, aos 06/05/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson de Jesus Silva e de Edelvita Cardoso Silva; A 
pretendente: TAMIRIS FAGUNDES COUTO MACEDO, nacionalidade brasileira, sol-
teira, do lar, nascida em Mogi das Cruzes - SP, aos 13/01/1997, residente e domiciliada 
em Embu das Artes - SP, fi lha de Edvaldo Silva Macedo e de Luzinelia Fagundes Couto.

O pretendente: DIEGO RIBEIRO BARBOSA, nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico 
de motocicletas, nascido em São Paulo - SP, aos 16/04/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Henrique Barbosa Maria e de Edna Ribeiro 
Barbosa Maria; A pretendente: SUZY NUNES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, tosadora, nascida em São Paulo - SP, aos 01/03/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Alfredo da Silva e de Damiana Pereira Nunes.

O pretendente: LENILSON DOS SANTOS GOMES, nacionalidade brasileira, solteiro, 
garçom, nascido em Pedro II - PI, aos 03/04/1985, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Gomes Mendes e de Maria Júlia Gomes; A pretendente: 
ANA CLAUDIA NORONHA FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, 
nascida em São Paulo - SP, aos 27/08/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Amilton Alves Ferreira e de Maria das Neves Oliveira Noronha.

O pretendente: JEAN DA PAZ GOMES, nacionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, 
nascido em Santo Estevão - BA, aos 02/01/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Edivaldo dos Santos Gomes e de Maria Lizete da Paz Gomes; 
A pretendente: ELIABE SILVA BARBOSA, nacionalidade brasileira, solteira, babá, 
nascida em Coronel Murta - MG, aos 26/10/1990, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Giseldo Barbosa Pereira e de Shirley Pereira da Silva.

A pretendente: FERNANDA APARECIDA MACHADO, nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, aos 11/09/1982, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Machado e de Mirtis Aparecida Machado; A 
pretendente: NATALIA DE ALMEIDA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, estu-
dante, nascida em São Paulo - SP, aos 04/01/1988, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto dos Santos e de Renata de Almeida Pereira Santos.

O pretendente: ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteiro, garçom, nascido em São Paulo - SP, aos 03/09/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josealdo dos Santos e de Mercia do Nascimento; 
A pretendente: DANIELA BEZERRA DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em São Roque - SP, aos 11/01/1998, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo Bezerra de Almeida e de Maria Jose Ciriaco.

O pretendente: EDIVALDO DOS SANTOS BENEDICTO, nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de montagem, nascido em São Paulo - SP, aos 04/09/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nivaldo Silvestre Benedicto e de Rita de Cassia dos 
Santos Benedicto; A pretendente: LAIS DA CRUZ ARAUJO, nacionalidade brasileira, 
solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 22/01/1996, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Claudio Leite de Araujo e de Susy da Cruz.

O pretendente: JOÃO CARLOS FERREIRA LIMA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 19/11/1979, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Ferreira Lima e de Geralda Maria 
de Lima; A pretendente: LUCIENE FERREIRA NEVES ALVARES, nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, nascida em Osasco - SP, aos 30/09/1983, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sidnei Guimarães e de Maria Lucia 
Ferreira Neves Alvares.

O pretendente: JOÃO LUIS GONÇALVES DE MACEDO SENA, nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 14/03/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Batista de Sena e de Tereza 
Gonçalves de Macedo Sena; A pretendente: GLEICE ARIANE SANTOS DE BRITO, 
nacionalidade brasileira, solteira, balconista, nascida em São Paulo - SP, aos 11/07/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arai Lima de Brito e de 
Silvandira Pereira dos Santos.

A pretendente: TAMARA LOPES FRANÇA, nacionalidade brasileira, solteira, analista 
de processos, nascida em São Paulo - SP, aos 30/09/1991, residente e domiciliada em 
Cardiff , Reino Unido e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademar Pereira 
França e de Osminda Lopes Bahia; A pretendente: CAMILA CREMONESI JACOLOSKI, 
nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrativo, nascida em São Paulo - SP, 
aos 14/06/1998, residente e domiciliada em Cardiff , Reino Unido e domiciliada na Parque 
Regina, São Paulo - SP, fi lha de Marcio Jacoloski e de Elaine Cremonesi Jacoloski.

O pretendente: MAURO CESAR FERREIRA MEIRELES, nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 01/05/1977, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Luiz Meireles e de Laura Ferreira Meireles; 
A pretendente: DOMENICA VASCONCELOS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de serviços gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 30/01/1980, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rozangela Vasconcelos.

O pretendente: LUCAS RIBEIRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, ajudan-
te de calafetação, nascido em Irecê - BA, aos 19/07/1995, residente e domiciliado no 
Jardim Leonardo, São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Assis da Silva e de Elis Regina 
Ribeiro de Jesus; A pretendente: HELLEN CRISTINA DE FRANÇA SILVA, naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 02/06/1997, residente 
e domiciliada no Jardim Leonardo, São Paulo - SP, fi lha de Jose Araujo da Silva e de 
Marinalva Maria de França.

O pretendente: VINICIUS LOURENÇO FERNANDES, nacionalidade brasileira, solteiro, 
cumim, nascido em Santa Quitéria - CE, aos 26/03/1998, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Fernandes Barbosa e de Antonia Lourenço Bar-
bosa; A pretendente: FERNANDA DA SILVA MENDES, nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 02/09/1994, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arlindo Alves Mendes e de Lucinei Hozana da Silva.

O pretendente: DAVIDE GIUSSANI, nacionalidade italiano, divorciado, jardineiro, 
nascido em Monza, aos 07/10/1973, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Giussani Pierlorenzo e de Rivolta Marisa; A pretendente: ANA CAROLINA 
SEVERO SIMÃO, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, 
aos 21/10/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademir 
Jordão Simões e de Vera Alice Santos Severo.

O pretendente: IGOR SOUZA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
enfermagem, nascido em São Vicente - SP, aos 29/10/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edimundo Souza Santos e de Maria da Gloria dos Santos; 
A pretendente: SUZANA JESUS SOARES, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 30/04/1994, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agnaldo Bispo Soares e de Suely Maria de Jesus.

O pretendente: FRANCISCO IVAN PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteiro, vendedor, nascido em Cascavel - CE, aos 25/06/1970, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Pereira dos Santos e de Antônia Pereira 
dos Santos; A pretendente: MARIA REJANE ALVES DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, nascida em Fortaleza - CE, aos 31/07/1973, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Nonato de Oliveira e de 
Maria Orlene Alves de Oliveira.

O pretendente: SILVIO NUNES DE ALMEIDA JUNIOR, nacionalidade brasileira, solteiro, 
manutencista, nascido em São Paulo - SP, aos 03/10/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio Nunes de Almeida e de Maria de Lourdes Alves 
de Almeida; A pretendente: KARINA NUNES DE CAMARGO, nacionalidade brasileira, 
solteira, analista de marketing, nascida em São Paulo - SP, aos 31/03/1987, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivonete Nunes de Camargo.

O pretendente: RAIMUNDO OLIVEIRA LIMA, nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, 
nascido em Lago do Junco - MA, aos 06/09/1968, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Barbosa Lima e de Raimunda Oliveira Lima; A pretendente: 
MARIA EWILENE FELIX BRITO, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Lago do Junco - MA, aos 27/10/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Raimundo da Silva Brito e de Maria das Dores Felix Brito.

O pretendente: JULIO CÉSAR COSTA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnico de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 05/05/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio Vieira dos Santos e de 
Mônica Angela da Costa Santos; A pretendente: EDINÉTE DOS SANTOS PEREIRA 
BRITO, nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, nascida em São Paulo - SP, aos 
05/11/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Pereira 
de Brito e de Maria Cândida dos Santos.

O pretendente: JOSÉ SILVESTRE DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, moto-
rista, nascido em Cabo de Santo Agostinho - PE, aos 03/02/1968, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amaro Silvestre da Silva e de Maria Lucinda da 
Silva; A pretendente: IVENE DIAS SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços 
demésticos, nascida em Mundo Novo - BA, aos 01/08/1976, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo Silva e de Izabel Dias Silva.

O pretendente: SERGIO OLIVEIRA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, cozinhei-
ro, nascido em São Paulo - SP, aos 18/07/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio do Carmo Santos e de Rita Ana de Oliveira; A pretendente: 
JAMILE OLIVEIRA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em 
Vitória da Conquista - BA, aos 12/02/1993, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Elizabete Oliveira Santos.

O pretendente: PLÁCIDO SEBASTIÃO LOURENÇO, nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, nascido em Igreja Nova - AL, aos 17/09/1947, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Sebastião Lourenço e de Quintina dos Santos; 
A pretendente: JOELIA SANTOS FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em Piaçabuçu - AL, aos 25/08/1983, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Firmino Ferreira e de Maria José Santos Ferreira.

O pretendente: ALEXSANDRO SANTOS OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
porteiro, nascido em Vitória da Conquista - BA, aos 08/01/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adão Brito Oliveira e de Luzia Santos Oliveira; A 
pretendente: TÁLITA DA SILVA NARCIZO NOBRE, nacionalidade brasileira, divorciada, 
do lar, nascida em Natal - RN, aos 23/01/1995, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Pedro Meireles Narcizo e de Maria Marluce da Silva Narcizo.

O pretendente: THIAGO RODRIGUES SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, aos 07/06/1986, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marijalma Santos Silva e de Eliana 
Aparecida Rodrigues de Lima Silva; A pretendente: KARINA VIEIRA DOS SANTOS 
AGUIAR, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São 
Paulo - SP, aos 28/10/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Anchieta Farias de Aguiar e de Rosana Vieira dos Santos.

O pretendente: ROBSON DE JESUS, nacionalidade brasileira, solteiro, estoquista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 30/11/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Augusto de Jesus e de Raimunda de Jesus; A pretendente: 
AMANDA ASSUNÇÃO RODRIGUES, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
nascida em Taboão da Serra - SP, aos 12/09/1999, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Rodrigues Santos e de Cristiane Assunção de Lima.

O pretendente: CRISTIANO INOCENCIO DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, divor-
ciado, enfermeiro, nascido em São Paulo - SP, aos 26/11/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Divino Inocencio de Carvalho e de Maria Tereza Theophilo 
de Carvalho; A pretendente: TAMIRES BARBOSA GOMES, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 05/12/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Gomes e de Christina Barbosa de Souza Silva.

O pretendente: EDILSON RICARTE DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 06/02/1975, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias Ricarte de Souza e de Neuza dos Santos Ricarte; 
A pretendente: ANDREZA LINS DE BRITO, nacionalidade brasileira, solteira, manicure, 
nascida em São Paulo - SP, aos 27/11/1977, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Gileno Pereira de Brito e de Maria das Graças Caldeira Lins de Brito.

O pretendente: ROMÁRIO DOS SANTOS OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, sol-
teiro, promotor de vendas, nascido em Águas Belas - PE, aos 28/04/1990, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rejanildo Honorato de Oliveira e de 
Eliene Santos de Oliveira; A pretendente: DENISE SARAIVA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente de vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 08/11/1991, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Saraiva da Silva e 
de Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: LUIZ FERNANDO ALVES SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em Diadema - SP, aos 20/02/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Ferreira Santos e de Risoneide Alves da Silva; A 
pretendente: SUELEN LISBOA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 24/07/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilvan Paulino da Silva e de Cicera Silva Lisboa.

O pretendente: ALAN APARECIDO ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, 
consultor técnico, nascido em São Paulo - SP, aos 20/09/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alves dos Santos e de Maria de Jesus Santos; A pre-
tendente: PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, analista de 
atendimento, nascida em São Paulo - SP, aos 14/01/1996, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luzimar Ferreira de Oliveira e de Roselita Lima Pereira de Oliveira.

O pretendente: SELMO FURQUIM DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, forneiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/10/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Silvino Cosmo da Silva e de Ivanete Furquim; A pretendente: ELIAN 
VIEIRA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 
Itabuna - BA, aos 28/01/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Valdevino José dos Santos e de Amália Vieira Seles.

A pretendente: JANETE NOVAIS DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
técnica, nascida em Poções - BA, aos 26/06/1979, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Moreira da Silva e de Maria de Lourdes Alves de Novais 
Silva; A pretendente: RITAMIR BARBOSA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, solteira, 
professora, nascida em Itapipoca - CE, aos 17/02/1978, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Almir de Sousa e de Rita de Cassia Barbosa de Sousa.

O pretendente: MANUEL NERI DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, solteiro, coletor, 
nascido em Santo Estevão - BA, aos 03/05/1972, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Temistocles Leal de Araujo e de Eurídes Neri de Araujo; A pre-
tendente: GISLAINE DE ALMEIDA LINDOLFO, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em São Paulo - SP, aos 06/12/1975, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Avelino Lindolfo Neto e de Elisa de Almeida.

O pretendente: ADRIANO SANTOS DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, solteiro, 
envelopador, nascido em São Paulo - SP, aos 24/10/1980, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adão de Carvalho e de Veronica Maria dos Santos; A preten-
dente: IVONETE GONZAGA DE AMORIM, nacionalidade brasileira, divorciada, ajudante 
de cozinha, nascida em Campo Mourão - PR, aos 23/05/1975, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Gonzaga de Amorim e de Benedita Rodrigues de Amorim.

O pretendente: THIAGO MARTINS DE SOUZA, nacionalidade brasilerio, solteiro, adesivador, 
nascido em São Paulo - SP, aos 26/02/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Mario Madalena de Souza e de Auta Aparecida Martins de Souza; A pretendente: 
MAIARA SILVA DE SANTANA, nacionalidade brasileira, solteira, supervisora operacional, 
nascida em Santo Amaro - BA, aos 08/07/1991, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Álvaro Aguinelo de Santana Filho e de Sandra Maria Barros Silva.

O pretendente: ADRIÉL RICARDO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 23/12/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelino Lopes de Oliveira e de Maria da Luz Miranda de 
Oliveira; A pretendente: SIDNÉIA ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 23/02/1982, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sidenor Alves da Silva e de Creuza Silva Santos.

O pretendente: JAIRO DE SOUZA MENEZES, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Goiânia - GO, aos 28/03/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ribeiro de Souza e de Maria Francisca de Menezes 
Souza; A pretendente: GLEICY MARIA RIBEIRO, nacionalidade brasileira, solteira, técnica 
de enfermagem, nascida em Governador Valadares - MG, aos 16/12/1971, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Cornelio Ribeiro e de Maria Irani Ribeiro.

O pretendente: LEANDRO APARECIDO BATISTA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
pastor, nascido em São Paulo - SP, aos 30/11/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Aris Batista e de Maria José de Lucena Batista; A pretendente: 
SARA OLIVEIRA DIAS, nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, nascida em 
São Paulo - SP, aos 24/04/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel Sena Dias e de Sonia Aparecida de Oliveira Dias.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial
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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: DURVAL FRANCISCO GUIMARÃES, estado civil viúvo, profi ssão mecâ-
nico, nascido em Malhada, BA, no dia (12/02/1950), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Francisco Guimarães e de Ana Flora de Jesus. A pretendente: 
MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida no Rio de 
Janeiro, RJ, no dia (21/09/1958), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Raimunda Gildo de Oliveira.

O pretendente: LUIZ RICARDO REIS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
em São João do Piauí, PI, no dia (30/08/1993), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Maria do Socorro Reis. A pretendente: JANAINA PEREIRA LISBOA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Januária, MG, no dia (14/04/1993), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Alves de Souza e de 
Ildete Pereira de Souza.

O pretendente: FRANCISCO JUNIELYS MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Morada Nova, CE, no dia (16/12/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisca Ildeniza Nobre Martins. A pretendente: 
VANESSA CHAVES LIMA, estado civil solteira, profi ssão operadora de autenticação, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (21/03/1999), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Mauricio Lima e de Ionice Teixeira Chaves Lima.

O pretendente: MARCIO VITOR FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, 
nascido em Três Pontas, MG, no dia (20/08/1962), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Victor Alvim Ferreira e de Fenira Luiza Ferreira. A pretendente: 
IRANI RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta 
Capital, Cerqueira César, SP, no dia (11/02/1969), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Rodrigues dos Santos e de Maria do Carmo Cavalcanti 
dos Santos.

O pretendente: GLESSIO MASSATO FUSE, estado civil divorciado, profi ssão caseiro, 
nascido em Londrina, PR, no dia (14/07/1957), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sioji Fuse e de Tossie Fuse. A pretendente: ELIZABETH RA-
MOS FELACIO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(01/08/1969), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Eduardo 
Felacio e de Maria Helena Ramos Felacio.

O pretendente: ELIZIEL BORGES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Itaberaba, BA, no dia (01/06/1984), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Pereira da Silva e de Raimunda Borges da Silva. A pretendente: 
DENISE MENDES GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ji-
-Paraná, RO, no dia (10/05/1986), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Genivaldo Gonçalves e de Vera Lucia Mendes Merá Gonçalves.

O pretendente: LINDENBERG SALES BARBOSA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
impressor de off  set, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (24/08/1983), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lindenberg Sales Barbosa 
e de Eralina Sales Barbosa. A pretendente: ARYANNA PEREIRA RODRIGUES, estado 
civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em Uberaba, MG, no dia (30/07/1983), 
residente e domiciliada no Jardim Donária, São Paulo, SP, fi lha de Alceu Rodrigues da 
Silva e de Malba Gonçalves Pereira.

O pretendente: RONEI MARQUES ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de departamento pessoal, nascido nesta Capital, Butantã, SP, no dia (06/12/1986), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zenildo Marques Almeida 
e de Idalina Maria Almeida. A pretendente: LUCILA MACEDO DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão estudante, nascida em Cascavel, PR, no dia (07/01/1976), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joviano Gonçalves da Silva e de 
Laudelina Macedo da Silva.

O pretendente: ADNILSON CLAUDIO FERNANDES, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em Carapicuíba, SP, no dia (25/11/1977), residente e domiciliado em 
Perus, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Claudio Fernandes e de Neusa Alves da Silva 
Fernandes. A pretendente: ESTER SANSÃO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Itajaí, SC, no dia (21/03/1991), residente e domiciliada em Itajaí, SC, fi lha 
de José Valdir Sansão e de Lidia Waltrudes Casas.

O pretendente: VAGNER LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido nesta Capital, SP, no dia doze (12/07/1979), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Dorival Francisco da Silva e de Arlinda Lima da Silva. A preten-
dente: ADRIANA LIMA PEREIRA VILA NOVA, estado civil solteira, profi ssão analista de 
processos, nascida nesta Capital, SP, no dia (03/05/1985), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arlindo Vila Nova e de Isabel Lima Pereira Vila Nova.

O pretendente: DENYS DA SILVA MOTA, estado civil solteiro, profi ssão Técnico Teleco-
municações, nascido em Diadema, SP, no dia (08/05/1987), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ramos Oliveira Mota e de Sueli Pereira da 
Silva. A pretendente: MICHELE EMILIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão caixa, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (14/02/1989), residente e domiciliada no Residencial 
Sol Nascente, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Emilio da Silva e de Odete da Silva.

O pretendente: RUBENILSON COSTA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Euclides da Cunha, BA, no dia (12/01/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ferreira de Souza e de Maria Helena da 
Costa. A pretendente: LUZIANE SOARES TORRES, estado civil solteira, profi ssão ope-
radora de caixa, nascida em São Raimundo Nonato, PI, no dia (10/09/1990), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Neusa da Silva Soares e de Nitercilio 
da Costa Torres.

O pretendente: FRANCISCO EDINILSON FLORIANO DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão pedreiro, nascido em Fortaleza, CE, no dia (21/10/1962), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Freires da Silva e de Maria Floriano da Silva. 
A pretendente: MARGARIDA PAULINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Carnaubal, CE, no dia (27/07/1964), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Raimunda Paulino da Silva. Pa
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Especial

Diariamente, bilhões de animais se 
movimentam por terra, pelo ar e pelos 
oceanos, conectando as regiões mais 
remotas e inacessíveis da Terra

Elton Alisson/Ag.FAPESP

A 
observação da movimentação desses animais em 
tempo quase real, contudo, é difícil hoje em razão 
das tecnologias convencionais para rastreamento 

global de animais via satélite excluírem cerca de 75% das 
aves e mamíferos, pois a maioria deles é de pequeno porte.

Além disso, as redes de telefonia móvel usadas para 
fazer o rastreamento de animais não funcionam em 
muitas partes do mundo, especialmente em regiões de 
terra aberta, montanhas, fl orestas, desertos e mares. Já 
os sistemas de comunicação direta baseados em UHF e 
VHF não fornecem a faixa necessária, e os sistemas de 
comunicação por telefone via satélite não podem ser mi-
niaturizados o sufi ciente, dizem especialistas na área. A 
solução para esse problema pode vir do céu. Um consórcio 
internacional de pesquisa está se preparando para iniciar 
a operação de um ambicioso projeto de rastreamento de 
todos os tipos de fl uxos migratórios de animais, em escala 
mundial, a partir do espaço.

Os dados coletados pelo projeto, batizado de Icarus 
(sigla de International Cooperation for Animal Research 
Using Space) e liderado pelo Instituto Max Planck de 
Ornitologia, em parceria com a agência espacial russa 

(Roscosmos) e o Centro Espacial Alemão (DLR), estão 
previstos para serem liberados para uso científi co em 
janeiro de 2019. “As informações obtidas por meio do 
projeto permitirão compreender a história de vida dos 
animais de forma muito melhor, identifi car hot spots de 
biodiversidade animal ou regiões onde essa biodiversidade 
tem sido perdida”, disse Daniel Piechowski, pesquisador 
do Instituto Max Planck.

“Além disso, possibilitarão compreender melhor a disse-
minação de zoonoses [doenças transmitidas por animais], 
fazer novas descobertas sobre mudanças climáticas e pre-
ver desastres naturais, entre outras aplicações”, avaliou 

“Internet dos animais” entrará 
em operação em 2019

Programa visa rastrear fl uxos migratórios de animais, em escala mundial, a partir do espaço.

iStockphoto/Thinkstock

Piechowski. Para rastreá-los, os pesquisadores integrantes 
do projeto irão implantar nos animais minúsculos radio-
transmissores, conhecidos como tags (etiquetas), que 
desenvolveram ao longo dos últimos 16 anos. As tags são 

carregadas com um recep-
tor GPS, acelerômetro 3D 
e sensores de temperatura, 
umidade, pressão, altitude 
e frequência cardíaca. 

Dessa forma, conseguem 
coletar dados sobre a ace-
leração, a temperatura 
ambiente e a orientação 
dos animais em relação ao 
campo magnético da Terra 
e registrar suas rotas. Os 
dispositivos também são 
equipados com painéis sola-
res e baterias recarregáveis, 
com o intuito de operarem 
em modo econômico de 
baixa energia. As tags de 
geolocalização existentes 
hoje, que estão implanta-
dos nos animais, queimam 
muita energia transmitindo 

dados por meio de redes de telefonia celular ou sistemas 
de satélite, explicou Piechowski.

“As tags desenvolvidas no projeto usam um esquema 
especial de codifi cação de acesso múltiplo por divisão 
de código [CDMA, na sigla em inglês] para se comunicar 
com satélites, usando muito pouca energia”, disse. Os 
menores dispositivos pesam 2,5 gramas, mas os pes-
quisadores pretendem diminuir ainda mais o peso e o 
tamanho deles de forma que seja possível implantá-los 
em abelhas e gafanhotos, por exemplo. “O ideal é que os 
dispositivos ligados aos animais não tenham peso superior 
a 3% da massa corporal deles, de modo a não afetar seu 
comportamento natural”, explicou Piechowski.

Os dados coletados pelos sensores das tags de geo-
localização são captados por três antenas receptoras, 
de 200 quilos cada, enviadas para a Estação Espacial 
Internacional (ISS) em um foguete Soyuz, em fevereiro 
de 2017, e instaladas em agosto deste ano. As antenas 
juntaram-se a um computador, também enviado à ISS em 
outubro de 2017, que funcionará como o “cérebro” do 
projeto. Ao entrarem no feixe da ISS – o que acontece, 
aproximadamente, quatro vezes ao dia –, os transmissores 
implantados nos animais recebem um sinal do computador 
em órbita para serem ativados. A partir desse momento, 
eles têm dois segundos para enviar os dados coletados 
para as antenas receptoras.

“Em suma, o projeto é uma internet das coisas, via saté-
lite, ou “internet dos animais”, que permitirá conectá-los 
com os humanos, avaliou Piechowski. Até o início de 2019, 
o projeto contará com 1.000 transmissores em campo. Os 
pesquisadores pretendem, porém, aumentar esse número 
para 100.000 em um curto período de tempo.

A expectativa do consórcio é que o conhecimento sobre 
a movimentação dos animais em diferentes partes da Terra 
e as maneiras pelas quais eles interagem com os humanos 
ajude no combate das epidemias globais, por exemplo.

Aproximadamente 70% das epidemias globais, como 
a SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave), o vírus 
do Nilo Ocidental e a gripe aviária, originam-se como 
zoonoses, provocadas pela interação entre os animais e 
os seres humanos. Dados globais sobre movimentação 
de animais, em rede internacional, ajudariam a prever a 
ocorrência de surtos dessas doenças e proteger a saúde 
humana, avaliam os pesquisadores. Para isso, porém, 
é preciso obter respostas para questões fundamentais, 
como a localização de um animal em qualquer ponto de 
sua vida, qual seu estado interno, que atividade está re-
alizando e quais as razões de sua morte – o que ajudaria 
a protegê-los.

“Nenhuma dessas questões fundamentais foi sufi cien-
temente respondida para animais que vivem na natureza 
em períodos de médio ou longo prazo, especialmente para 
aqueles pequenos, que são de suma importância para a 
humanidade, como aves e morcegos, porque são dissemi-
nadores de doenças”, afi rmou Piechowski. O rastreamento 
da movimentação dos animais também poderia ajudar 
a prever pragas agrícolas e desastres geológicos, como 
terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis, apontaram 
os pesquisadores. 

No caminho para o sul, por exemplo, as cegonhas 
geralmente descansam nas proximidades de criadouros 
de gafanhotos na borda sul do Saara. Dessa forma, esses 
pássaros indicam, exatamente, onde esses enxames de 
insetos estão e para onde poderiam migrar.

“A Sociedade Max Planck tem tradição de se envolver 
em colaborações internacionais em pesquisa. Os proje-
tos que apoiamos no Brasil em parceria com agências 
de fomento à pesquisa, como a FAPESP, têm sido muito 
bem sucedidos”, avaliou Hajo Freund, representante da 
Sociedade Max Planck.

Consórcio internacional inicia projeto de rastreamento de todos os tipos de fl uxos migratórios de animais,
em escala mundial, a partir do espaço.
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Daniel Piechowski, pesquisador do Instituto Max Planck de Ornitologia.

Fe
lip

e 
M

ae
da

/A
g.

Fa
pe

sp


