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BOLSAS
O Ibovespa: +0,47% Pontos: 
89.039,79 Máxima de +0,55% 
: 89.111 pontos Mínima de 
-0,2% : 88.449 pontos Volume: 
R$ 8,52 bilhões Variação em 
2018: 16,54% Variação no mês: 
-0,52% Dow Jones: (feriado em 
NY) Pontos: - Nasdaq: (feriado 
em NY)0% Pontos: - Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8667 Venda: R$ 3,8672 
Variação: +0,31% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,95 Venda: R$ 4,05 
Variação: +0,16% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8555 Venda: R$ 
3,8561 Variação: +0,65% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8300 
Venda: R$ 4,0170 Variação: 
+0,17% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% 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$ 1.242,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,32% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 154,000 
Variação: +1,32%

Cotação: R$ 3,8725 Variação: 
+0,45% - Euro (às 18h35) Compra: 
US$ 1,1341 Venda: US$ 1,1341 
Variação: +0% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,3860 Venda: R$ 
4,3880 Variação: +0,37% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3130 Ven-
da: R$ 4,5700 Variação: +0,44%

Futuro: +0,56% Pontos: 89.100 
Máxima (pontos): 89.275 Míni-
ma (pontos): 88.525 Global 40 
Cotação: 828,598 centavos de 
dólar Variação: -0,76%

“O défi cit público 
não é de caráter 
orçamentário.
O défi cit público 
simplesmente não
tem caráter”.
Mario Henrique Simonsen (1935/1997) 
Economista brasileiro 

O número de pessoas 
na faixa de extrema 
pobreza no Brasil au-

mentou de 6,6% da população 
em 2016 para 7,4% em 2017, 
ao passar de 13,5 milhões para 
15,2 milhões. De acordo com 
defi nição do Banco Mundial, 
são pessoas com renda infe-
rior a US$ 1,90 por dia ou R$ 
140 por mês. Segundo o IBGE, 
o crescimento do percentual 
nessa faixa subiu em todo o 
país, com exceção da Região 
Norte onde fi cou estável.

Os dados fazem parte da 
Síntese dos Indicadores So-
ciais 2018, divulgada ontem 
(5) pelo IBGE, que entende o 
estudo como “um conjunto de 
informações sobre a realidade 

Extrema pobreza aumenta no 
Brasil e chega a 15,2 milhões 
de pessoas em 2017

social do país”. O estudo mostra 
ainda que também aumentou a 
proporção de pessoas abaixo 
da linha de rendimentos. Em 
2017, era de 26,5%, enquanto 
no ano anterior fi cou em 25,7%. 
Os percentuais signifi cam a 
variação de 52,8 milhões de 
pessoas para 54,8 milhões. 

De acordo com defi nição do 
Banco Mundial, são pessoas 
com rendimento até US$ 5,5 
por dia ou R$ 406 por mês. A 
maior parte dessas pessoas, 
mais de 25 milhões, estava na 
Região Nordeste. 

Houve elevação ainda na 
proporção de crianças e ado-
lescentes (de 0 a 14 anos) que 
viviam com rendimentos até 
US$ 5,5 por dia. Saiu de 42,9% 

para 43,4%, no período.
A pesquisa identifi cou que 

em 2017 cerca de 27 milhões 
de pessoas, ou seja, 13% da 
população, viviam em domi-
cílios com ao menos uma das 
quatro inadequações anali-
sadas: características físicas, 
condição de ocupação, acesso 
a serviços e presença de bens 
no domicílio. A inadequação 
domiciliar foi a que atingiu o 
maior número de pessoas: 12,2 
milhões, ou 5,9% da população 
do país. Isso signifi ca adensa-
mento excessivo, quando há 
residência com mais de três 
moradores por dormitório.

Ainda na ausência de me-
lhores condições, o estado do 
Acre é o que registrou maior 

O trabalho elaborado por pesquisadores entende o estudo como “um conjunto

de informações sobre a realidade social do país”.

percentual (18,3%) de pessoas 
residentes em domicílios sem 
banheiro de uso exclusivo. Já o 
Piauí, tinha a maior proporção 
da população sem acesso a 
esgotamento sanitário por rede 

coletora ou pluvial (91,7%). 
Esses resultados mostram uma 
diferença grande para o estado 
de São Paulo, onde houve a 
maior cobertura para cada um 
dos serviços. A proporção da 

população sem coleta de lixo 
fi cou em 1,2%, sem acesso a 
abastecimento de água por 
rede alcançou 3,6% e sem 
esgotamento sanitário por 
rede foi 7,0% (ABr).

Titular do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, 

Michelle Bachelet.

A titular do Alto Comissa-
riado da ONU para os Direitos 
Humanos (Acnudh), a ex-
-presidente chilena Michelle 
Bachelet, disse ontem (5) 
que não concorda com quem 
acredita que ter pulso fi rme é a 
melhor maneira de se combater 
a violência e a criminalidade, 
e afi rmou ser contra facilitar o 
acesso dos civis às armas, como 
propõe o presidente eleito do 
Brasil.

“Tenho a impressão de que, 
diante das situações de violên-
cia e insegurança em muitas 
partes, pensa-se que a solução 
é ter pulso fi rme, como fazer 
com que os militares se en-
carreguem da criminalidade, 
mas não estou de acordo”, 
disse Bachelet ao comentar as 
posições expressadas por Jair 
Bolsonaro, que tomará posse 

Saída de dólares 
O saldo de entrada e saída de 

dólares do país fi cou negativo em 
novembro. As saídas superaram as 
entradas em US$ 6,614 bilhões, in-
formou ontem (5) o Banco Central. 
O resultado negativo veio do fl uxo 
fi nanceiro que registrou défi cit 
de US$ 12,987 bilhões. O fl uxo 
comercial registrou saldo positivo 
em US$ 6,373 bilhões. De janeiro 
a novembro, o fl uxo cambial fi cou 
positivo em US$ 11,761 bilhões

A Petrobras manterá o investimento de US$ 84,1 bilhões.

Rio - A Petrobras considera 
a entrada de 18 novos sistemas 
de produção de petróleo, o que 
deve mudar a curva de produ-
ção e a geração de caixa nos 
próximos cinco anos, afi rmou 
ontem (5), o diretor Financeiro 
da companhia, Rafael Grisolia, 
em teleconferência com ana-
listas. “A entrada de platafor-
mas vai ter efeito no caixa e 
garantirá perenidade”, disse, 
complementando a geração de 
caixa projetada no plano de ne-
gócios para os próximos cinco 
anos “já descontados eventuais 
pagamentos de dividendos”.

Além disso, a empresa ainda 
conta com a continuidade da 
política de paridade interna-
cional de preços para ampliar 
sua receita nos próximos anos. 
O executivo reiterou ainda a 
necessidade de continuar o 

programa de desinvestimento, o 
que inclui refi narias. A empresa 
espera se desfazer do controle 
das unidades ainda nos primei-
ros anos do plano de negócios. 

O executivo disse que a Pe-
trobras manterá o investimento 
de US$ 84,1 bilhões ainda que a 
cotação do petróleo decepcio-
ne e fi que abaixo da projeção 
divulgada no plano de negócios 
para os próximos cinco anos.

“O investimento se ajusta a 
eventuais quedas do petróleo”. 
Ainda acrescentou que a gestão 
das fi nanças será focada na 
meta de desalavancagem, de 
1,5 vez em 2020. “A partir de 
2021 a gente vai subir o payout”, 
complementou Grisolia, desta-
cando que o desinvestimento 
também vai contribuir com a 
geração operacional de caixa 
da empresa (AE).
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Bachelet diz que pulso fi rme ‘não é 
melhor solução’ para violência no Brasil

no dia 1º de janeiro, que está 
decidido a cumprir a promessa 
de fl exibilizar o porte de armas 
de fogo para os civis.

Ao ser perguntada a res-
peito em entrevista coletiva 
em Genebra, a alta comissária 

afi rmou que não está de acordo 
com ‘dar armas sem controle’. 
“Vimos o que aconteceu em 
muitos lugares, pessoas que 
usam armas para tiroteios e que 
matam crianças nas escolas (...) 
As armas são muito perigosas 

nas mãos de pessoas que não 
sabem como usá-las de ma-
neira adequada”, acrescentou 
Bachelet.

Sobre o fato de Bolsonaro 
negar a existência de uma 
ditadura no Brasil no período 
compreendido entre 1964 e 
1985 e elogiar o governo de 
Augusto Pinochet no Chile, 
Bachelet disse que ninguém 
pode duvidar que os dois re-
gimes foram ditaduras e que 
espera que ‘a América Latina 
tenha aprendido com isso’. “No 
Brasil houve uma ditadura e 
houve vítimas dela, torturas e 
comissões investigam isso. No 
Chile tivemos ditadura durante 
17 anos, Pinochet deu um golpe 
de Estado, muita gente desapa-
receu, foi assassinada e detida”, 
comentou a ex-presidente 
chilena (Agência EFE).

Petrobras considera 
entrada de 18 novos 

sistemas de produção

São Paulo - Em um balanço de 
erros e acertos do governo Michel 
Temer, o ministro de Minas e 
Energia, Moreira Franco, disse 
que uma “campanha de natureza 
moral” contra o presidente foi o 
principal fator para que a reforma 
da Previdência não tenha sido 
aprovada. Um dos nomes mais 
próximos de Temer, o ministro 
disse que “nunca viu” uma cam-
panha contrária a um presidente 
da República “tão deliberada”. 
Temer foi denunciado duas 
vezes pela Procuradoria-Geral 
da República, por obstrução de 
Justiça e organização criminosa, 

Campanha ‘moral’ contra 
Temer impediu avanço

Brasília - O presidente eleito 
Jair Bolsonaro disse que é pre-
ciso mudar “o que for possível” 
na legislação trabalhista, mas 
não detalhou que pontos quer 
priorizar. Depois de repetir que 
“é difícil ser patrão no Brasil”, 
Bolsonaro lembrou que a refor-
ma aprovada há pouco tempo 
deu uma certa tranquilidade 
aos empregadores, reconhe-
cendo que não é possível mudar 
o artigo 7º da Constituição e 
que respeitará os direitos dos 
trabalhadores.

“Nós temos direitos demais e 
empregos de menos, tem que 
chegar a um equilíbrio. A refor-
ma aprovada há pouco tempo 
já deu uma certa tranquilidade, 
um certo alívio ao empregador, 
e repito: é difícil ser patrão no 
Brasil”, reforçou o presidente 
eleito, em entrevista no Quartel 
General do Exército.  Ele não 
soube responder a perguntas 
de jornalistas sobre temas 
econômicos. Questionado so-
bre a reforma tributária, disse 
que seria uma “boa pergunta 
para se fazer para o Paulo 
Guedes, o nosso posto Ipiranga, 
porque é (um tema) bastante 
complexo”. 

“Vocês mesmos (jornalis-
tas) já escreveram que, para 
entender o emaranhado da 
legislação, tem que ter PhD 

Bolsonaro: é preciso mudar ‘o que for 
possível’ na legislação trabalhista

em economia. Agora, tem 
muita coisa que não teve no 
passado, quem mergulhou o 
país nesse caos econômico 
foram os economistas daquela 
época, não fui eu, capitão do 
Exército”, declarou. “Eles 
erraram, erraram feio, na 
metade do governo FHC de 
oito anos os juros estiveram na 
lua”. Bolsonaro também disse 
que “não entende muito de 
economia” durante a coletiva 
de imprensa, mas que possui 
uma boa equipe para auxiliá-lo. 

“O que nós queremos é uma 
infl ação dentro dos limites, nós 
queremos aquilo que possa 

fazer nossa economia andar. 
Nós queremos tudo isso aí, tudo 
eu passei para ele, Guedes, eu 
também dei carta branca ao 
Paulo Guedes para perseguir 
esse objetivo e eu sou obrigado 
a confi ar nas pessoas porque eu 
sozinho não vou salvar a pátria, 
apesar de eu chamar Messias”, 
acrescentou, ao avaliar que a 
situação do Brasil está “bastan-
te complicada”. “Se der errado, 
não sou eu que vou afundar 
não, todos nós afundaremos 
juntos e não queremos que o 
Brasil mergulhe em um caos 
e não é só na questão econô-
mica” (AE).
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Presidente eleito Jair Bolsonaro

Setor de aço pode 
discutir maior 
abertura comercial

São Paulo - A América Latina 
é a única região que não pos-
sui proteção de seu mercado, 
na contramão do movimento 
observado em todo o mundo, 
disse ontem (5), o presidente 
executivo do Instituto Aço 
Brasil (IABr), Marco Polo de 
Mello Lopes. E que o setor pode 
discutir uma maior abertura 
comercial, mas que é preciso 
se colocar na mesa a correção 
de assimetrias competitivas 
vividas hoje pela indústria 
brasileira. Lopes disse que o 
mundo, como um todo, possui 
um viés protecionista, mas que 
o Brasil possui, por sua vez, um 
viés “pseudo-liberal”.

O IABr, ao lado de outras nove 
entidades, como a Abimaq, de 
máquinas e equipamentos, e a 
Anfavea, da indústria automo-
bilística, formaram um grupo 
de “coalização empresarial da 
indústria” que já tem conver-
sado com a equipe de transição 
do governo eleito, na defesa 
de uma agenda para o ajuste 
fi scal, associado à aprovação 
das reformas da Previdência e 
tributária.

“Nos reunimos para fazer 
uma avaliação e pela importân-
cia de estarmos juntos e buscar 
uma agenda para o Brasil, para 
permitir que o País volte a cres-
cer”, disse Lopes (AE)

mas teve as denúncias rejeita-
das pela Câmara dos Deputados.

“O grande problema do presi-
dente Temer é que ele teve uma 
campanha de natureza moral 
contra ele muito vigorosa, muito 
dura”, disse Moreira Franco. 
“Nunca vi nenhuma campanha 
assim deliberada, quiseram der-
rubar o presidente da República. 
Foi essa campanha que impediu 
(a aprovação da Previdência)”.

O ministro ressaltou que, 
quando a primeira denúncia 
contra Temer foi divulgada, a 
reforma da Previdência estava a 
duas semanas da votação (AE).
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Como construir um 
ambiente de

criatividade e bem estar

Foi-se o tempo em 

que o ambiente de 

trabalho precisava ser 

opressor para extrair 

produtividade máxima 

de seus colaboradores

As rotinas altamente 
estressantes nunca se 
benefi ciaram de locais 

de trabalho tensos e rígidos e, 
parando para pensar, demora-
mos para perceber isso. O bem 
estar no ambiente de trabalho 
só melhora a qualidade do 
próprio trabalho. Criar locais 
assim se tornou a meta de mui-
tas empresas. Em funções que 
exigem criatividade, ter locais 
que permitam o funcionário se 
sentir bem é primordial. Um 
bom jardim contribui muito 
para isso. 

De acordo com uma pesquisa 
realizada pela Winning With 
Talent, um ambiente agradável 
aumenta em até 65% o desem-
penho de um colaborador.  A 
onda que começou com as 
empresas de tecnologia, como 
Google e Facebook, olhava 
especifi camente para trazer 
diversão no trabalho, através 
de jogos, videogames, brinque-
dos, áreas de descanso. Essas 
são apenas algumas opções. 

Uma enquete realizada com 
profissionais no LinkedIn 
mostrou que 77% das pessoas 
se sentem mais felizes em am-
bientes com obras de arte, por 
exemplo, e 74% delas se sen-
tem mais inspiradas, 73% mais 
criativas, 37% mais relaxadas 
e 27% mais produtivas. Até as 
queixas de saúde diminuem. 
Quando falamos de ambientes 
verdes, uma pesquisa feita pela 
Universidade de Melbourne 
apontou que observar durante 
40 segundos uma paisagem 
verde, como um jardim, relaxa 
a mente, aumenta a produtivi-
dade e a concentração.

Além disso, tomar sol de 15 

a 20 minutos ao menos três 
vezes por semana aumenta a 
absorção de vitamina D, que 
estimula o bem estar e revigo-
ra. As áreas verdes, ainda por 
cima, fi ltram o gás carbônico 
do ambiente, que em grandes 
quantidades causa sonolência 
e perda de concentração. As 
temperaturas do ambiente 
também se tornam mais agra-
dáveis. 

Considerando que o paisa-
gismo é acima de tudo uma 
expressão artística, criar uma 
área de relaxamento em meio 
à natureza, dentro de um 
escritório, tem inúmeras van-
tagens para os colaboradores 
da empresa. É por isso que 
muitos prédios comerciais 
investem em jardins em suas 
áreas comuns. O bem estar dos 
funcionários signifi ca maior 
produtividade e lucro para a 
companhia. 

A base para se construir 
uma empresa melhor começa 
justamente em sua instalação 
física. O ambiente dita muito do 
que se refl ete no trabalhador, 
e é esse quem dita o sucesso 
da empresa. Deixamos de ser 
a geração que aguarda o fi m 
de semana para se sentir bem, 
que almeja a aposentadoria 
para relaxar. Queremos isso 
no cotidiano. A qualidade de 
vida em primeiro lugar. 

Alguns de nós aceitam 
empregos que pagam me-
nos quando as condições de 
trabalho permitam que não 
nos sintamos “obrigados”, 
estressados, exauridos. O com-
prometimento com a empresa 
também ganha, porque ela se 
torna um ambiente desejável, 
e não mais obrigatório. 

O futuro, com certeza, é 
verde.

(*) - É engenheiro civil, consultor 
internacional com foco em 

construções verdes e diretor
geral da empresa Regatec

(www.regatec.com.br).

Danny Braz (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Liderança e tecnologia 
@A Top2You, startup focada no desenvolvimento de pessoas, vai 

promover no Rio de Janeiro um encontro de grandes nomes do 
mundo dos negócios para discutir o perfi l do novo líder na era da in-
teligência artifi cial. No encontro, marcado para o dia 13 de dezembro, 
às 19h, no Teatro OITO, quatro mentores da Top2You comandarão 
o bate-papo, que contará também com um link com a transmissão 
ao vivo do evento. Entre os temas, vão abordar o cenário da nova 
economia, o perfi l do novo líder na era digital e como como preparar 
um líder para humanização no contexto da inovação tecnológica. 
(www.top2you.net).

Novo conceito Full Hub para empresas de 
e-commerce no Brasil
@A ULOCK acaba de inaugurar uma estrutura criada especifi camen-

te para o segmento de comércio eletrônico, para que as empresas 
se instalem e ganhem em escala, produtividade e fl exibilidade. No 
mesmo local, os empresários têm à disposição estações de trabalho, 
salas privativas, salas de reuniões, auditório, sala de descompressão, 
área para armazenamento de estoque, empacotamento, recebimento 
e despacho de mercadorias, além de uma variedade de parcerias 
estratégicas que empresas de e-commerce necessitam para operar 
de forma competitiva, ágil e focadas no próprio negócio, o que defi ne 
o conceito Full Hub. 

Arqueiro chega ao Black Desert Online
@O Black Desert Online ganhou uma nova classe após atualização 

do game que aconteceu hoje, 05 de dezembro. O Arqueiro está 
disponível na tela de criação de personagens, juntamente com os eventos 
que irão recompensar os jogadores que criarem e customizarem o novo 
personagem, curtirem e compartilharem o trailer da classe na página 
do Facebook e reservarem recompensas no site. Para obterem mais 
recompensas, os jogadores poderão participar do evento “Screenshots 
e Vídeos de Aventura em Drieghan”, e compartilhar os screenshots e 
vídeos do território recém lançado com o BDO. As premiações vão 
incluir além dos BDCoins, as Paletas de Merv, um título no jogo, Arma 
Despertada Suprema de Grau Azul, Bênção de Kamasylve, Lingotes 
de Ouro, Aumentos de Peso e Inventário, Flauta de Cavalo, Estilhaços 
de Memória e outros itens úteis e raros. Mais detalhes sobre todos os 
recursos, eventos e promoções estão disponíveis no site ofi cial da Black 
Desert: https://blackdesert.playredfox.com.

Não há como negar: a transformação 
digital é um processo iminente e 
necessário. Para que empresas de 

todos os segmentos e tamanhos possam 
estar preparadas para esse momento, a 
Sciensa, consultoria de transformação 
digital, lista os quatro passos essenciais 
para começar esse processo.

Veja abaixo as principais dicas:

1. Comece sempre pelo planejamento

Algo que acontece com frequência em 
tentativas de transformação digital é o des-
perdício de dinheiro no investimento em 
tecnologia. Isso acontece, principalmente, 
pela falta de um levantamento da situação 
atual da empresa, de uma defi nição bem 
clara de seus objetivos e pela falta de foco 
na hora de investir.

De acordo com a companhia, é necessário 
pensar com cautela nessa etapa e tratar a 
transformação digital como qualquer proje-
to que já realizou dentro da empresa, pen-
sando de forma estruturada em respostas 
para questões como: “O que a companhia 
pretende com a mudança desse mindset?” 
“Quais serão as etapas para um processo 
rápido, seguro e efi ciente?” e “Como medir 
o sucesso dessa transformação?”.

Felipe Oliveira, CEO da Sciensa, explica 
que essas perguntas precisam ser respon-
didas antes de começar qualquer iniciativa. 
“Atualmente, falamos muito em OKRs, e é 
para esse lado que novas linhas de negócio 

4 passos essenciais para empresas 
adotarem a transformação digital

Consultoria de transformação digital ensina o que é necessário para que empresas de todos os setores consigam 
obter sucesso em meio ao momento atual

O valor superou as expec-
tativas dos especialistas, 
que haviam estimado 

US$ 1,5 milhão pelo artigo. “A 
palavra Deus, para mim, não 
signifi ca mais do que expressão 
e produto da fraqueza humana, 
e a Bíblia uma coleção de lendas 
veneráveis, mas ainda muito 
primitivas”, escrevera Einstein.

A carta, de uma página e meia, 
escrita em alemão, ganhou o 
nome “Deus” ainda que a pala-
vra apareça somente uma vez 
durante a mensagem. O texto 
foi enviado, à época, ao fi lósofo 
alemão Eric Gutkind, autor do 
livro “Escolha a vida: o chama-
do bíblico para a rebelião”, no 
qual colocava o judaísmo como 
entidade intocável. O pai da 
relatividade escreveu dezenas 
de cartas durante a sua vida, 
nas quais discutia o judaísmo 
e a religião. 

Segundo Walter Isaacson, 

Documento foi vendido por US$ 2,9 milhões pela Christie’s.

Com a chegada do Natal, os panetones 
já chamam a atenção nas prateleiras 
dos mercados. Para escolher o melhor 
produto, entre a oferta de descontos e 
a variação de sabores, o site italiano de 
avaliações “QualeScegliere” deu as dicas 
para não errar na compra do doce ícone 
da época.
 • Etiqueta: Os especialistas indicam a 

importância de estar atento à etiqueta 
dos produtos, porque fornecem, além 
dos ingredientes utilizados, o estabe-
lecimento de produção do panetone, 
assim como o prazo de validade.

 • Ingredientes: Segundo a legislação 
italiana, um panetone de qualidade 
deve conter obrigatoriamente farinha 
de trigo, açúcar, ovos de galinha de 

Analistas advertem para que preço não 

seja associado à qualidade.
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muita vantagem para o futuro do mercado”, 
destaca Oliveira.

3. Invista na autonomia de cada

departamento

Nesse contexto, a companhia recomenda 
dar autonomia para os grupos trabalharem 
–  o que signifi ca que todo o mindset do 
boarding executivo tem que ser repensado.

“Hoje, as empresas são organizadas no 
modelo piramidal inverso, visto que os 
CEOs acabam lidando com muitas deman-
das e não conseguem realmente trabalhar 
em muitas verticais distintas. Quando esse 
modelo é quebrado e fl uxos de negócio 
são estabelecidos, o board executivo se vê 
como investidor de fato e empodera esses 
grupos para que eles atinjam o melhor 
desempenho”, recomenda Oliveira.

4. Convoque empresas parceiras para 

te ajudar nesse processo

O processo de transformação digital é 
necessário, mas pode se tornar complexo 
ou até inefi ciente quando é feito por conta 
própria. Executar todas as tarefas –planeja-
mento, treinamento, execução, adaptação 
e inovação – de forma totalmente autônoma 
pode se tornar um verdadeiro desafi o.

“A vantagem de uma empresa parceira 
nesse sentido é contar com um framework 
denso e que funciona de verdade, capaz 
de identifi car os níveis de maturidade de 
uma companhia e contar com um roll out 
de trabalho desenhado de acordo com esse 
levantamento”, explica Oliveira.

têm que seguir. Um bom exemplo disso é 
listar quantas novas contas são abertas 
mensalmente em uma instituição fi nanceira 
ou quantos novos pedidos são gerados por 
mês em um e-commerce”, afi rma.

2. Inclua toda a empresa na discussão

A transformação digital é uma mudança 
completa não só na forma como a empre-
sa enxerga o mercado, mas em como ela 
opera com base em tecnologia. Por isso, 
engajar colaboradores é fundamental, com 
transparência desde o planejamento até à 
execução das estratégias.

“Convide todos a darem sugestões e 
opiniões. Além de conseguir insights im-
portantes de quem produz diretamente o 
sucesso da empresa, essa é uma oportu-
nidade e forma de criar uma cultura de 
inovação em todos os profi ssionais. Uma 
empresa movida a ideias disruptivas já tem 

‘Carta de Deus’, escrita 
por Einstein, é leiloada

A “Carta de Deus”, escrita pelo físico alemão Albert Einstein, foi vendida na terça-feira (4) por quase 
US$ 2,9 milhões pela casa de leilões Christie’s

afi rmou. Na carta, o cientista 
diz que, se Deus de fato existe, 
ele não responderia a preces in-
dividuais ou faria intervenções 
em questões humanas.

Não é a primeira vez que a car-
ta, que fi cou famosa em 2008, 
depois de ter fi cado por anos 
nas mãos da família Gutkind, vai 
a leilão. Em maio daquele ano, 
em Londres, um comprador 
anônimo pagou US$ 404 mil 
pelo documento. Artigos do 
cientista, assim como outros 
textos, conquistaram grandes 
cifras em leilões passados, 
mas a “Carta de Deus” bateu 
o recorde. 

Antes, o maior valor tinha 
sido atribuído em 2002 a uma 
mensagem do cientista ao pre-
sidente Franklin Roosevelt, na 
qual alertava sobre os perigos 
de construções de bombas po-
derosas, arrematada por US$ 
2,1 milhões (ANSA).

autor de uma biografia de 
Einstein, ninguém deveria se 
basear em somente uma carta 
para declarar a opinião do 
cientista sobre a existência de 

um ser supremo. Para Isaacson, 
Einstein não era ateu. “Mas 
não acreditava em um Deus 
que escolhe os seus times ou 
as suas pessoas preferidas”, 

Confi ra dicas para não errar na 
compra do panetone

classe A ou gemas de ovo em uma 
percentagem que não seja inferior 
a 4%, além de um mínimo de 16% 
de manteiga, passas, frutas cítricas 
secas confeitadas (pelo menos 20%) 
e fermento natural.

 • Embalagem: Ainda, outro dado que 
conta na hora da compra é a embala-
gem, porque segundo o portal, pode 
pesar muito na diferença de preço 
confecções que têm embalagens 
mais cativantes e aquelas de marcas 
menores que resultam mais simples 
por serem menos atentas aos detalhes 
de marketing. Então, os analistas 
alertam para que o preço, mesmo 
que muito baixo, não seja associado 
à qualidade do produto (ANSA).
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A - Produção de Caminhões
A Mercedes-Benz do Brasil está contratando 600 novos colaboradores 
temporários para aumentar os seus volumes de produção de caminhões 
e agregados e se preparar, assim, para a crescente demanda no mercado 
brasileiro em 2019. Desse total, 400 horistas temporários já estão sendo 
selecionados para ingressar, em janeiro, na fábrica de São Bernardo do 
Campo. Entre eles, incluem-se 70 aprendizes do SENAI que serão con-
tratados, sendo 30 deles com defi ciência auditiva. Ainda nesse volume 
de 400, outros 25 colaboradores temporários serão contratados para a 
fábrica de Juiz de Fora. Outras 200 vagas serão preenchidas em abril de 
2019, na fábrica paulista, desde que o mercado de caminhões mantenha 
a tendência de expansão.

B - Equipes de Vendas
O professor, mediador e master coach, Onesino Nascimento, ministra 
o curso “Gestão de equipes de vendas” na sede da ADVB, no  próximo 
sábado (8), das 8h30 às 17h30. O curso objetiva apoiar o gestor de 
equipes de vendas potencializando sua capacidade de liderar com ati-
tudes de um treinador, e inclui temas como “Supervisão de equipes de 
vendas”, “Negociação com foco em resultados”, “Neuromarketing”, “A 
Comunicação como Ferramenta de Vendas” e “Excel para Negócios”. 
As inscrições podem ser feitas pelo e-mail (cursos@advb.org); pelo site 
(http://www.advb.org/capacitacao/cursos/inscricao-curso/); ou pelo tel. 
(11) 3287-0000, solicitando a fi cha de inscrição. 

C - Natal Sem Fome
Neste Natal, quem passar pelo Shopping Metrô Itaquera, até o próximo 
dia 28, poderá contribuir com o combate à fome no Brasil com doações de 
alimentos. Após arrecadar mais de 100 toneladas em 2017, os shoppings 
da Ancar Ivanhoe, voltam a ser pontos de coleta ofi cial da campanha 
Natal Sem Fome, da Ação Cidadania, que esse ano ganha o tema “A fome 
não é fake”. Para facilitar, foi instalado um ponto de doação em frente 
à Renner, Piso Itaquera. O centro de compras também disponibilizou 
cofrinhos para os clientes realizarem doações. É o ‘Troco Solidário’, ação 
que permite que os clientes doem a quantia excedente do pagamento do 
estacionamento e outros, para o movimento idealizado pelo sociólogo 
Herbert de Souza, o Betinho.

D - Novas Bancas
Mundie e Advogados e Forbes, Kozan e Gasparetti Advogados apresen-
tam sua nova estrutura, com a formação de um novo escritório liderado 
por Carlos Forbes, Cristiano Kozan e Marco Gasparetti e a chegada de 
novo sócio, João Carlos Zanon, egresso de Nery Advogados, à frente da 
área contenciosa. Mundie e Advogados, mantendo a reconhecida qua-
lidade na prestação de serviços jurídicos, reforça sua vocação histórica 
de escritório full service, focado em direito empresarial e regulatório, 
conferindo um viés mais estratégico para a sua área de contencioso. 
Saiba mais: (www.fkgadvogados.com.br). 

E - Direitos Humanos 
Na segunda-feira (10), às 19h, na Praça das Artes, a Imprensa Ofi cial do 
Estado realiza o evento de lançamento do livro “1948|2018 70 Anos da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos”. Acontece uma mesa de de-
bate com personalidades reconhecidas no trato do tema, como: Belisário 
dos Santos Jr., advogado, membro da Comissão Internacional de Juristas; 
Flávio de Leão Bastos Pereira, coordenador dos Projetos Integradores da 
Faculdade de Direito da Mackenzie; Sílvia Pimentel, professora doutora na 
Faculdade de Direito da PUC/SP, entre outros. A obra possui 468 páginas 
é ilustrada com fotos históricas relacionadas à Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. O evento terá lotação limitada e interessados devem 
se inscrever pelo e-mail (eventos@imprensaofi cial.com.br). 

F - Festival Ohana 
A segunda edição do “Festival Ohana – Conectando humanos, animais 
e natureza” acontece no Parque Villa Lobos, neste domingo (9), das 
8h30 às 14h30. O objetivo é conscientizar as pessoas que a saúde e 
o bem-estar estão diretamente relacionados à conexão saudável com 
animais e natureza. O festival, organizado pelo Voluntariado Bayer, 
contará com atrações em prol da saúde física e mental das pessoas 
e ações de cuidados com a saúde de pets, em total integração com o 
meio ambiente. A programação inclui atividades gratuitas, como aula 
funcional, meditação, massagem, reiki, workshop de horta familiar, feira 
de adoção, entre outros.

G - Indústria Química
Amanhã (7), a partir das 9h, no Hotel Unique (Av.Brig.Luís Antônio, 

4700), acontece o 23º Encontro Anual da Indústria Química – ENAIQ 
2018. No evento serão divulgadas importantes ações da indústria química 
brasileira, como: Campanha ‘Desburocratize a Química’; estudo ‘Um Outro 
Futuro é Possível’, com 73 propostas para promover o crescimento da 
indústria química; e o lançamento do ‘Compromisso Voluntário com a 
Economia Circular dos Plásticos’. Palestrantes convidados: professor e 
ex-diretor do BNDES, Carlos Alexandre da Costa; sócio executivo da 
consultoria GO Associados, Gesner Oliveira; e sócio-fundador e diretor 
do CBIE, Adriano Pires. Mais informações (www.enaiq.org.br).     

H - Bancando Produtos
Uma mochila com massageador. Uma jaqueta que vira saco de dormir. 
Um protetor de guarda-chuvas que absorve água. Empreendedores que 
criaram esses e outros sete produtos inovadores com uso da tecnologia 
Tyvek®, terão a oportunidade de “vender” suas ideias a uma banca de 
três especialistas na área. Os vencedores receberão apoio para a co-
mercialização de seus produtos. O encontro, que acontece no próximo 
dia 13, às 18h, no Auditório da Faculdade Belas Artes, será a etapa de 
encerramento da terceira edição do Concurso Cultural Tyvek® Builders, 
da DuPont, que incentiva participantes a criar produtos inovadores com 
a marca líder em nãotecidos. De 71 projetos inscritos pelo site (tyvek.
builders), 11 foram selecionados para a etapa fi nal.

I - Infl uencers de Destaque
A plataforma Negócios da Comunicação anuncia que foi prorrogada até 
domingo (9), a votação da pesquisa ‘Microinfl uenciadores Digitais Mais 
Relevantes do Brasil’, a única a verifi car a relevância nacional desses 
infl uencers em suas plataformas. Ao todo, 138 microinfl uenciadores 
concorrem em 23 categorias. Três entre os seis mais relevantes do 
Brasil serão premiados pelos votos técnico e popular em cada categoria, 
sendo que o mais bem avaliado receberá o prêmio de destaque do seu 
segmento no dia da premiação, que acontece no dia 19 janeiro. A votação 
do prêmio Microinfl uenciadores está disponível no site até o próximo 
dia 9: (www.premiomicroinfl uenciadores.com.br). 

J - Boas Práticas 
A Arcos Dorados, operadora do McDonald’s no Brasil, recebeu na 
última segunda-feira (3), na sede da ONU, em Nova York, o “Prêmio 
Reconhecimento Global - Boas Práticas de Empregabilidade para 
Trabalhadores com Defi ciência”. O prêmio foi recebido pela Vice-
-Presidente de Relações Governamentais da Companhia, Marlene 
Fernandez del Granado. A empresa tem investido cada vez mais na 
inclusão social e conta com uma equipe dedicada exclusivamente à 
captação, contratação, acompanhamento e integração de PCDs para 
os restaurantes da rede, além de possuir instituições parceiras que 
auxiliam no desenvolvimento destes profi ssionais. Outras informações 
em: (www.arcosdorados.com/ir).

A - Produção de Caminhões
A Mercedes-Benz do Brasil está contratando 600 novos colaboradores 

D - Novas Bancas
Mundie e Advogados e Forbes, Kozan e Gasparetti Advogados apresen-

O mundo fi nanceiro está 

mudando e o ambiente 

bancário do Brasil não é 

uma exceção 

Em 2019, o Banco Central 
regulamentará efetiva-
mente “open banking” 

no país. A Europa já o adotou 
e muitos bancos nos EUA, 
na Austrália e na Ásia estão 
dispostos a fazer o mesmo. 
Embora os bancos tradicionais, 
as “fi ntechs” e outras institui-
ções fi nanceiras talvez tenham 
que correr para cumprir com 
as novas regras, a situação é 
cada vez mais benéfi ca para os 
clientes e empresas que usam 
os prestadores de serviços de 
pagamento.

O “open banking” está aba-
lando o setor de serviços 
fi nanceiros e abrindo novos 
caminhos e oportunidades 
para os bancos e provedores de 
serviços de pagamento (PSPs). 
O levantamento “2018 Global 
Payments Insight Survey: 
Cross-Vertical,” feito pela ACI 
Worldwide (NASDAQ: ACIW) 
e pela Ovum, conduzido com 
1.032 bancos globais, 51 do 
Brasil, revela que 87% de todos 
os bancos têm uma estratégia 
clara para o desenvolvimento 
de APIs abertas, um aumento 
em relação aos 59% de um 
ano atrás. 

O estudo afi rma também que 
76% dos comerciantes e 74% 
do faturamento de organiza-
ções têm uma estratégia clara 
de aproveitamento de dados 
dos clientes e outros serviços 
que têm sido disponibiliza-
dos pela da iniciativa “open 
banking”. Para os detentores 
de conta, o “open banking” 
é uma maneira segura de 
compartilhamento de infor-
mações bancárias por meio 
de ecossistemas digitais que 
integram as informações de 
muitas instituições bancárias. 

Para os bancos e provedo-
res de pagamento, o “open 
banking” permite mais cria-

tividade com os serviços que 
oferecem aos consumidores. 
Isso também ajuda a criar um 
ambiente bancário mais com-
petitivo, em que os bancos e 
PSPs têm novas maneiras de 
acessar clientes, expandir seu 
público-alvo e, finalmente, 
melhorar sua receita.

Com o “open banking”, as 
instituições financeiras de-
vem melhorar a experiência 
do usuário. Na Hungria, por 
exemplo, um banco está usan-
do uma solução de pagamentos 
universal para garantir que os 
clientes possam acessar dados 
de saldo em tempo real em 
todos os canais de serviços 
bancários 24 horas por dia, 7 
dias na semana. 

Além de oferecer uma ex-
periência mais conveniente 
ao cliente, o banco também 
está reforçando a proteção do 
cliente, usando um programa 
de gestão proativa de riscos 
que realiza monitoramento 
em tempo real para garantir a 
máxima segurança em contas 
de clientes.

Com isso em mente, é seguro 
dizer que o processo de imple-
mentação do “open banking” 
não pode ser interrompido, 
uma vez que representa o 
futuro das operações bancá-
rias e infi nitas possibilidades 
de negócios.  O panorama de 
serviços fi nanceiros está se tor-
nando um ambiente fi rmemen-
te centrado no consumidor. De 
2019 em diante, veremos no 
Brasil a implantação de tecno-
logias que colocam o controle 
nas mãos dos consumidores. 

A proliferação de sistemas de 
pagamento em tempo real con-
tinuará a cultivar um ambiente 
em que as novas tecnologias 
podem ser desenvolvidas, e 
veremos isso mais amplamente 
com a adoção de tecnologias 
de “solicitação de pagamento” 
e a contínua modernização 
dos métodos de pagamento já 
estabelecidos.

(*) - É vice-presidente na América 
Latina da ACI Worldwide.

Marco Bravo (*)

Preços de 
commodities 
têm queda em 
novembro

Os preços das commodities, 
produtos primários com co-
tação internacional, caiu em 
novembro. O Índice de Commo-
dities Brasil (IC-Br), calculado 
mensalmente pelo Banco Cen-
tral (BC), apresentou queda 
de 2,43% na comparação com 
setembro deste ano. Em 12 
meses, o índice registrou alta 
de 12,72% e no acumulado do 
ano, de 13,72%.

O IC-Br é calculado com base 
na variação em reais dos preços 
de produtos primários (commo-
dities) brasileiros negociados 
no exterior. O BC observa os 
produtos que são relevantes 
para a dinâmica dos preços 
ao consumidor no Brasil. No 
mês passado, o segmento de 
energia (petróleo, gás natural 
e carvão) registrou queda de 
10,67%, enquanto o de metais 
(alumínio, minério de ferro, 
cobre, estanho, zinco, chumbo 
e níquel) caiu 1,70%. 

O segmento agropecuário 
(carne de boi, algodão, óleo de 
soja, trigo, açúcar, milho, café, 
arroz e carne de porco) teve alta 
de 0,73%. O índice internacional 
de preços de commodities CRB, 
calculado pelo Commodity Re-
search Bureau, registrou cresci-
mento de 0,39% em outubro e 
de 12,14%, em 12 meses (ABr).

O percentual de famílias 
endividadas e inadimplentes 
recuou, em novembro, em 
relação ao mês anterior e a 
novembro do ano passado. De 
acordo com a Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), a 
parcela de famílias com dívidas 
em novembro fi cou em 60,3%, 
abaixo das taxas de outubro 
(60,7%) e novembro do ano 
passado (62,2%).

O percentual de famílias 
inadimplentes, ou seja, que têm 
dívidas ou contas em atraso, 
fi cou em 22,9% em novembro, 
taxa inferior aos 23,5% de 
outubro e aos 25,8% de novem-
bro de 2017. As famílias que 
não terão condições de pagar 
suas dívidas somam 9,5% do 
total em novembro, abaixo dos 
9,9% de outubro e dos 10,1% 
de novembro do ano passado, 
segundo a CNC.

O cartão de crédito é o 
principal tipo de dívida, afe-
tando 77,4% das famílias en-
dividadas, seguido por carnês 
(14,8%) e por fi nanciamento 
de carro (10,2%). Entre as 
famílias com contas ou dívidas 
em atraso, o tempo médio 
de atraso foi de 64,6 dias. O 
tempo médio de comprome-
timento com dívidas entre as 
famílias endividadas foi de 6,9 
meses (ABr).

Quase todas as latas de 
alumínio para bebidas 
vendidas em 2017 retor-

naram para o ciclo produtivo, 
alcançando um índice de 97,3% 
de reciclagem. Das 303,9 mil 
toneladas de latas de alumínio 
para bebidas colocadas no 
mercado em 2017, 295,8 mil 
toneladas foram recolhidas e 
recicladas. 

Desde 2004, o índice se 
mantém acima dos 90%, colo-
cando o país entre os líderes 
mundiais da reciclagem dessa 
embalagem. Os números foram 
anunciados pela Associação 
Brasileira dos Fabricantes de 
Latas de Alumínio (Abralatas) 
e pela Associação Brasileira do 
Alumínio (Abal), durante o lan-
çamento, em Brasília, da Frente 
Parlamentar visando à criação 
de estímulos econômicos para a 
preservação do meio ambiente.

Para Renault Castro, presi-
dente executivo da Abralatas, o 
elevado índice de reciclagem da 
lata deixa clara a necessidade 

Quase todas as latas de alumínio para bebidas vendidas em 2017 retornaram para o ciclo produtivo.

Após retomada positiva na confi ança dos 
brasileiros no mercado de trabalho, o Índice 
de Mobilidade do Brasil, medida que analisa 
a confi ança do profi ssional e a probabilidade 
de mudança de emprego nos próximos seis 
meses, apresentou queda de 9 pontos no ter-
ceiro trimestre de 2018. O número, que foi de 
126 para 117, é parte da pesquisa trimestral 
WorkMonitor, realizada pela Randstad, líder 
global em soluções de recursos humanos, e 
acompanha os dados divulgados pelo IBGE 
sobre desemprego no País na mesma época.

Para Marcos Antonio, gerente regional da 
Randstad, a queda não é sintoma permanente do 
mercado. “Apesar dessa alteração signifi cante, o 
terceiro trimestre foi um momento complicado 
para o País, quando a incerteza do mercado 
em relação às eleições presidenciais acabou 

afetando as contratações e os profi ssionais 
naturalmente se sentiram menos confi antes 
para trocar de emprego”, explica o executivo. 
A projeção, de acordo com o especialista, é de 
que o índice volte a aumentar nos próximos 
trimestres.

A pesquisa também aponta que 75% dos 
brasileiros não mudaram nem de cargo, nem 
de empresa nos últimos seis meses. Quando 
o assunto é a procura por novas colocações, 
os dados do relatório revelam que 31% dos 
profi ssionais são talentos passivos – não estão 
procurando vagas ativamente, mas avaliariam 
boas propostas recebidas –, enquanto 28% 
estão procurando ativamente e outros 40% 
não estão interessados na busca no momento 
(Randstad WorkMonitor).

R
ep

ro
du

çã
o/

A
ba

l

Brasil reciclou quase 300 mil 
toneladas de latas de alumínio
Dados divulgados ontem (5) pela indústria do alumínio confi rmam os bons resultados do setor no 
campo da sustentabilidade

de um debate como o que será 
traçado pela Frente Parlamen-
tar. “Hoje, o reaproveitamento 
do mesmo material já tributado 
nem é considerado como ate-
nuante para a carga tributária. 
O consumidor paga imposto 
sobre o mesmo produto várias 
vezes, já que a latinha mantém 
índice de reciclagem próximo 

a 100% há mais de 10 anos”, 
esclarece. Renault acha que 
o tema ganha impulso com a 
criação da Frente. 

O presidente executivo da 
Abal, Milton Rego, lembra que, 
mesmo diante das adversida-
des, o setor não deixa de in-
vestir. Ele destacou que, apesar 
da forte retração econômica 

que o país sofre desde 2015, 
a reciclagem de alumínio está 
em plena expansão no Brasil. 
“As duas maiores empresas do 
segmento, a Novelis e o Grupo 
ReciclaBR, acabam de anunciar 
planos importantes para o ano 
que vem, com a inauguração de 
novos centros de coleta no país 
(Abralat/Abal).

Confi ança dos brasileiros sofre 
queda em período eleitoral

Inadimplência das famílias recuou 
em novembro
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Abastecimento é 
prioridade nacional

Embora não tenha se 

destacado como tema 

na campanha eleitoral, 

uma das prioridades 

do presidente eleito, 

Jair Bolsonaro, é a 

melhoria do sistema de 

abastecimento

Fundamental para que a 
população tenha acesso 
a mercadorias de quali-

dade, com oferta sempre capaz 
de atender à demanda, custo 
operacional baixo e menos 
desperdício. Um dos gargalos 
nessa importante área que 
deverão merecer atenção do 
governo diz respeito ao Entre-
posto Terminal de São Paulo, 
da Ceagesp, companhia vin-
culada ao Ministério da Agri-
cultura. A questão também 
deverá merecer atenção do 
governador eleito, João Dória, 
considerando ser relevante a 
parceria e apoio da adminis-
tração paulista na busca das 
soluções.

Além de a Ceagesp ser 
ligada ao Governo Federal, 
é preciso considerar algo 
crucial: o comércio atacadis-
ta de hortifrutigranjeiros da 
capital paulista não atende 
apenas a cidade, mas todo 
o Brasil, dada a relevância 
do mercado da Grande São 
Paulo e do Interior paulista, 
bem como da produção e 
volumes comercializados. 
Qualquer problema de que-
bra na produção de frutas, 
verduras ou legumes que 
aconteça em outros esta-
dos pode ser suprido pelo 
entreposto paulistano. Este 
funciona como um regulador 
do mercado nacional.

Também é preciso consi-
derar que alguns produtos 
estrangeiros somente são aces-
síveis no mercado nacional em 
decorrência de sua compra em 
larga escala por importadores 
que os distribuem a partir do 
entreposto de São Paulo. Os 
mercados regionais de outros 
pontos do Brasil não têm volu-
me para comprar essas merca-
dorias, a preços competitivos, 
diretamente dos fornecedores 
de outros países.

A despeito de sua importân-
cia para a população paulista e 

paulistana e o abastecimento 
nacional, o Entreposto Termi-
nal de São Paulo está obsoleto e 
não tem as mínimas condições 
de atender à demanda. Loca-
lizado em uma região urbana 
com alto índice populacional, 
tem sérios problemas de trân-
sito/mobilidade, segurança, 
infraestrutura e condições de 
trabalho para seus permissio-
nários, ou seja, produtores e 
comerciantes atacadistas de 
distintos portes. 

Também é desconfortável e 
inadequado para os feirantes, 
sacolões, restaurantes, pe-
quenos e médios varejistas e 
todos os que dependem dele 
na cadeia de abastecimaento. 
Sem investimentos durante 
anos em sua modernização, 
também difi cultada pela falta 
de espaço e crescimento da 
cidade em seu entorno, não 
é mais capaz de atender de 
modo adequado ao volume 
médio de comercialização de 
283 mil toneladas por mês ou 
3,4 milhões anuais, bem como 
receber produtos de 1.500 mu-
nicípios, 22 estados brasileiros 
e 19 países.

No velho entreposto de 
Vila Leopoldina, circulam 50 
mil pessoas e 12 mil veículos 
por dia. Infelizmente, todo 
esse contingente enfrenta 
as agruras de suas precárias 
condições de infraestrutura 
interna, trânsito e logística. 
Portanto, é urgente a adoção 
de medidas de contingência 
que garantam um mínimo de 
operacionalidade para a Cea-
gesp na Vila Leopoldida, mas 
sem perder de vista que São 
Paulo precisa mesmo é de um 
novo e moderno entreposto 
de hortifrutigranjeiros. 

É imprescindível para o bem 
e o futuro do abastecimento 
que o Governo Bolsonaro 
solucione esse grave gargalo, 
contando com o trabalho ex-
cepcional da futura ministra da 
Agricultura, deputada federal 
Tereza Cristina, pessoa séria, 
com excelente e adequada 
formação.

(*) - É presidente do Sindicato dos 
Permissionários em Centrais de 

Abastecimento do Estado de São 
Paulo (Sincaesp). 

(**)Onivaldo Comim é presidente da 
Associação dos Permissionários do 

Entreposto de São Paulo (APESP).

Claudio Furquim (*) e Onivaldo Comim (**)

Presidente eleito, Jair Bolsonaro.

A declaração do presi-
dente eleito ocorre no 
momento em que o mi-

nistro Edson Fachin, do STF, 
determinou a abertura de uma 
petição autônoma específi ca 
para analisar as acusações de 
caixa dois feitas por delatores 
da J&F envolvendo o ministro 
extraordinário da transição, 
Onyx Lorenzoni.

“Em havendo qualquer com-
provação ou denúncia robusta 
contra quem quer que seja e 
que esteja à altura da minha 
caneta, óbvio que ela será 
usada”, respondeu Bolsonaro 
sobre a possibilidade de afastar 
Onyx. O presidente eleito disse 
que se necessário usará sua 
“caneta BIC” numa indicação 
de que pode exonerar e nomear 
a qualquer momento.

Onyx divulgou nota em que 
afirma receber “com muita 
tranquilidade” a decisão de 
Fachin. De acordo com o 

Em audiência pública na 
Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado 
ontem (5), o presidente do 
Banco Central, Ilan Goldfajn, 
afirmou que, se o projeto 
de autonomia da instituição 
tivesse sido aprovado, ele 
permaneceria no comando da 
autoridade monetária durante 
o governo Bolsonaro e não 
teria anunciado sua saída “por 
motivos pessoais”. 

Ele deu a declaração após 
ser questionado pelo senador 
Garibaldi Alves Filho (MDB-
-RN) sobre a decisão. “Minha 
decisão foi de ordem pessoal. 
Tenho todo respeito e admira-
ção pelo novo governo, que dá 
sinais de direção correta, mas 
resolvi por razões pessoais 
voltar às origens. Tenho algo 
a confessar. Se tivéssemos 
aprovado o mandato fixo 
antes, talvez essa questão de 
sair por razões pessoais não se 
colocasse”, apontou Goldfajn.

O presidente do BC vol-
tou a defender a aprovação 
pelo Congresso do projeto 
que dá autonomia ao órgão, 

Presidentes do BC, Ilan Goldfajn, e da CAE,

senador Tasso Jereissati.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, recusou-se 
a levar à votação o projeto 
que regulamenta a atuação 
das agências reguladoras. Ele 
explicou aos senadores que o 
projeto, aprovado pela Câma-
ra, na forma de substitutivo, 
recebeu alterações que podem 
“desfi gurar” a Lei de Responsa-
bilidade das Estatais.

O projeto, de autoria do pró-
prio Eunício, recebeu emenda 
na comissão mista que permiti-
ria a indicação de parentes até 
o terceiro grau de autoridades 
para o conselho de administra-
ção e a diretoria de empresas 
estatais. “Não merece ser in-
cluída outra matéria que não 
diga respeito à regulamentação 
das agências. Por outro lado, 
a Lei das Estatais, que nós 
aprovamos, foi incorporada 
nessa matéria, do meu ponto 
de vista, indevidamente, ina-
dequadamente”, disse.

A polêmica decorre da mu-
dança feita pelos deputados 
com o objetivo de permitir a 

Presidente do Senado, Eunício Oliveira.

Comissão especial da Câmara 
aprovou a proposta de Política 
Nacional de Redução dos Agro-
tóxicos, apesar da obstrução 
de parlamentares ruralistas. 
Texto seguirá para análise do 
Plenário. O parecer do depu-
tado Nilto Tatto (PT-SP) busca 
criar condições para viabilizar 
modelos agroecológicos, menos 
dependentes de insumos quími-
cos para o controle de pragas e 
doenças agrícolas.

A proposta original surgiu de 
sugestões da sociedade civil, 
posteriormente aperfeiçoadas 
em vários seminários da comis-
são especial. São criadas, por 
exemplo, zonas de uso restrito 
e zonas livres de agrotóxicos, 
sobretudo perto de moradias, 
escolas, recursos hídricos e áre-
as ambientalmente protegidas.

O texto também altera a atual 
Lei dos Agrotóxicos para proibir 

o registro de insumos classifi -
cados como “extremamente 
tóxicos”. No processo de regis-
tro, deverá ser garantida ampla 
transparência e participação 
das organizações da sociedade 
civil com atuação nacional nas 
áreas de agricultura, meio am-
biente, saúde pública e defesa 
do consumidor.

O outro eixo do substitutivo 
de Nilto Tatto está na “massifi -
cação” dos chamados Sistemas 
de Produção e Tecnologias 
Agropecuárias Sustentáveis. “É 
um relatório que faz a gente re-
pensar o modelo de agricultura 
preponderante hoje no Brasil e 
no mundo, na perspectiva de 
produção de uma alimentação 
mais sadia, para quem sabe – a 
partir de medidas de curto, mé-
dio e longo prazos – um dia es-
tarmos livres dos agrotóxicos”, 
afi rmou Tatto (Ag.Câmara).

Nilto Tatto: deve-se repensar um modelo de produção de 

alimentos mais saudáveis.

Agressor deverá 
ressarcir SUS por 
vítimas de violência 
doméstica

O Plenário da Câmara aprovou 
o projeto os deputados Rafael 
Motta (PSB-RN) e Mariana 
Carvalho (PSDB-RO), que prevê 
a responsabilidade do agressor 
de ressarcir os custos dos ser-
viços de saúde prestados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
e dos dispositivos de segurança 
usados em caso de pânico em 
situações relacionadas às vítimas 
de violência doméstica e familiar. 
A matéria, aprovada na forma do 
substitutivo da deputada Erika 
Kokay (PT-DF), será enviada 
ao Senado.

De acordo com o texto, o 
agressor que, por ação ou omis-
são, causar lesão, violência física, 
sexual ou psicológica e dano 
moral ou patrimonial à mulher, 
será obrigado a ressarcir todos 
os danos causados, inclusive os 
custos do SUS envolvidos com os 
serviços de saúde prestados para 
o total tratamento das vítimas em 
situação de violência doméstica 
e familiar. O dinheiro deverá ir 
para o fundo de saúde do ente 
federado responsável pelas uni-
dades de saúde que prestarem 
os serviços.

Apesar de apoiar o projeto, a 
deputada Carmen Zanotto (PPS-
-SC) expressou preocupações 
quanto à possibilidade de se pre-
servar o patrimônio na prática, já 
que o casamento por comunhão 
parcial de bens prevê que o 
patrimônio acumulado após o 
casamento é do casal em partes 
iguais. “Até sair o divórcio, por 
exemplo, o patrimônio é dos dois, 
e o pagamento poderá afetar o da 
mulher”, afi rmou (Ag.Câmara).
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Salas de cinema têm 
de adotar tecnologia 
de acessibilidade

São Paulo - O juiz José Carlos 
Francisco, da 14ª Vara Federal, em 
São Paulo, ordenou que, a partir 
de março de 2019, as salas de ci-
nema em todo o País deverão ter 
tecnologias de acessibilidade que 
permitam a pessoas com defi ciên-
cia visual ou auditiva compreender 
o conteúdo dos fi lmes em cartaz. O 
prazo foi defi nido em decisão limi-
nar, que acolheu um requerimento 
do Ministério Público Federal. 

“A proteção de pessoas com 
defi ciência é dever de instituições 
públicas e privadas de qualquer 
sociedade democrática, razão pela 
qual o pedido é juridicamente 
possível e amplamente sustentado 
pelo ordenamento constitucional e 
infraconstitucional”, decidiu o juiz 
José Carlos Francisco. Neste pro-
cesso, as empresas distribuidoras e 
exibidoras de fi lmes são rés ao lado 
da União e da Ancine - ambas res-
ponsáveis pela fi scalização do setor.

O juiz José Carlos Francisco 
fi xou multa diária de R$ 10 mil 
para o caso de descumprimento 
da ordem judicial. O MPF infor-
mou ontem (5), que os testes e 
a validação de equipamentos que 
possibilitem a exibição das obras 
com audiodescrição, janelas para 
intérpretes de Libras e legendas 
descritivas na forma de “closed 
caption” devem ser realizados 
ao longo dos primeiros meses do 
próximo ano (AE).

Bolsonaro reitera que alvos 
de denúncias

comprovadas serão afastados
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse ontem (5) que qualquer pessoa indicada para compor sua 
equipe de governo será afastada caso se torne alvo de denúncias

do Exército, general Eduardo 
Villas Boas, no Quartel General 
da força, em Brasília. A dis-
tinção é concedida a militares 
brasileiros que, em tempos 
de paz, se distinguiram por 
atos pessoais de abnegação, 
coragem e bravura, com riscos 
à própria vida.

Segundo o Exército, em 
1978, quando Bolsonaro era 
aspirante a ofi cial, ele impediu 
que um soldado da 2° Bateria 
de Obuses do 21° Grupo de 
Artilharia de Campanha se 
afogasse durante atividade de 
instrução militar. O soldado 
era Celso Moraes Luiz. “Du-
rante um exercício, o soldado 
desapareceu na lagoa. Eu era 
atleta das Forças Armadas, 
um bom nadador, e consegui 
resgatá-lo”, contou Bolsonaro 
ao lado de Moraes. A medalha 
não foi concedida antes para 
não acusarem o gesto de ter 
propósito eleitoral (ABr).

ministro, será a oportunidade 
para esclarecer os fatos e a 
verdade de ‘forma defi nitiva’. 
“Tal procedimento me dará 
oportunidade de esclarecer, 
com a verdade e de forma 
defi nitiva, perante o Poder Ju-
diciário, as questões relativas 

ao fato, a exemplo do que já foi 
feito diante da opinião pública 
de meu estado e da sociedade 
brasileira”, diz a nota.

O presidente eleito foi con-
decorado hoje com a Medalha 
do Pacificador com Palma, 
entregue pelo comandante 

Goldfajn no Senado defende 
autonomia do Banco Central

com mandatos da diretoria 
independentes do Executivo. 
Um projeto com esse objetivo 
está em análise no colegiado. 
A proposta prevê a fi xação de 
mandados para presidente e 
diretoria da instituição, não 
coincidentes com o do presi-
dente da República. A Câmara 
também analisa uma proposta 
nos mesmos moldes.

Goldfajn também destacou 
que a economia brasileira vem 
crescendo de forma contínua 

desde o começo de 2017, 
apesar de “volatilidades” no 
cenário interno e externo. As 
diversas projeções de mercado 
apontam para um crescimento 
do PIB entre 1,3% e 1,5% em 
2018, sendo que a projeção 
do BC é de 1,4%. Para 2019, a 
autoridade monetária espera 
aumento de 2,4%. Ele ressal-
tou como conquistas da atual 
política monetária a consolida-
ção da infl ação em torno das 
metas (Ag.Senado).

Retirado projeto de nepotismo e 
indicações políticas em estatais

indicação de parentes até o ter-
ceiro grau de autoridades para 
o conselho de administração e a 
diretoria de empresas estatais 
com receita operacional bruta 
maior que R$ 90 milhões. O se-
nador Tasso Jereissati (PSDB-
-CE) acusou a Câmara de ter 
incluído “jabuti” prejudicial à 
moralidade pública. 

No mesmo sentido, a sena-
dora Simone Tebet (MDB-MS) 

acrescentou críticas à tentativa 
de derrubar a quarentena de só-
cios e executivos de empresas 
sob fi scalização das agências 
reguladoras, situação que, 
segundo ela, ‘coloca a raposa 
dentro do galinheiro’. “Qual-
quer dono, gerente ou adminis-
trador dessas empresas poderá 
ser indicado como membro do 
conselho das agências regula-
doras” (Ag.Senado).

Comissão aprova 
política de redução

do uso de agrotóxicos

Brasília - Durante entrevista no Quartel 
General do Exército, o presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, afi rmou que irá votar a reforma da 
Previdência o mais rápido possível e dentro dos 
primeiros seis meses de mandato. "Se fosse pos-
sível, aprovaria em 1º de fevereiro, mas temos 
que respeitar o calendário", ao falar dos prazos 
do Congresso Nacional.

Para Bolsonaro, a prioridade da reforma é a idade 

mínima. "Vamos começar com essa ideia, podemos 
mudar até lá", afi rmou. Questionado se planeja 
articular a reforma ou as privatizações, ele disse 
que "a ordem dos fatores não altera o produto".

O presidente não respondeu diretamente 
perguntas sobre tributação e disse que o tema 
deve ser direcionado a Paulo Guedes (futuro 
ministro da Economia), "nosso posto Ipiranga", 
disse (AE).

A ideia é votar reforma da Previdência o mais 
rápido possível
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1ª VC- Regional Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000982-
97.2015.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ADOLFA CARVALHO PINHO, Brasileiro, Viúva, Prendas do Lar, RG 14102723, CPF 921.893.188-15, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum - Adjudicação Compulsória por parte de 
Espólio - Marlei de Souza Lima e outro, visando a sentença declaratória de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua Dr. Altair Martins, 305 – Vila Maria Augusta – São Paulo – SP, CEP 05546-150 no 
13º Subdistrito do Butantã, alegando a devida quitação do contrato 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 sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados pelos autores. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de outubro de 2018. 

Filoo Licenciamento de Software S.A.
CNPJ/MF nº 13.509.469/0001-00 - NIRE 35.3.004.4760-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Filoo Licenciamento de Software S.A. (“Companhia”), para a
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 13/12/2018, às 10h, em primeira convocação
(“AGO”). Tal assembleia será realizada na sede da Companhia, na Rua Ferreira de Araujo, 221, conjunto
94 e 95, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05.428-000, contando com a seguinte ordem do dia: (i) alteração do
artigo 2º do estatuto social da Companhia, referente ao objeto social, para inclusão de atividade de compilação
e fornecimento de dados e informações relativas à área de saúde; e (ii) eleição de novo membro da
Diretoria da Companhia. São Paulo/SP, 05/12/2018. Clarissa Rossetti (Diretora).                    (05, 06 e 07)

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO
Serviço prestado de decoração na área interna e externa de um con-
domínio, terá retenção de INSS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O FUNCIONÁRIO SE APOSENTA POR INVALIDEZ A EMPRESA 
DEVE CONTINUAR RECOLHENDO O FGTS, COMO PROCEDER?

De acordo com o Decreto nº 99.684/90 no art. 28, são as situações 
que a empresa é obrigada a depositar o FGTS. Portanto, a partir do 
momento que o empregado se aposenta por invalidez, a empresa 
deixa de recolher o FGTS para o empregado.

AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL
As verbas indenizatórias perante uma rescisão são projetadas 
somente para 30 dias, como proceder se tiver direito a 60 dias de 
aviso? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BANCO DE HORAS NEGATIVAS
Empresa possui banco de horas previsto na convecção, com um prazo 
de 6 meses para compensação, caso funcionário fique com horas 
negativas podemos descontar, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO FOI DEMITIDO E POSSUI CRÉDITO NO CARTÃO VT E 
NO CARTÃO VR, EMPRESA PODE DESCONTAR NA RESCISÃO?

Já que a finalidade do vale-transporte seria a utilização da residência 
trabalho e vice-versa, e o vale-refeição também não foi utilizado, é pos-
sível o desconto da rescisão contratual. Somente é possível o desconto 
do saldo de salário, pois os valores de férias e de 13º salário, não cabe 
o desconto dessas verbas rescisórias. Base Legal: art. 477, § 5º da CLT.

COMUNICAR A ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO
Empresa é obrigada a comunicar a alteração função com 30 dias de 
antecedência? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Multilaser Industrial S.A.
Capital Fechado

CNPJ/MF nº 59.717.553/0001-02 - NIRE 35.3.0041552-1
Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 21.05.2018 às 7h00

CERTIDÃO JUCESP - Certifico o Registro sob nº 256.153/18-8  em 30/05/2018.
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Multilaser Industrial S.A.
Capital Fechado

CNPJ/MF nº 59.717.553/0001-02 - NIRE 35.3.0041552-1
Ata do Conselho de administração  de 18.05.2018  às 10h30

CERTIDÃO JUCESP - Certifico o Registro sob nº 256.150/18-7 em 30/05/2018.
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Multilaser Industrial S.A.
Capital Fechado

CNPJ/MF nº 59.717.553/0001-02 - NIRE 35.3.0041552-1
Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 21.05.2018 às 8h00

CERTIDÃO JUCESP - Certifico o Registro sob nº 256.154/18-1 em 30/05/2018.
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Multilaser Industrial S.A.
Capital Fechado

CNPJ/MF nº 59.717.553/0001-02 - NIRE 35.3.0041552-1
Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 18.05.2018 às 9h00

CERTIDÃO JUCESP - Certifico o Registro sob nº 256.149/18-5 em 30/05/2018.
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: MARCO ANTONIO FACCAS, solteiro, representante comercial, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 05/02/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Wanderley Landi Faccas e de Ana Lucia Vella Faccas. A pretendente: BRUNA 
SICILIANO ALVES, solteira, técnica em edifi cações, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 03/07/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Wilson Robson 
Faria Alves e de Terezinha Siciliano Faria Alves.

O pretendente: FERNANDO VIEIRA DE LIMA, divorciado, engenheiro, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 03/10/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Antonio Alves de Lima e de Tania Araci Vieira de Lima. A pretendente: LUCIANA DE 
MELLO, solteira, psicóloga clínico, natural de São Paulo - SP, nascida em 22/11/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Vinicius de Mello e de Luci 
Pepicelli de Mello.

O pretendente: GLAUCIO ROBERTO GARCIA, divorciado, analista de sistemas, natural 
de São Bernardo do Campo - SP, nascido em 14/08/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Garcia e de Irene Garcia. A pretendente: ANA SOFIA 
RAMALHO MATEUS, divorciada, administradora de empresas, natural da Angola, nascida 
em 08/07/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Fernando Belmiro 
da Silva Mateus e de Luisa Palmira Lavado Ramalho Mateus.

A pretendente: RENATA FABÍULA LOURENÇO, solteira, assistente social, natural de 
Avaré - SP, nascida em 14/11/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Renato Lourenço e de Maria Aparecida Melenchion Lourenço. A pretendente: ROSE 
MAGALHÃES DA FONTE, divorciada, supervisora, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 10/07/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raul Moreira da 
Fonte e de Olga Maria Magalhães da Fonte.

O pretendente: ADILSON RODRIGUES MOREIRA, solteiro, motorista, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 01/10/1966, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Aristides Gonçalves Moreira e de Belovina Rodrigues Moreira. A pretendente: NISETE 
PEREIRA ALVES, solteira, do lar, natural de São Paulo - SP, nascida em 06/04/1973, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Pereira Alves e de Neusa 
Soares Alves.

O pretendente: ALEXANDRE PASQUINI BORGES, solteiro, radialista, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 25/09/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Laercio Nacarato Borges e de Mirtes Pasquini Borges. A pretendente: MARIANA 
CARVALHO GALDINO, solteira, secretária, natural de Piracicaba - SP, nascida em 
12/07/1982, residente e domiciliada em Suzano - SP, fi lha de Pedro Messias Galdino e 
de Maria Aparecida Carvalho. Obs.: Edital Recebido do Cartório de Suzano - SP.
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 - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LEOPOLDO SEKI LANSONI, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de mídia, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia (14/04/1993), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Armando Lansoni e de Helena Cristina Seki. A 
pretendente: ALEKSANDRA SERGEEVNA RADIONOVA, estado civil solteira, profi s-
são estudante, nascida em Elizovo, Kamchatskaia Oblast, Federação da Rússia, no 
dia (27/12/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sergey Yurievich 
Radionov e de Zhanna Rudolfovna Radionova.
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

www.sold.com.br (11) 3296-7555INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar -

Itaim Bibi -  São Paulo/SP
1º LEILÃO: 17/12/2018  - 08:45h  -  2º LEILÃO: 18/12/2018  - 11:30h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn

Presencial e Online
IMÓVEL:

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 
17/12/2018, às 08:45 horas, e 2º Leilão dia 18/12/2018, às 11:30 horas. LOCAL: Rua Tenente Negrão, 140 – 3º andar – Itaim 
Bibi – São Paulo/SP – CEP: 04530-030. DEVEDOR: CATHARINA DE MEDEIROS ZAMORA DEL RIO

CREDOR FIDUCIÁRIO DO PAGAMENTO

DOS VALORES: 1º leilão: 
R$ 603.004,41 (Seiscentos e três mil, quatro reais e quarenta e um centavos); 2º leilão: R$ 443.877,29 (Quatrocentos 
e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO
DO LEILÃO ONLINE

OBSERVAÇÕES

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006289-
44.2018.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) LAIANE GOMES DOS SANTOS, Brasileiro, Solteira, Estudante, RG 475451041, CPF 
347.477.648-79, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de AMC - 
Serviços Educacionais 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$ 16.166,39 
(valor em 30/09/2018), 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 08 de novembro de 2018.  

3ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004169-46.2013. 
8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XI Pinheiros, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Théo Assuar Gragnano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA APARECIDA 
FERNANDES BEZERRA, CPF 073.428.688-09, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de 
AMC Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 4.251,85 (Março/2013), referente 
as mensalidades não pagas, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre 
as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após 
o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de 
pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo ADVERTIDA 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 31 de outubro de 2018. 

4ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0018658-33.2018.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) DEBORA DE LOURDES PEREIRA, Brasileiro, RG 43.956.984-9, CPF 
361.898.318-26 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 20.004,62, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de outubro de 2018. 

4ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002997-
43.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) EMPRESARIAL ALFREDO PUJOL SPE 02 LTDA, CNPJ 10.922.608/0001-27, na 
pessoa de seus representantes legais, que Destac Locadora de Equipamentos Ltda. ME, lhe 
ajuizou uma ação de COBRANÇA, no valor de R$ 62.941,24 (sessenta e dois mil novecentos e 
quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), referente a locação de equipamentos para uma obra 
localizada na rua Alfredo Pujol, nº 252 em Santana que restou inadimplido. Encontrando-se a ré em 
lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 20 
dias supra, contados a partir da publicação deste edital, ofereça contestação. 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. 

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 São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FRANCISCO AROLDO SOARES MELO, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Novo Oriente, CE, data-nascimento: 10/01/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Bento Gomes de Melo e de Raimunda Soares 
Moreira Melo. A pretendente: FRANCISCA DAYSE ARAUJO GOUVEIA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Crateús, CE, data-nascimento: 22/09/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Pereira Araujo Neto e de 
Oscarina Gouveia Neto.

O pretendente: LOURIVALDO DOS SANTOS, profi ssão: cobrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1961, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vitório Dias dos Santos e de Maria Lima 
Dias. A pretendente: AGDA CAMPOS, profi ssão: aux. de serviços gerais, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1963, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jesus Ricardo Campos e de Aurea Moraes 
Campos.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Outros 29% dos entre-
vistados acreditam que 
os investimentos em 

seus negócios serão iguais aos 
de 2018 (no mesmo trimestre 
de 2017 eram 33%) e 27% 
acreditam que vão investir 
valores inferiores em relação 
ao ano vigente (contra 26% 
apontados no mesmo período 
do ano passado). Realizada ao 
longo do 3º trimestre, a pesquisa 
buscou identifi car quais são as 
perspectivas do empresariado 
brasileiro para 2019.

Mantendo a mesma base de 
comparação, ou seja, o 3º Tri/18 
contra o 3º Tri/17, a pesquisa 
‘Perspectivas Empresariais’ da 
Boa Vista também identifi cou 
otimismo por parte dos em-
presários quando questionados 
sobre a previsão de faturamento 
para 2019. 45% acreditam que 
irão faturar mais, contra 39%, 
um crescimento de seis pon-

Empresários planejam 
investir mais em 2019

A Boa Vista constatou que 38% dos executivos planejam investimentos superiores para o próximo ano 
aos praticados em 2018, o que representa um aumento de quatro pontos percentuais na comparação 
com o 3º Tri/17

demandar crédito. Destes que 
demandarão crédito em 2019, 
43% afirmam que utilizarão 
para realizar novos investi-
mentos em seus negócios. 
Este percentual era de 37% 
no 3º Tri/17, um crescimento 
de seis pontos percentuais em 
relação a 2018. Os outros 30% 
farão pagamento de emprés-
timos e credores e os outros 
27% para alavancar capital 
de giro.

Ainda em relação ao grupo de 
32% que demandarão crédito 
em 2019, a pesquisa identifi cou 
um salto de 33% para 41% do 
percentual de empresas que 
acreditam que pagarão mais 
caro, ou seja, com taxas maio-
res que as praticadas em 2018. 
Por outro lado, 24% acreditam 
que pagarão as mesmas taxas 
praticadas em 2018, e 35% 
esperam pagar taxas menores 
(Boa Vista SCPC).

Empresários planejam investimentos superiores para o próximo 

ano aos praticados em 2018.
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tos percentuais. Para 23% o 
faturamento não deverá mudar 
(eram 27%) e para 25% o fatu-
ramento irá diminuir em 2019 
(eram 27%).

Em 2019, 55% dos empresá-

rios entrevistados no 3º Tri/18 
apontam que não demandarão 
crédito para o negócio, contra 
41% registrados no 3º trimes-
tre de 2017. Outros 32%, no 
entanto, declaram que irão 

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Como membros do Conselho Fiscal do Sindicato dos Carregadores Autônomos Hhort. Pesc. Centrais Abastecimentos do Estado 
de São Paulo - SINDICAR, procedemos ao exame das peças que compõem a Previsão Orçamentária para o exercício de 2019, 
constatamos achar-se tudo na mais perfeita ordem e exatidão, razão por que somos de opinião, seja a mesma aprovada pela 
Assembléia Geral Ordinária. São Paulo, 29 de novembro de 2018.

Sindicato dos Carregadores Autônomos Hort. Pesc. Centrais Abast. Alim. do Estado de São Paulo
CNPJ n° 69.131.290/0001-09

RESUMO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADO EM 29/11/2018
José Pinheiro de Souza

Presidente

José Pinheiro de Souza
Presidente

José Pinheiro de Souza - Presidente

Silvanete Ferreira de Sousa
Tesoureiro

Silvanete Ferreira de Sousa
Tesoureiro

Silvanete Ferreira de Sousa - Tesoureiro

Dorival Veiga
Contador - CRC 1SP102.109/O-7

Dorival Veiga
Contador - CRC 1SP102.109/O-7

Dorival Veiga - Contador - CRC 1SP102.109/O-7

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

Joaquim da Costa Miranda Samuel Targino da Silva

RECEITA
Rendas Sindicais 2.105.773,00
Renda Social 37.299,00
Renda Patrimonial 16.850,00
Total da Receita 2.159.922,00
Imobilização de Capitais 87.959,00
Total Geral 2.247.881,00

DESPESAS
Administração Geral 1.658.463,00
Assistência Social 194.241,00
Despesas Extraordinárias 3.197,00
Total das Despesas 1.855.901,00
Aplicação de Capitais 391.980,00
Total Geral 2.247.881,00

RENDA DIVERSAS
Outras Receitas Sindicais ...................................................................................................   2.105.773,00
RENDA SOCIAL
Mensalidades .....................................................................................................................  17.763,00 
Serviços .............................................................................................................................  19.536,00 37.299,00
RENDA PATRIMONIAL
Aplicações Financeiras ......................................................................................................   16.850,00
DESPESAS .......................................................................................................................   2.159.922,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Desp. c/ Pessoal e Encargos ..............................................................................................  503.061,00 
Serviços de Terceiros - Pj ..................................................................................................  77.433,00 
Serviços de Terceiros - Pf ..................................................................................................  394.025,00 
Despesas Diversas .............................................................................................................  131.951,00 
Materiais Oficina ................................................................................................................  15.578,00
Fundo Amparo Carregador .................................................................................................  463.932,00 
Assistência Médica ............................................................................................................  72.482,00 1.658.463,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistência Jurídica ...........................................................................................................   194.241,00
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
Contr. Assoc. de Classe .....................................................................................................   3.197,00
TOTAL DO LUCRO BRUTO .............................................................  304.021,00
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São Paulo, quarta-feira, 06 de dezembro de 2018Página 6

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 06 de Dezembro de 2018. Dia de São Nicolau, São 
Pedro Pascácio, Santa Leôncia, Santa Dionísia, e Dia do Anjo 
Veuahiah, cuja virtude é a integridade. Hoje aniversaria o ator 
Tom Hulce que nasceu em 1953, o ator Antonio Calloni que 
chega aos 56 anos, a atriz Dulce Maria nascida em 1985 e a atriz 
Cecília Dassi que completa 29 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é ativo, otimista e jovial. 
Aprecia o novo e inexplorado, tudo que seja fora do comum. 
Preza a liberdade, não só de agir, mas também de pensar e não 
admite que lhe digam o que fazer. Conta com a simpatia das 
pessoas que o cercam e tem chance de prosperar em tudo que 
realize. Muito sincero e isso por trazer inimizades. É também 
visionário, otimista e generoso, mas que precisa desenvolver 
meios realistas para não duvidar de suas potencialidades.

Dicionário dos sonhos
ELEIÇÃO – Vencer uma eleição: cuidado com 
amizades falsas. Ajudar numa eleição: concre-
tização de velhos planos. Amigos sendo eleitos: 
acontecimentos importantes no amor. Números 
de sorte:  04, 07, 09, 42, 47 e 00.

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

Esta quinta é o vigésimo nono dia da lunação. A Lua em Sagitário traz mais positividade e esperança. A Lua se 

prepara para entrar na fase Nova e faz conjunção com Júpiter na parte da tarde. O astral ganha mais confi ança, 

abertura e otimismo. Mercúrio retoma o movimento direto no signo de Escorpião e a comunicação volta a fl uir 

melhor, mas ainda passaremos pela sombra da retrogradação que difi culta as palavras. Somente no Natal que as 

questões estarão mais claras e defi nidas. Podemos vivenciar algumas difi culdades ainda nos próximos dias. 
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O momento leva a conversas agra-
dáveis e a cooperação das pessoas 
dando a necessidade de começar 
projetos. Aumenta a ambição, a 
energia e a tensão na ação. Em 
breve haverá a chance de começar 
algo especial. Um sonho pode se 
realizar, por isso lute por isso. 56/356 
– Vermelho.

O dia começa bem com ordem e boa 
disciplina que aumenta a produti-
vidade nas atividades profi ssionais 
e comerciais. As atitudes egoístas 
geram rompimentos e afastam ami-
gos e até esfriam a relação intima. 
Haverá solução rápida de assuntos 
importantes. 78/978 – Cinza.

O Sol no signo oposto, na casa 
sete leva a tratar de sociedades e 
parcerias, iniciando ou encerrando. 
O fi nal do dia o fará mais próximo 
do amor e da afetividade que leva a 
bons relacionamentos. Rompimen-
to tanto profi ssional como social 
poderá acontecer, tente evitá-lo. 
19/919 – Amarelo.

Haverá defi nição dos rumos que sua 
vida irá tomar nos próximos meses. 
Evite a dualidade de pensamento, 
e cuidado com a falsidade que pode 
prejudicá-lo. Conte com a coope-
ração de amigos e familiares que 
estarão mais afetivos e próximos 
neste fi nal de ano. 80/980 – Cinza.

Dê um novo rumo a sua vida, fazendo 
as concessões necessárias para con-
seguir o que é mais importante neste 
momento. Porém pode aumentar 
durante toda a manhã a tendência a 
formar expectativas um tanto gran-
diosas e difíceis de serem cumpridas. 
02/302 – Amarelo.

Com Sol na casa da família aumenta 
a afetividade e a sua sexualidade e 
leva a viverem bons momentos. O 
dia começa com ótimas revelações 
e facilidade para as relações. As 
viagens e contatos sociais aumen-
tam a sua disposição para viver 
e divertir-se no fi nal do dia nesta 
quinta. 07/807 – Branco.

Confl ito na relação com amigos ou 
com a pessoa amada pode ocorrer 
pela manhã. Um novo ciclo de vida 
se inicia dando uma maior motiva-
ção para ganhar dinheiro. O dia é 
propício à saúde e aos tratamentos. 
As respostas para suas dúvidas estão 
chegando. 96/596 – Vermelho.

Depois do aniversário, aproveite 
para realizar viagens e se estiver 
completando seu natalício nesta 
semana comemore com seus ami-
gos. A Lua se prepara para entrar 
na fase Nova e faz conjunção com 
Júpiter na parte da tarde. O astral 
ganha mais confi ança, abertura e 
otimismo.  88/288 – Cinza.

Tudo tende a ser tratado de forma 
rude e com tensão. Cuidado com 
confusões devido ao seu modo de 
pensar, que tendem a provocar 
certo desequilíbrio no sexo. Nesta 
fase mais delicada do ano cuidado 
com as palavras. Dedique-se ao 
seu trabalho de forma constante e 
rotineira. 68/468 – Cinza. 

No começo da noite reuniões e con-
tatos sociais tendem a ser agradáveis 
e os relacionamentos gratifi cantes. 
Vida afetiva fi ca bastante favorecida 
na noite desta quinta-feira. Haverá 
um forte interesse pelo trabalho e 
atividades agradáveis, que tragam 
ganhos materiais no próximo ano. 
67/367 – Azul.

O fi nal do dia o torna mais próximo 
do amor e da afetividade que ajudará 
a permanecer junto de amigos e 
colegas. Valorize seu pensamento, 
e irá organizar melhor sua vida 
neste fi nal de ano. Vida afetiva fi ca 
bastante favorecida na noite desta 
quinta-feira.  61/661 – Branco.

Aplicando uma maneira mais dire-
ta de agir, conseguir fazer a vida 
fi nanceira melhorar. É hora de usar 
a capacidade de compreender as 
pessoas, seus dramas, ambições e 
sonhos. O período promete grande 
prazer, ativando sua vida sexual 
e atraindo a atenção de alguém. 
79/479 – Branco.

Simpatias que funcionam
Por um ponto fi nal no relacionamento: Se 
o seu relacionamento está desgastado e chegou 
na fase do “deu o que tinha que dar”, mas você 
não consegue sair dele, essa simpatia vai ajudar 
você a terminá-lo de vez. E sem mágoas. Colo-
que água em uma panela e leve ao fogo. Assim 
que ferver, desligue e coloque as três gotas de 
amoníaco. Tampe e deixe amornar. Ao jogar a 
água morna sobre o seu corpo, peça ao Universo 
que dê um fi m “normal” a esse relacionamento, 
sem brigas ou traumas
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"Estrela
(?)", músi-
ca de João

do Vale

Defeito 
do mega-
lômano 

Tropa 
que faz o
serviço a
pé (Mil.)

A tecla
"apagar"
em calcu-
ladoras

Sandro
Dias,

skatista
brasileiro

Qualidade
que

consagra
um artista

Tecido sin-
tético de-
rivado do
petróleo

Pai da De-
mocracia

Grega
(Ant.)

Erva para
alimentar

gado

Cada
saída de
gás do
fogão

Cenário
típico das
músicas 

de Caymmi

"Essa (?) 
Felicidade",
sucesso de
Tim Maia

Profissio-
nal que
consulta 

o tarô

Tipo de
mídia

impressa
(Jorn.)

Cor usual
de antigas
garrafas 

de guaraná

Coreogra-
fia de tor-
cidas em
estádios

Condição do ar em
altas altitudes

Profissão
de Ana

Botafogo
Arrasar

(?) de Ouro, estádio
do Guarani (fut.)

Cedi
Metal raro,
abundante
no Brasil

(?) Thorpe,
nadador
Pó per-
fumado

Mesa, em inglês

(?) interrompido,
método contraceptivo

de eficácia incerta

Varanda
de aparta-

mentos

Órgão máximo das
Olimpíadas (sigla)  

Cidade que guarda o
Santo Sudário (Itália) Rezar

Fruta-de-
conde
(Bot.)

Normas 

Espreme
(roupa
lavada)

(?)-tinteiro, objeto cu-
ja tinta é recarregável
Os voos feitos muito

perto do solo

"Nacional",
em CNI
Reser-
vado

Acha
graça

"Renda",
em IR

3/ata. 5/âmbar — miúda — sólon — table. 9/poliéster. 10/infantaria.

Segundo dados da Statista 

Consultancy, cerca de 

200 bilhões de aplicativos 

móveis foram baixados 

durante o ano de 2017

Hoje existem mais de 
5 milhões disponíveis 
nas lojas de mercados 

móveis. Este emaranhado 
de números prova que nossa 
maneira de realizar tarefas 
hoje está intimamente ligada à 
interação com nosso dispositivo 
móvel. Os aplicativos procuram 
resolver a necessidade huma-
na de se conectar, conversar, 
compartilhar, verifi car, orientar, 
descobrir, entender, resolver e 
comprar. 

Por isso, eles devem oferecer 
algo novo, que agregue valor e 
seja funcional para os usuários, 
com uma interação fl uida e 
marcada por uma excelente 
interface para a experiência do 
usuário. Vamos ao passo a passo 
para ter um desenvolvimento 
de sucesso?

1. Pense em resolver um 
problema. Em um mundo verti-
ginoso como o de hoje, a criação 
de um aplicativo deve ser pen-
sada a partir das necessidades 
apresentadas no dia a dia, seja 
para facilitar o desenvolvimen-
to de uma atividade ou para 
a resolução de um problema 
diário. Identifi que momentos 
que respondam às necessidades 
e que ajude a melhorar a qua-
lidade de vida de quem baixar 
o aplicativo;

2. Não se limite apenas a 
um sistema operacional. De-
senvolva seu aplicativo multi-
plataforma. Hoje os sistemas 
operacionais mais populares 
são os da Apple (iOS) e Google 
(Android), além disso você tam-
bém precisa contemplar que o 
aplicativo funcione para a web;

3. Não pense apenas em 
mobilidade, mas também em 
IoT (Internet das Coisas), AI 
(inteligência Artifi cial), Rea-
lidade Virtual e Blockchain. 
Lembre-se de que seu aplica-
tivo também pode explorar o 

potencial das tecnologias mais 
recentes, como por exemplo, 
conectar determinados objetos 
por meio da Internet das Coisas, 
permitir transações com Block-
chain ou Bitcoins, aproveitar 
a Inteligência Artifi cial para 
iniciar conversas que respon-
dam a perguntas de pessoas 
em bots de conversação, fazer 
aplicativos de entretenimento 
e lazer baseados na Realidade 
Virtual, etc;

4. Design é essencial. Use 
em seu projeto de aplicativo os 
princípios de UX (experiência 
do usuário) e interface do usuá-
rio (interação com a interface). 
Estes recursos permitem criar 
uma experiência atraente para o 
usuário cliente, simplifi cando e 
aperfeiçoando a tarefa de forma 
intuitiva;

5. Adotar um processo de 
desenvolvimento ágil, utilizan-
do uma plataforma low-code, é 
fundamental para alcançar os 
perfi s indicados para seu app 
com agilidade e fl exibilidade, 
além de mitigar a obsolescên-
cia das tecnologias envolvidas 
e permitir a integração com 
sistemas e arquitetura multi-
plataformas;

6. Tornar seu aplicativo 
conhecido é necessário. Além 
de criar o produto e a experi-
ência do usuário, você precisa 
vendê-lo. Use as redes sociais 
para divulgar e recomendar seu 
aplicativo. Lembre-se que você 
tem que começar com uma boa 
base para tirar boas notas, pois 
as recomendações impactam na 
imagem do seu aplicativo, o que 
infl uencia na decisão de baixar.

Agora você já sabe como 
desenvolver as melhores 
aplicações da maneira mais 
simples possível. Seguindo 
essas dicas, é possível alcançar 
um mercado potencial maior, 
sem precisar fazer grandes 
investimentos em publicidade. 
Mãos à obra!

(*) - É country manager da Genexus 
no Brasil, desenvolvedora global

de produtos para software baseados 
em Inteligência Artifi cial

(www.genexus.com/pt/global).

Seis dicas para 
desenvolver aplicativos
e se destacar nas lojas

Ricardo Recchi (*)

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Há dias em que nada 
está ao seu favor. Os 
faróis no trânsito estão 

vermelhos. Todos esbarram 
em você. Tudo é mais lento 
e demorado. Você se atrasa. 
Leva bronca do chefe, da mãe, 
do pai e até do seu bichinho de 
estimação. Mesmo levantando 
da cama com o pé direito, o 
mundo desabou nas suas costas 
e é inevitável: a raiva aparece 
acompanhada de um turbilhão 
de emoções. Em pequenas 
doses é inofensiva, até nos 
ajuda a mobilizarmo-nos para 
uma ação; em excesso, esse 
sentimento é prejudicial e pode 
colocar sua saúde em risco.

De acordo com a dra. Sonia 
Brucki, neurologista da Aca-
demia Brasileira de Neurologia 
(ABN), vários neurotransmis-
sores são envolvidos, como 
noradrenalina, serotonina, 
acetilcolina e substancia P, cuja 
ação em diferentes receptores 
cerebrais provocam ações 
distintas nos locais do circuito 
envolvido na geração e con-
trole da raiva. “As estruturas 

Raiva em excesso
faz mal ao corpo e à alma
O problema começa quando sentimos raiva demais, prejudicando o convívio social e a saúde, 
acarretando sintomas mentais, como depressão, e até físico

descarga de adrenalina e au-
mento da frequência cardíaca, 
que dilatam as pupilas”.

O primeiro passo para lidar 
bem com esse sentimento é 
não o negar. Já que está raivo-
so, procure entender e avaliar 
claramente suas razões, pres-
tando atenção aos pensamentos 
que o levam a desenvolver esta 
emoção. Identifi car o que esta-
mos sentindo e se o motivo é 
real é a chave para o sucesso 
– sobretudo, precisamos ser 
conscientes para enxergar 
quando demonstramos reações 
desproporcionais aos eventos.

Sabemos que é difícil, mas 
respire fundo e olhe o cenário 
de vários ângulos, não somente 
o seu. Se não conseguir sozinho, 
consulte um terapeuta, que 
ensinará a lidar melhor com a 
raiva e a reconhecer o que de-
sencadeia essa animosidade em 
você. Agir impulsivamente, por 
exemplo, pode levar a excessos 
desnecessários e a diminuir a 
assertividade das ações da vida.

Fonte: Academia Brasileira 
de Neurologia (ABN). 

são o hipotálamo, amígdala e 
os lobos frontais. Estas áreas 
são ligadas à sobrevivência das 
espécies, responsáveis pelos 
comportamentos de defesa e 
ataque”, explica.

O problema começa quando 
sentimos raiva demais, preju-
dicando o convívio social e a 
saúde, acarretando sintomas 
mentais, como depressão, e 
até físico. De forma constan-
te, os males ao indivíduo po-
dem surgir ao longo do tempo 
em manifestações como can-
saço, falta de memória e até 

problemas gastrointestinais. 
“Em geral, as situações geram 

estresse crônico, afetando a 
imunidade e, em casos agudos, 
pode reativar herpes labial, por 
exemplo. Inclusive queda da 
imunidade pode ser secundária 
a alterações no corticoide en-
dógeno do próprio organismo”, 
informa a especialista.

Aliás, a expressão popular 
“o sangue subiu” é verdadeira, 
como afi rma a neurologista: 
“Temos uma vasodilatação pe-
riférica, deixando a pele mais 
rosada e quente. Ocorre, ainda, 
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Eduardo Pires (*)

Imaginem: uma empresa de terceirização de mão 
de obra possui 100 colaboradores, que prestam 
serviços em diferentes regiões de uma cidade. 

Não é possível acompanhar o deslocamento 
desses funcionários, por isso, quando o cliente liga 
dizendo que algum profi ssional não compareceu, 
é difícil justifi car essa ausência ou até mesmo re-
solver a situação de forma rápida, enviando outro 
profi ssional. E essa é só uma das dores desse setor.

É claro que algumas mudanças já estão aconte-
cendo, como a fl exibilização da Lei da Terceirização 
que possibilitou que essas empresas respirassem 
mais aliviadas ao facilitar a contratação de terceiros, 
impulsionando o crescimento do setor. O desafi o 
agora é acompanhar esse avanço, mas, para isso, é 
preciso superar as defi ciências que ainda existem 
quando falamos sobre fornecer mão de obra.

O uso da tecnologia torna-se essencial nesse 
cenário e deve ser considerado como uma van-
tagem de mercado. Hoje, já existem diferentes 
ferramentas que podem ser aplicadas ao setor, 
como softwares que fazem a gestão e análises de 

contratos e conseguem apontar a rentabilidade 
de cada um. O uso de planilhas tradicionais não 
permite uma visão 360° do negócio e muitas vezes 
informações importantes para o crescimento da 
empresa podem passar despercebidas.

Outra facilidade que a tecnologia entrega é o 
controle do deslocamento dos funcionários, por 
meio de aplicativo, evitando perdas de contrato 
por inadimplência e facilitando o gerenciamento 
e cobertura de faltas, além de direcionar, de forma 
estratégica, a alocação da mão de obra, com maior 
aproveitamento dos funcionários.

No Brasil, esse segmento tem crescido a cada 
ano e a retomada da economia signifi ca avançar 
ainda mais pela procura de terceiros, pois grandes 
projetos precisam de mais pessoas envolvidas. É 
necessário, portanto, enxergar a tecnologia como 
uma aliada para impulsionar esse crescimento e 
melhorar a experiência e satisfação do cliente. 

Com processos melhor defi nidos e uma gestão 
interna automatizada, é possível ter colaboradores 
mais motivados e novos contratos assinados.

(*) - É diretor do Segmento de Serviços da TOTVS.

Empresa de terceirização: a tecnologia é sua aliada
Poder

Neste dia da sua vida queri-
do(a) amigo(a) acredito que 
Deus quer que você saiba ..Que 
a verdade repousa dentro de 
você — assim como todo o 
poder que você precisará algum 
dia para mudar a direção de 
sua vida e o curso da história 
humana. Uau. Você pode ima-
ginar isso? Todo o poder que 
você precisará algum dia para 
mudar a sua vida… e o curso 
da história humana E você pode 
utilizar esse poder sempre que 
desejar. Hoje, se você escolher. 
Na verdade, você o usou neste 
exato momento no envio desta 
mensagem para você…

Amor, seu amigo,

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

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MARCELO MENDES DA ROSA, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1984, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laerte Mendes da Rosa e de Vanilce dos 
Santos Rosa. A pretendente: ANDREZA MICHELE HONÓRIO DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nasci-
mento: 15/06/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Honório da Silva e de Jacira Maria da Silva.

A pretendente: ROSELI MARIA DE PAIVA, profi ssão: auxiliar de escritório, estado 
civil: solteira, naturalidade: Caratinga, MG, data-nascimento: 14/06/1976, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cardoso de Paiva e de Maria Au-
xiliadora de Paiva. A pretendente: LUCIMERE MARIA DOS SANTOS, profi ssão: téc-
nico de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 
24/04/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Joaquim 
dos Santos e de Maria Josefa dos Santos.

O pretendente: FÁBIO SANTIAGO DE FREITAS, profi ssão: auxiliar arte fi nalista, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eleno Rodrigues de Freitas 
e de Luisa Vieira Teixeira. A pretendente: ANDRESSA DA SILVA LOPES, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/08/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mário Lucio Lopes e de 
Eliana Leite da Silva Lopes.

O pretendente: WELLINGTON ALVES DE MELO, profi ssão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/10/1987, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Nilton de Melo e de Vera Lucia Alves de Melo. A 
pretendente: KAREN CRISTINA BARBOSA XAVIER, profi ssão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Clerpio da Silva Xavier e de 
Liana Barbosa da Silva Xavier.

O pretendente: RAIMUNDO PEREIRA NETO, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 17/06/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Edilberto Pereira e de Maria Carmelita Ro-
drigues. A pretendente: ANDREIA ALMEIDA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 06/06/1974, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Nascimento dos Santos e de 
Ednelsa Silva de Almeida.

O pretendente: ELINALDO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: técnico em manutenção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 06/11/1965, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliazario José da Silva e de Ma-
ria Antonia da Silva. A pretendente: SANDRA DA SILVA ALVES, profi ssão: diarista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Jaboatão dos Guararapes, PE, data-nascimento: 
01/09/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ponciano 
Alves de Lima e de Josefa Maria da Silva.

O pretendente: MARCIO ROBERTO DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1980, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Manoel Roberto dos Santos. A pretendente: ALESSAN-
DRA DA SILVA, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Eneas da Silva e de Edite Lourenço da Silva.

A pretendente: SILVIA RAFAELA SOUZA TENORIO DOS SANTOS, profi ssão: 
ascensorista, estado civil: solteira, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 
10/07/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Willams Ce-
zar Tenório dos Santos e de Katia Gerlane Marinho de Souza. A pretendente: CLAU-
DIA SILVA LOPES, profi ssão: ajudante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jonas Pereira Lopes e de Celina de Fatima Silva.

O pretendente: GIVALDO EMIDIO DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Poço, BA, data-nascimento: 06/05/1963, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Bento dos Santos e de Maria Emidia 
dos Santos. A pretendente: MARIA BETÂNIA LEITE FERREIRA, profi ssão: cuidadora 
de idosos inst., estado civil: solteira, naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 
30/09/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo de 
Almeida Ferreira e de Severina Leite Ferreira.

O pretendente: FRANCISCO VALBER BRANDÃO BRITO, profi ssão: correspondente 
bancário, estado civil: solteiro, naturalidade: Cariré, CE, data-nascimento: 10/06/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Arteiro de Brito e de 
Maria de Jesus Brandão Brito. O pretendente: PAULO ROBERTO SILVA FERREIRA, 
profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/05/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Paulo 
Ferreira e de Valdete Omena da Silva Ferreira.

A pretendente: PAMELA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA, profi ssão: monitora 
de transporte escolar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 30/03/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Jayme 
Ferreira de Souza Neto e de Lucidalva Josefa da Silva. A pretendente: THAMIRYS 
DE OLIVEIRA EMIDIO, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1994, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elcio Elvis Emidio e de Marlene de Oliveira Emidio.

A pretendente: ANA CAROLINA PEREIRA MAGALHÃES, profi ssão: professora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1980, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Gildete Pereira Magalhães. A pretendente: LU-
CIMARA VIVIANI DOS SANTOS, profi ssão: garçonete, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1982, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Airton dos Santos e de Cleonice Penha Albino dos Santos.

O pretendente: ELIAS JOSE DE PAULO, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Floraí, PR, data-nascimento: 08/08/1960, residente e domiciliado neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Josefi no José de Paulo e de Domingas Balduino de Paulo. 
A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Exu, PE, data-nascimento: 04/07/1964, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Miguel dos Santos e de Ester 
Belarmino dos Santos.

O pretendente: MATHEUS DA SILVA VITORIANO DE LIMA, profi ssão: moto boy, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
05/01/2000, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo 
Vitoriano de Lima e de Vera Lucia da Silva. A pretendente: IASMIM INGRID DA SILVA 
OLIVEIRA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: João Pessoa, PB, 
data-nascimento: 05/10/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jeferson da Silva e de Maria Sueli de Sousa Oliveira.

O pretendente: JOÃO ESCOBAR BETELLA, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1970, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de João Betella e de Sarita Escobar Cidade. A pretendente: 
MARINA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: operadora de monitoramento, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Simões Filho, BA, data-nascimento: 12/01/1966, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mário Dórea dos Santos e de Neuza 
Eudes Silva dos Santos.

O pretendente: LUCAS SOARES FERREIRA, profi ssão: auxiliar de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elisete Soares Ferreira. A pretendente: 
NATHALIE BRITO DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 30/09/1998, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Welton Brito de Oliveira e de 
Renata de Almeida Brito de Oliveira.

O pretendente: HELIO SALUSTIANO SANTIAGO, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Tomar do Geru, SE, data-nascimento: 22/09/1968, residen-
te e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Jose Salustiano e de Cecilia Tereza de 
Jesus. A pretendente: MARIA NUNES FIGUEREDO, profi ssão: diarista, estado ci-
vil: divorciada, naturalidade: Arneiroz, CE, data-nascimento: 23/01/1969, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Nunes Pereira e de Josefa 
Nunes Figueredo.

O pretendente: ANDRÉ CASTRO DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1983, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Costa de Oliveira e de Marli de Castro 
Costa. A pretendente: ÉRICA MARIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Givanildo da Silva e de Maria de Fátima da Silva.

O pretendente: WILLIAM ALIXANDRE DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Cordeiro da Silva e de Irandi Alixan-
dre da Silva. A pretendente: JENIFFER MELO ALMEIDA DE OLIVEIRA, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/06/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joelson Al-
meida de Oliveira e de Maria Cicera de Melo.

O pretendente: ADRIANO DA CRUZ SANTOS, profi ssão: técnico de hotelaria, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Ferreira Santos e de Maria 
da Gloria da Cruz Vieira. A pretendente: MARCILEIA CAVALHEIRO, profi ssão: téc-
nica de hotelaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/01/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clarisse Ca-
valheiro.

O pretendente: MICHEL LIBERATO DA COSTA, profi ssão: fi scal de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1981, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Ribeiro da Costa e de Neide de 
Moraes Liberato da Costa. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA ANDRADE SIMÕES, 
profi ssão: op. de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São José do Jacuípe, BA, 
data-nascimento: 10/05/1986, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Agripi-
no Simões da Silva e de Maria Andrade da Cunha.

O pretendente: JÉFFERSON FERNANDES MESQUITA, profi ssão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 27/11/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Soares Mesquita 
e de Cibele Fernandes. A pretendente: JOANA PEREIRA DE LIMA DINIZ, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1989, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Valter Diniz e de Sandra Maria Pereira 
de Lima.

O pretendente: SAMUEL MESSIAS, profi ssão: comerciante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Igreja Nova, AL, data-nascimento: 11/10/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adair Messias e de Marli Moreira da Silva Messias. 
A pretendente: LETICIA PEREIRA DE FIGUEREDO, profi ssão: analista fi nanceiro, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1992, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Ferraz de Figueredo e 
de Laudeci Pereira dos Reis de Figueredo.

O pretendente: BRUNO CAMÕES PEREIRA, profi ssão: analista de infraestrutura, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1987, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Vandro Pereira e de Suely Camões de Mora-
es Pereira. A pretendente: JULIANA THAMIRES FREITAS DOS SANTOS, profi ssão: 
atendente de SAC, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/02/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Meire 
dos Santos e de Joana de Freitas Santos.

O pretendente: RODRIGO OLIVEIRA SOUSA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Bertópolis, MG, data-nascimento: 22/07/1992, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ernelson Pereira Sousa e de Maria Dias de 
Oliveira. A pretendente: KESSIA CORREIA CERQUEIRA, profi ssão: promotora de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Itanhém, BA, data-nascimento: 16/01/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Ferreira Cerqueira 
e de Carla Correia Cerqueira.

O pretendente: JOSÉ AUGUSTO DE FRANÇA SILVA, profi ssão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1986, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Alves da Silva e de Maria Augusta de França. A 
pretendente: AUREA CRISTINA DALEFE, profi ssão: passadeira, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1968, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandrino Dalefe e de Maria Aparecida 
de Melo Dalefe.

O pretendente: SALMIR JORGE SILVA, profi ssão: açogueiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 10/10/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge José da Silva e de Maria de Lourdes da Silva. A 
pretendente: CLAUDIANE DOS SANTOS BARBOSA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Limoeiro de Anadia, AL, data-nascimento: 18/03/2002, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flavio Barbosa de Sena e de 
Claudmeire Rocha dos Santos.

O pretendente: RODRIGO BARROS DO NASCIMENTO, profi ssão: empresário, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1987, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo do Nascimento 
e de Maria Luzia Barros do Nascimento. A pretendente: ARIANE SILVA NERI DOS 
SANTOS, profi ssão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 19/10/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Neri dos Santos e de Francisca Laurentino da Silva.

O pretendente: WALLACE MEIRELES SANTOS, profi ssão: auxiliar de eletrecista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 09/10/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcio Almeida Santos e de Izaulina 
Vieira de Meireles. A pretendente: JÉSSICA MAYARA MELO AJALA, profi ssão: as-
sistente de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 24/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Caetano Ajala e de Vera Núbia Melo Pereira.

O pretendente: RUD DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: porteiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Madalena, CE, data-nascimento: 27/07/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedita Santina dos Santos. A 
pretendente: JANAINA CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA, profi ssão: atendente, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edileno Aparecido da Silva e de 
Sheila Cristina Siqueira.

O pretendente: ALBERT SILVA DE MELLO, profi ssão: farmacêutico, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Bragança Paulista, SP, data-nascimento: 08/08/1983, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Altamir de Mello e de Matilde Silva de Mello. A 
pretendente: JIRLENE SANTOS FERREIRA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: Dom Basilio, BA, data-nascimento: 09/02/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Bonfi m Ferreira e de Maria do Rosário San-
tos Ferreira.

O pretendente: KALEB DE LIMA MAGALHÃES, profi ssão: repositor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1996, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edenilson dos Santos Magalhães e de Solange 
Braz de Lima Magalhães. A pretendente: MARIA CONCEIÇÃO ALVES DE MELO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Camaragibe, PE, data-nascimento: 
27/01/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Severino 
de Melo e de Klenia Alves dos Santos.

O pretendente: ADELINO DOMINGOS DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Teixeira, PB, data-nascimento: 03/03/1979, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alfrêdo Heleno dos Santos e de Maria 
dos Anjos Domingos. A pretendente: MARIA BELIZIANA DOS SANTOS PEREIRA, 
profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Icó, CE, data-
-nascimento: 10/09/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Belizio dos Santos e de Maria de Fátima dos Santos.

O pretendente: LEONARDO DENIS DOS SANTOS MARTINS, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adailton José Martins e de 
Nizabete Fatima dos Santos. A pretendente: MAYARA BRITO SOUZA, profi ssão: trei-
nadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fabio Higor da Silva Souza 
e de Joelma Brito da Mata.

O pretendente: WAGNER FERREIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 25/12/1972, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Guilherme Ferreira e de Lourença Maria Ferrei-
ra. A pretendente: VIVIANE DOS SANTOS FRANCISCO, profi ssão: encarregada, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1980, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Ernandes Francisco e de 
Walkyria Aparecida dos Santos Francisco.

O pretendente: GUILHERME GUEDES DOS SANTOS, profi ssão: operador de esto-
que, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Antonio Lima dos 
Santos e de Adriana Guedes dos Santos. A pretendente: DAIANY PEREIRA ALVES 
DE LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 19/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sergio de Alencar Alves de Lima e de Eunice Pereira dos Santos.

O pretendente: FABIANO SANTOS NOGUEIRA DE BRITO, profi ssão: ajudante ge-
ral, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Nogueira 
de Brito e de Soraya Maria e Silva Santos. A pretendente: ADRIELE CAMPOS DOS 
SANTOS, profi ssão: jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Miguel das 
Matas, BA, data-nascimento: 26/04/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Alirio Almeida dos Santos e de Maria Helena de Jesus Campos.

O pretendente: ALEXANDRE SANTOS PATTA, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1978, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arisberto Gomes Patta e de Siomara Santos 
Landa Gomes Patta. A pretendente: JUCILÉIA MOREIRA DO NASCIMENTO, profi s-
são: monitora de transporte escolar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/12/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Ferreira do Nascimento e de Maria Holanda Moreira do Nascimento.

O pretendente: WELLISON CAVALCANTE DE JESUS, profi ssão: ajudante de cozi-
nha, estado civil: solteiro, naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 14/12/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Edna de Jesus. A 
pretendente: PATRICIA DA SILVA LIMA, profi ssão: agricultora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Petrolina, PE, data-nascimento: 10/07/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jailson da Silva Lima e de Ivanete Henrique da Silva.

A pretendente: ELAINE APARECIDA DE MORAES, profi ssão: supervisora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1977, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Lima de Moraes e de Maria 
do Socorro de Moraes. A pretendente: CAMILA DA SILVA PEREIRA, profi ssão: to-
sadora, estado civil: solteira, naturalidade: Raposa, MA, data-nascimento: 04/05/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Antonia da Silva 
Pereira.

O pretendente: JONES RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: tecelão senior, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Derivaldo Ribeiro da Silva e de Maria Fonse-
ca da Silva. A pretendente: HELOISE CAROLINE FERREIRA DA SILVA BISERRA, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Henriques Biserra e de Serliane Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: FERNANDO DE MORAES, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1971, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Lima de Moraes e de Maria do 
Socorro de Moraes. O pretendente: MAURICIO FONSECA LEITE, profi ssão: cabe-
leireiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Curitiba, PR, data-nascimento: 22/08/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Decio Fonseca Leite e de 
Ana Maria Santos Leite.

O pretendente: MARCOS CESAR DOS SANTOS SOARES, profi ssão: motorista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1982, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Aliomar Araujo Soares e de Marinalva Cordeiro 
dos Santos. A pretendente: FRANCIELLE BATISTA SILVA, profi ssão: auxiliar de pro-
dução, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson de França Silva e 
de Aureni Batista Gil.

O pretendente: IVAN BERNARDO DA SILVA, profi ssão: ajudante de serviços diversos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Currais Novos, RN, data-nascimento: 08/05/1958, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Bernardes da Silva 
e de Maria das Dores da Silva. A pretendente: MARTA NUNES SOARES, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oliveira Nunes Soares e 
de Maria Aparecida Soares.

O pretendente: CELSO PIRES JÚNIOR, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Pires e de Maria da Penha Solange Rodrigues 
Pires. A pretendente: CARLA OLIVEIRA LOURENÇO DE MORAES, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 03/03/1984, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Heleno Lourenço e de 
Valdinei Oliveira dos Santos.

O pretendente: DAVI LEITE DE LIMA, profi ssão: cobrador, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Vicente de Lima e de Maria Aparecida Leite de 
Lima. A pretendente: ANA APARECIDA DE FREITAS, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Neide de Freitas.

O pretendente: WALLACE EVERTON JORGE DA SILVA, profi ssão: meio ofi cial 
de eletricista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/10/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio da Sil-
va e de Risonaide Maria da Silva. A pretendente: SARAH EVELYN CARDOSO CRUZ, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/06/1999, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Ricardo Rodriguez Cruz 
e de Luciane Chagas Cardoso dos Santos Cruz.

O pretendente: BRUNO DA GAMA CRUZ, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1990, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José da Cruz Neto e de Josefa Rivanilde Alves da 
Gama Cruz. A pretendente: BARBARA KATHLEEN FERREIRA, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/02/1995, residente e domiciliado neste Distrito - São Paulo, SP, fi lho de Antonia Apa-
recida Ferreira.

O pretendente: LAERCIO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Inajá, PE, data-nascimento: 16/09/1990, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de José Manoel da Silva e de Ivane Eurides da Silva. A preten-
dente: DIANA ROSA GOMES, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo Antônio do Jacinto, MG, data-nascimento: 09/03/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Gomes Ribeiro e de Otelina 
Rosa Gomes.

O pretendente: DOUGLAS WILSON DE CASTRO PAZ, profi ssão: auxiliar de cozi-
nha, estado civil: solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 17/12/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Bernardino da 
Paz e de Vera Lucia de Castro Paz. A pretendente: JAINE DA SILVA SANTOS, profi s-
são: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/04/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leandro Joa-
quim dos Santos e de Sonia Albertina da Silva.

O pretendente: DAVI DOS SANTOS SAVANINI, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Savanini Filho e de Maria Glória dos Santos 
Savanini. A pretendente: SABRINA DANIEL DE MORAES, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1985, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Messias de Moraes e 
de Izildinha Daniel.

O pretendente: MÁRCIO DE SOUSA FERREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Alfenas, MG, data-nascimento: 10/06/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Rodrigues Ferreira e de Maria de 
Fátima Sousa Ferreira. A pretendente: LETHICIA FERNANDES LIRA, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/10/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emerson da 
Silva Lira e de Cristiane Marisa Fernandes.

O pretendente: WELITON APARECIDO, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Aparecido e de Tania Maria Macedo Aparecido. 
A pretendente: DANIELLA DE MATTOS NASCIMENTO, profi ssão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1985, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Cesar Nascimento Junior e de Maria Cristina de 
Mattos.

O pretendente: CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: meio ofi -
cial de cozinha, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/08/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria José 
Ferreira dos Santos. A pretendente: NATÁLIA ANTUNES DE SOUZA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Varzelândia, MG, data-nascimento: 25/12/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Renilson Antunes de Sou-
za e de Maria Senhora Fernandes de Souza.

O pretendente: ANDRÉ ANTONIO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de expe-
dição, estado civil: solteiro, naturalidade: Salgueiro, PE, data-nascimento: 10/12/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Braz Pereira da 
Silva e de Maria Dilma da Conceição Pereira. A pretendente: ELIANE APARECIDA 
DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 09/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz de Souza e de Maria de Lourdes de Souza.

O pretendente: REGINALDO DOMICIANO ALVES, profi ssão: eletrotécnico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivair Inácio Alves e de Valdíria Izabel 
Domiciano. A pretendente: ALINE FERNANDA SALES, profi ssão: recepcionista, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Regina Sales.

O pretendente: JOSENILTON REIS DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Entre Rios, BA, data-nascimento: 24/07/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Santos de Oliveira e de Rita Reis de 
Oliveira. A pretendente: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS, profi ssão: chefe de setor, 
estado civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 26/01/1993, residen-
te e domiciliada em Lauro de Freitas, BA, fi lha de Edmario Nogueira dos Santos e de 
Ana Cristina dos Santos.

O pretendente: THAUAN SANTOS COSTA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Ferreira Costa Junior e de Maisa Santos 
Victor. A pretendente: CINTIA SOARES FERREIRA, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1994, residente e domici-
liada nesta Capital, SP, fi lha de Suelene Soares Ferreira.

O pretendente: RODRIGO VALERIANO QUEIROZ DA SILVA, profi ssão: offi  ce boy, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luizinho Queiroz da Silva e de 
Rita de Cassia Valeriano Queiroz da Silva. A pretendente: AGDA SILVA DE SOUZA, 
profi ssão: auxiliar de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 13/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Carlos de Souza Junior e de Vanuza Silva do Nascimento.

O pretendente: WILLIAM SOARES DE ARAÚJO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Soares de Araújo e de Glaucia 
Araujo Costa. A pretendente: KAREN MARTINS DE LIMA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Itaboraí, RJ, data-nascimento: 15/07/1995, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Genival de Lima e de Maria 
Senilda Martins.

O pretendente: FÁBIO GOMES DE SOUZA, profi ssão: operador de caixa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 17/09/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Honório de Souza e de Leidivan Gomes 
Ferreira Souza. A pretendente: ALINE FERREIRA FREITAS, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Oliveira Freitas e de 
Maria Ferreira Lima.

O pretendente: UANDERSON BISPO DOS SANTOS, profi ssão: assistente de inven-
tário, estado civil: solteiro, naturalidade: Camacan, BA, data-nascimento: 04/04/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vitalino Elias dos Santos 
e de Edezia Bispo. A pretendente: MANOELA BERNARDO DA SILVA, profi ssão: do-
méstica, estado civil: solteira, naturalidade: Camacan, BA, data-nascimento: 25/04/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliene Bernardo da Silva.

O pretendente: MAURÍLIO GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Rodrigues da Silva e de Maria Ivone 
Gonçalves da Silva. A pretendente: ELAINE DOS SANTOS DE ARRUDA, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/09/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Cor-
deiro de Arruda Neto e de Edileuza dos Santos de Arruda.

O pretendente: LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA, profi ssão: agente de relacionamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Cândido de Almeida 
e de Maria da Gloria de Oliveira. A pretendente: ÁGATA CAROLINE DE OLIVEIRA, 
profi ssão: agente de relacionamento, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, 
data-nascimento: 18/01/1988, residente e domiciliada em Osasco, SP, fi lha de Mirian 
Rose de Oliveira.

O pretendente: VALDINEI DE SOUZA BARBOSA, profi ssão: ajudante de pedreiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ipirá, BA, data-nascimento: 27/03/1989, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio da Silva Barbosa e de 
Miriam Pereira de Souza Barbosa. A pretendente: TÂMARA CARINE SATURNINO 
DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Jacobina, BA, data-
-nascimento: 18/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jailson Batista dos Santos e de Eunice Alves Saturnino.

O pretendente: JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, profi ssão: carpinteiro, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 12/09/1952, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Soares de Oliveira e de 
Albertina Soares de Oliveira. A pretendente: EDILEUZA DE JESUS BOMFIM, pro-
fi ssão: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 
21/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eutimio 
Bomfi m e de Maria Helena de Jesus.

O pretendente: FABRÍCIO DA SILVA ANDRADE, profi ssão: operador de atendimen-
to, estado civil: solteiro, naturalidade: Paraibuna, SP, data-nascimento: 11/07/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, Jardim Fanganiello - São Paulo, SP, fi lho de 
Rosineide da Silva Andrade. A pretendente: NATALIA BARBOSA DE LIMA, profi s-
são: advogada, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-
-nascimento: 19/03/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Natalicio Barbosa da Silva e de Esmeralda da Silva Barauna.

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/8
0A

3-
74

D
A-

5A
72

-D
32

C



São Paulo, quinta-feira, 06 de dezembro de 2018 Página 8

Especial

(*) Geraldo Nunes, jornalista e memorialista, integra a Academia Paulista de 
História. (geraldo.nunes1@gmail.com).

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

O princípio da adaptabilidade 
e as calçadas de São Paulo
Quase 24% dos brasileiros, ou seja, 45 milhões de pessoas possuem algum tipo de defi ciência, 
segundo o IBGE.  A lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estabeleceu às empresas de grande 
porte, a obrigatoriedade da abertura de cotas para a contratação de até 5% de pessoas 
portadoras de necessidades especiais, com idade acima de 18 anos em seus quadros funcionais

do Nunes*

No País todo, entretanto, segundo dados da 
última edição da Rais, a lei não está sendo 
cumprida porque apenas 403.255 pessoas nes-

sas condições estão empregadas, o que corresponde 
a menos de 1% do segmento. Motivos para isso são 
vários, um deles é a falta de qualifi cação profi ssional. 

Mas há outras razões como a difi culdade de algumas 
empresas em se adaptar às regras estabelecidas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 
para a implantação de rampas, alargamento de portas, 
inclusive de elevadores, algo problemático em edifícios 
mais antigos e ainda, banheiros e mesas adaptados 
aos cadeirantes. 

Há outros problemas ainda, mas uma situação que 
traz difi culdade a todos é a de como chegar ao local 
de trabalho. Fora a questão do transporte público, um 
outro risco inerente é o da má condição das calçadas. 
Uma reportagem publicada pela Revista Nacional de 
Reabilitação - Reação, em agosto último, trouxe a ela-
boração de um plano para melhorar a acessibilidade 
na cidade de São Paulo. Desenvolvido pela prefeitura, 
o objetivo é padronizar as calçadas nos moldes do que 
já existe em avenidas como a Paulista e Brigadeiro 
Faria Lima. 

“O secretário municipal da Pessoa com Defi ciência, 
Cid Torquato,  diz que a cada ano acontecem 100 
mil acidentes com pessoas nas perigosas e irregula-
res calçadas paulistanas, 
sejam elas portadoras de 
defi ciência ou não,  com 
prejuízos que chegam a 
R$ 600 milhões com gastos 
médicos”, informa a revis-
ta ao concluir: “Ninguém 
aguenta mais o problema 
das calçadas de São Paulo”.  

As calçadas esburacadas 
e irregulares afetam todos 
os moradores sem distinção 
e o plano da prefeitura é, 
padronizar inicialmente, 
entre 15% a 20% do total das calçadas de São Paulo 
por onde passam 80% do tráfego diário de pedestres, 
mas prazos para isso ainda não estão defi nidos. En-
quanto uma solução fi nal não acontece recomendamos, 
de nossa parte, um princípio que tem por base uma 
palavra a ser colocado em prática: adaptabilidade. 

Para explicar, é preciso voltar no tempo e contar uma 
história particular enfrentada por nós ainda na década 
de 1960. Por sermos portadores de uma defi ciência 
física adquirida na infância, aprendemos nos cursos de 
reabilitação que, para o uso de aparelhos ortopédicos 

teríamos que enfrentar situações adversas ao andar 
pelas ruas quando sozinhos. 

“Procure observar primeiro a situação do piso onde 
vai caminhar para evitar quedas. Se não encontrar 
formas de prosseguir, peça ajuda com humildade. 
Faça o mesmo nas conduções. No recinto onde esti-

ver evite pisar em tapetes 
que deslizam e derrubam 
a pessoa, etc". 

Mas isto foi há mais 50 
anos, quando ainda não 
se discutiam questões 
ligadas aos direitos de 
acessibilidade a todos os 
cidadãos.

Diante da situação em 
que se encontram as cal-
çadas, especialmente nos 

bairros, o princípio da adaptabilidade voltou por nós 
a ser lembrado e merece ser pensado por todos, em 
especial os portadores de defi ciência e pelos idosos. 

Um grande exemplo da importância da adaptabili-
dade foi transmitido em épocas ainda mais remotas 
pelo Engenheiro Marsilac, que dá hoje nome a um 
bairro da zona sul de São Paulo, vizinho do Grajaú, de 
Parelheiros e Embu-Guaçu. Seu nome batiza o bairro, 
por causa da estação de trem que projetou para uma 
antiga linha da Sorocabana. 

Um ativo participante 
da Revolução Constitu-
cionalista de 1932, José 
Alfredo Marsilac foi atin-
gido por uma granada e 
fi cou praticamente cego, 
restando-lhe apenas um 
por cento da visão. Mesmo 
assim continuou traba-
lhando em projetos que 
serviriam de base para 
a construção de novas 
pontes e túneis.  Marsilac 
que tocava piano, escre-
veu ao longo da vida, um 
livro de poesias e outro 
sobre defi ciência visual. 
Neste seu segundo livro, 
Marsilac explica como 
continuou trabalhando 
como engenheiro mesmo 
sem enxergar. Disse ele 

que para muitos parecia estranho, mas que tudo é 
muito simples. 

Citando o fi lósofo francês Bergson, disse: “A carac-
terística mais profunda da vida é a adaptabilidade 
que permite ao ser humano ir se adaptando ao meio 
em que vive, seja ele do jeito que for. O homem usa a 
inteligência e cria o habitat, esteja ele ou o ambien-
te, em que condições estiver”. As lições de Marsilac, 
aprendidas na infância, nos serviram de apoio para a 
nossa trajetória de jornalista, iniciada em dezembro 
de 1978, na Rádio Jovem Pan. 

Agora, ao completarmos 40 anos de profi ssão fi cando 
lembrando passagens vividas ao longo de nossa carreira, 
onde sempre trabalhamos com carteira assinada sem 
nunca ter feito uso da lei de cotas. Uma das razões do 
nosso resultado profi ssional positivo é o princípio da 
adaptabilidade que adquirimos na infância. 

Os tempos agora são outros, mas os exemplos da 
adaptabilidade estão precisando novamente ser levados 
em prática para quem quiser conviver mais facilmente 
com esta cidade cheia de ruas e calçadas esburacadas.
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Avenida Brigadeiro Faria Lima, após a Eusébio Matoso, direção sul: exemploa a ser seguido.

Regina Rocha
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