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BOLSAS
O Ibovespa: -1,08% Pontos: 
85.673,52 Máxima de +1,72% 
: 88.101 pontos Mínima de 
-1,08% : 85.674 pontos Vo-
lume: 16,22 bilhões Variação 
em 2018: 12,14% Variação no 
mês: -4,28% Dow Jones: -1,6% 
(às 18h36) Pontos: 23.296,28 
Nasdaq: -2,78% (às 18h36) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8877 Venda: R$ 3,8882 
Variação: -0,39% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,95 Venda: R$ 4,05 
Variação: -0,74% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8901 Venda: R$ 
3,8907 Variação: -0,23% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8530 
Venda: R$ 4,0170 Variação: 
-0,81% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 8,70% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.256,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,22% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 156,500 
Variação: +0,71%.

Cotação: R$ 3,8970 Variação: 
-0,41% - Euro (às 18h36) Compra: 
US$ 1,1377 Venda: US$ 1,1378 
Variação: +0,08% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4260 Venda: R$ 
4,4280 Variação: -0,25% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3730 Ven-
da: R$ 4,6030 Variação: -0,15%.

Pontos: 6.595,57 Ibovespa 
Futuro: -1,49% Pontos: 86.100 
Máxima (pontos): 88.830 Míni-
ma (pontos): 85.800. Global 40 
Cotação: 820,305 centavos de 
dólar Variação: +0,63%.

“Uma mulher sábia 
coloca um grão de 
açúcar em tudo que 
ela diz ao homem, e 
um grão de sal em 
tudo o que ele diz a 
ela”.
Helen Rowland (1875/1950)
Jornalista norte-americana 

O ministro Marco Aurélio 
Mello, do STF, profe-
riu ontem (19) uma 

liminar (decisão provisória) 
determinando a soltura de 
todos os presos que tiveram 
a condenação confi rmada pela 
segunda instância da Justiça. 
A decisão foi proferida em 
uma das três ações declara-
tórias de constitucionalidade 
(ADC´s) relatadas por Marco 
Aurélio sobre o assunto. O 
pedido de liminar havia sido 
feito pelo PCdoB. 

Na decisão, o ministro 
resolveu “determinar a sus-
pensão de execução de pena 

Decisão do ministro 
Marco Aurélio Mello pode 
benefi ciar 169 mil presos

cuja decisão a encerrá-la ainda 
não haja transitado em julgado, 
bem assim a libertação daque-
les que tenham sido presos”. 
Isso signifi ca que se possuir 
algum recurso ainda passível 
de análise em instâncias supe-
riores, como o STJ ou o pró-
prio STF, o condenado pode 
solicitar sua soltura. Marco 
Aurélio ressalvou, porém, que 
aqueles que se enquadrem nos 
critérios de prisão preventiva 
previstos no Código de Proces-
so Penal devem permanecer 
presos. 

A liminar pode benefi ciar 
milhares de presos pelo país, 

entre eles o ex-presidente 
Lula, preso desde 7 de abril 
na Superintendência da PF do 
Paraná. Condenado por cor-
rupção e lavagem de dinheiro 
no âmbito da Lava Jato, no 
caso do triplex, Lula teve sua 
condenação confi rmada pelo 
TRF4, segunda instância da 
Justiça Federal, com sede em 
Porto Alegre.

Poucos minutos após a deci-
são de Marco Aurélio, a defesa 
de Lula entrou com pedido 
na Vara de Execuções Penais 
(VEP) responsável pela prisão 
do ex-presidente, solicitando 
sua imediata soltura.

A liminar pode benefi ciar milhares de presos pelo país, entre eles o ex-presidente Lula,

preso desde 7 de abril na Superintendência da PF do Paraná.

O julgamento sobre o tema 
foi marcado nesta semana pelo 
presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, para 10 de abril. 
Marco Aurélio, entretanto, 
afi rmou que liberou o processo 
para julgamento desde 19 de 
abril deste ano, e que a matéria 
não poderia aguardar até o ano 
que vem. Justifi cou sua decisão 
“tendo em vista a impossibilida-

de de imediato enfrentamento 
da matéria pelo Colegiado em 
virtude do encerramento do 
segundo semestre judiciário de 
2018 e, via de consequência, do 
início do período de recesso”. 

Ele acrescentou que “está-se 
diante de quadro a exigir pronta 
atuação”. Ele acrescentou estar 
pronto para julgar o assunto 
em plenário em 1º de fevereiro. 

Entre seus argumentos, citou 
o Artigo 5º da Constituição, 
segundo o qual “ninguém será 
considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória”. Na visão 
do ministro, isso signifi ca que 
enquanto houver possibilidade 
da concessão de algum recur-
so, ninguém deve começar a 
cumprir pena (ABr).

Vigilância constante 
Extremamente contagioso, o 

sarampo volta a preocupar as autori-
dades sanitárias brasileiras. Os surtos 
ocorridos esse ano estão relacionados 
à importação, já que o genótipo do 
vírus é o mesmo que circula na Ve-
nezuela, país com surto da doença 
desde 2017. Alguns casos isolados 
foram identifi cados nos estados do 
Rio Grande do Sul (45), Pará (44), 
Rio de Janeiro (19), Pernambuco (4), 
Sergipe (4), São Paulo (3), Rondônia 
(2), Bahia (2) e Distrito Federal (1).

A futura ministra de Mulhe-
res, Família e Direitos Huma-
nos, Damares Alves, relatou, 
em entrevista ao UOL, os 
estupros que sofreu quando 
ainda era criança. Nas últimas 
semanas, a pastora evangélica 
esteve no centro de críticas, 
por propor uma bolsa estu-
pro, destinada a mulheres que 
aceitassem ter o fi lho vindo 
do abuso sexual, e no centro 
de piadas, por alegar ter visto 
Jesus em um pé de goiabeira. 

Então, para explicar o porquê 
de ter dedicado boa parte da 
sua atuação como advogada na 
defesa de crianças violentadas, 
Damares resolveu falar do que 
viveu. A futura ministra reve-
lou que foi estuprada por dois 
pastores da igreja que ela e a 
família frequentavam. “Falar 
sobre isso me dói, me expor 
custa demais”, lamentou. “O 
primeiro abusador foi às vias 
de fato. Eu falo abuso, mas foi 
estupro. Foram várias vezes 
em um período de dois anos”, 
contou.

Damares conta que o segun-
do abusador não foi “às vias de 

Futura ministra de Mulheres, 

Família e Direitos Humanos, 

Damares Alves.

Os advogados de defesa do 
ex-presidente Lula entraram 
ontem (19) com um pedido 
de liberdade para o petista 
depois que o ministro do STF, 
Marco Aurélio Mello, suspen-
deu a possibilidade de prisão 
após condenação em segunda 
instância. A decisão foi tomada 
pelo magistrado ao deferir uma 
liminar em ação movida pelo 
PCdoB, mas abre caminho para 
a soltura do petista.

A defesa de Lula foi direcio-
nado à juíza Carolina Moura 
Lebbos, da 12ª Vara Federal. 
Para a defesa, o ex-presiden-
te[...] “vem, respeitosamente, a 
presença de Vossa Excelência 
requerer a expedição imediata 
de alvará de soltura diante da 
decisão liminar proferida nesta 
data na ADC 54/DF pelo emi-
nente ministro Marco Aurélio”, 
diz a petição.

Além disso, o advogados 
também solicitaram a “dispensa 
do exame de corpo de delito”. 
No entanto, o presidente do 
STF, ministro Dias Toffoli, pode 
ainda cassar a decisão mono-
crática (individual) de Aurélio 
tendo como base o fato de que 
o plenário já rejeitou a liminar 
quando analisou a Ação decla-
ratória de constitucionalidade 
(ADC). A procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, 

Ministro do STF, Marco 

Aurélio Mello.

Em tom descontraído e 
bem-humorado, o presidente 
Temer disse ontem (19) que 
sentirá falta das manifestações 
intituladas “Fora, Temer”, que 
enfrentou desde que assumiu 
o Palácio do Planalto, em maio 
de 2016. O desabafo ocorreu 
durante sua última reunião com 
a equipe ministerial, na qual 
cumprimentou cada assessor 
e destacou suas habilidades.

“Havia manifestações no 
início do nosso governo, uma 
manifestação política, que 
eu até vou sentir muita falta, 
do ‘Fora, Temer’. Mas eram 
manifestações políticas, que 
quando falavam é porque eu 
estava dentro”, disse o pre-
sidente, provocando risadas 
entre os presentes. Segundo 
Temer, a situação a partir de 
janeiro, quando assume o novo 
presidente, será outra. 

“Agora, estarei fora mesmo. 
Mas levou tempo, levou dois 
anos e meio. Levou dois anos e 
oito meses não só com protesto 
de natureza política, mas com 
empenho extraordinário de par-
te da imprensa que tentou nos 
derrubar”, acrescentou o presi-
dente, informando que apesar de 
enfrentar protestos, seu governo 

Temer coordenou a última 

reunião ministerial

de seu governo.
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A decisão do ministro Marco 
Aurélio Mello, do STF, de de-
terminar que a eleição para os 
cargos da Mesa Diretora do Se-
nado seja por meio de votação 
aberta, repercutiu no Plenário 
ontem (19). Enquanto Lasier 
Martins (PSD-RS) comemorou 
a decisão, Renan Calheiros 
(MDB-AL) afi rmou que a me-
dida é uma interferência no 
Poder Legislativo. 

“Eu informo a decisão do 
ministro Marco Aurélio com 
muita satisfação porque esta-
mos em sintonia com uma nova 
época. O famoso “recado das 
urnas” exige mudanças e essas 
mudanças haverão de chegar 
também ao Senado”, comemo-
rou Lasier. A decisão de Marco 
Aurélio Mello veio por meio de 
uma liminar em atendimento a 
um mandado de segurança pro-
tocolado pelo senador gaúcho 
para exigir voto aberto já no 
pleito de fevereiro, quando os 
senadores escolherão um novo 
nome para comandar a Casa. 

Lasier acionou o STF sob 
a alegação de que a previsão 
regimental do voto secreto 
contraria a legislação. Ele é 
autor de um projeto de que 
também garante voto aberto 
nas eleições para a Mesa e para 
a presidência das comissões. Ao 
tomar conhecimento da deci-
são de Marco Aurélio, Renan 
afi rmou que a liminar prejudica 

Senador Renan Calheiros 

criticou a decisão do ministro 

Marco Aurélio.
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Fellipe Sampaio/SCO/STF

O procurador Deltan Dallag-
nol, da Força-Tarefa da Opera-
ção Lava Jato, afi rmou ontem 
(19) em Curitiba, ao lado de 
seus colegas procuradores, que 
a decisão do ministro do STF, 
Marco Aurélio de Mello, de 
mandar libertar todos os que 
não estejam defi nitivamente 
julgados ou em prisão cautelar 
“coloca em risco a própria exis-
tência da Lava Jato”. Segundo 
ele, a consequência não se 
restringe à soltura de 35 presos 
da Lava Jato condenados em 
segunda instância.

“Afeta não só reus da Lava 
Jato, mas as delações premia-
das e a própria existência da 
Lava Jato. Colarinho branco 
sem prisão em segunda instân-
cia é garantia de impunidade”, 
afi rmou. E que, nesta situação, 
não haverá mais incentivos para 
que os investigados optem pela 

Prisões, delações e Lava Jato ‘podem 
ser inviabilizadas’, diz Dallagnol

da estabilidade e da segurança 
jurídica. “A decisão isolada do 
ministro subverte o princípio 
da precedência e da colegiali-
dade”, afi rmou. Os procuradores 
afi rmaram que, nos últimos dois 
anos, o STF já decidiu quatro 
vezes, em plenário, ao examinar 
recursos específi cos, que a prisão 
em segunda instância é válida. 

“Não é razoável que, no últi-
mo dia de trabalho, na véspera 
do recesso forense, se tome, 
sem fato novo, uma decisão 
como essa. Num momento 
em que o plenário [do STF] 
não pode mais se manifestar, 
quem vai decidir sobre todos 
que podem ser soltos?, ques-
tionou o procurador Roberson 
Pozzobon, ao estimar em cerca 
de 200 mil o número de possí-
veis apenados que podem ser 
benefi ciados pela liminar do 
ministro do Supremo (ABr).

Os procuradores da República Robson Pozzobon, Diogo Castor de 

Mattos, Deltan Dallagnol, Julio Motta Noronha e Felipe Camargo 

concedem entrevista coletiva na sede do MP, em Curitiba (PR).

ER
N

A
N

I O
G

AT
A

/C
Ó

D
IG

O
19

/E
ST

A
D

Ã
O

 C
O

N
TE

Ú
D

O

colaboração premiada. Dallag-
nol avaliou ainda que a decisão 
afeta até as prisões preventivas, 
já que elas não podem durar 
muito e não teriam como ser 

substituídas por prisões em 
segunda instância.

O procurador defendeu que o 
Supremo reverta o entendimen-
to de Marco Aurélio em nome 

Presidente diz que sentirá 
falta do “Fora Temer”

seguiu “adiante amparado” pelo 
trabalho de sua equipe.

Temer destacou a pesquisa de 
opinião realizada por uma con-
sultoria que aponta que ele deixa 
o governo com a aprovação do 
mercado. “Há uma dissonância 
em termos de popularidade, mas 
quando o mercado assim age em 
brevíssimo tempo isso chegará 
ao ouvido de todos”, disse. Com 
o tempo “se formulará a verdade” 
e haverá um reconhecimento de 
seu governo (ABr).

Lula pede liberdade após 
decisão de Marco Aurélio

informou que está recorrendo 
ao STF para anular a decisão do 
ministro Marco Aurélio.

Em nota, a PGR afi rma que 
ainda não foi notificada da 
decisão, mas avalia as medidas 
cabíveis. “Embora ainda não 
tenha sido intimada da decisão, 
a procuradora-geral já analisa, 
juntamente com a equipe, as 
medidas judiciais cabíveis”, diz 
o texto. “A procuradora-geral 
destaca que o início do cumpri-
mento da pena após decisões de 
cortes recursais é compatível 
com a Constituição, além de 
garantir efetividade ao Direito 
Penal e contribuir para o fi m da 
impunidade e para assegurar a 
credibilidade das instituições, 
conforme já sustentou no STF”, 
fi naliza a nota (ANSA).

Futura ministra revela que 
foi estuprada por pastores

fato”, mas uma vez ejaculou em 
seu rosto. Damares afi rma que 
se tornou uma uma menina tris-
te, e que “uma menina abusada 
é uma mulher destruída”. 

Segundo ela, quando seus 
pais descobriram, tiveram a 
orientação de religiosos de orar 
ao invés de conversar com ela. 
A futura ministra aconselha os 
pais de prestarem atenção aos 
sinais dos fi lhos, de conversar 
com eles, e afi rma ainda que 
é a favor da educação sexual, 
porque a escola pode ter um 
papel importante para combater 
abusos contra crianças (ANSA).

Voto aberto para eleição 
no Senado gera polêmica

a harmonia entre os poderes e 
sugeriu que o presidente Euní-
cio Oliveira entregue as chaves 
do Senado ao STF.

“É muito melhor o senhor 
presidente [Eunício] aproveitar 
que nós estamos fechando a 
tampa de uma legislatura, para 
entregar a chave do Congresso 
ao ministro Marco Aurélio, 
porque você não convive com 
essa intervenção”, disse Re-
nan, ao reforçar que o voto 
secreto é adotado em eleições 
no mundo todo e classifi cou a 
liminar de Marco Aurélio como 
desmoralização do Legislativo. 
“Quem estiver achando que a 
democracia vai adiante com 
um poder querendo insisten-
temente desmoralizar o outro 
está completamente enganado”, 
criticou Renan (Ag.Senado).
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A era de ouro para o 
investimento de risco
O ambiente empresarial 

brasileiro está 

se transformado 

rapidamente, alicerçado 

na tecnologia

Uma década atrás, quan-
do a revolução dos 
smartphones dava os 

seus primeiros passos no país, 
empreender era um processo 
difícil e demorado. Poucos 
se arriscavam em abrir uma 
companhia, e havia dúvidas 
quanto a requisitos básicos, 
como montar um servidor ou 
desenvolver uma rede corpo-
rativa. Serviços como o Uber e 
os aplicativos de táxi estavam 
longe da realidade.  

Quem detinha capital pre-
feria concentrar seus in-
vestimentos em ativos mais 
tradicionais e seguros, como 
imóveis. Hoje, embora o am-
biente permaneça desafi ador, 
a situação mudou bastante. O 
país oferece condições bem 
mais favoráveis para quem 
deseja empreender, e os profi s-
sionais estão mais preparados 
para isso, entendendo melhor o 
ciclo de abertura e maturação 
de um negócio. Portanto, está 
mais fácil para quem deseja 
investir; o investimento de 
risco está bem mais difundido.

As empresas e empreen-
dedores adquiriram mais 
maturidade, pois foram se 
integrando às transformações 
capitaneadas pelo desenvolvi-
mento tecnológico. Se há 10 
anos praticamente não havia 
especialistas em marketing 
online, por exemplo, hoje esses 
profi ssionais podem ser encon-
trados, já que se formaram ao 
longo do tempo. 

Se há cinco anos os serviços 
oferecidos por meio de aplica-
tivos eram uma novidade e o 
país ainda não estava pronto 
para lidar com suas especifi -
cidades, como pagamentos, 
relacionamento com consu-
midores, legislação etc., hoje 
esses serviços foram assimi-
lados pelo mercado.

Portanto, se as condições 
para empreender melhoraram, 
é de se esperar que o risco 
percebido diminua e que mais 
capital, de fato, chegue às 
empresas. Afi nal, com um mer-
cado mais prolífi co, há menos 
chance de dar errado e o risco 
inerente diminui.  Sucessos 
recentes também deixam os 
investidores mais animados, 
pois saídas bilionárias, IPO e 
grandes M&As têm se tornado 
notícias recorrentes, e esse 
panorama deve se manter nos 
próximos anos. 

Existe uma corrente que 
acredita que existe capital 
demais no mercado, e que 
faltam boas ideias. Talvez a 
situação não seja exatamente 
essa. Existe sim muito ca-
pital disponível, entretanto 
há diversas ideias boas que 
não conseguem se fi nanciar. 
Há alguns motivos para isso. 
Primeiro é que independente 
de a ideia ser boa ou não, ela, 
mesmo que implicitamente, 
tem que respeitar a curva de 
risco e retorno, ou seja, tem de 
remunerar o detentor atual do 
capital pelo risco em que ele 
está incorrendo. 

O empreendedor que con-
seguir passar mais segurança 
sobre a estabilidade de seu em-
preendimento e suas projeções 
de resultados pode parecer 
como algo de risco menos ele-
vado e, assim, fazer com que o 
investidor tenha apetite para 
investir. O retorno esperado 
pelo investidor também varia 
muito. Um investidor institu-
cional (profi ssional) espera 
retornos muito maiores que 
outros investidores menos so-
fi sticados e utiliza estratégias 
distintas para ter sucesso. 

Dito isso, hoje existe uma 
infinidade de opções para 
fi nanciar a empresa e o em-
preendedor médio muitas 
vezes não as conhece ou não 
consegue se preparar adequa-
damente para consegui-las. 
No entanto, hoje as startups 
bem estruturadas podem lan-
çar mão de diversas fontes. 
Investidores anjo (pessoas 
físicas), investimento direto 
ou por meio de plataformas, 
institucionais (desde estágios 
bem embrionários), capital de 
subvenção e empréstimos sub-
sidiados e não subsidiados são 
as alternativas mais comuns 
embora ainda existam outras.

Há toda uma nova classe de 
investimento (venture capi-
tal/ capital de risco) que vai 
se tornando mais conhecida. 
Novos investidores passam a 
se aventurar nelas. O empreen-
dedor hoje não pode reclamar 
que não tem acesso a capital. 
O ambiente está muito melhor 
do que antes e deve continuar 
evoluindo. 

Vivemos uma era de ouro 
de investimento de risco, e 
quem estiver preparado vai se 
deparar com um amplo leque 
de possibilidades.

(*) - É MBA pela Wharton Business 
School e MA em Estudos 
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News@TI
Submarino facilita a vida dos leitores com matchs 
de livros 

@O Submarino lança, no próximo dia 15, uma funcionalidade divertida 
no seu aplicativo, o Crushes Literários. A interface, que irá facilitar 

a vida dos amantes de livros, é baseada na dinâmica dos aplicativos de 
relacionamentos: as pessoas poderão escolher seus gêneros literários 
preferidos e selecionar os títulos que serão curtidos ou descartados (desli-
zando para a esquerda). Os livros que forem curtidos se tornarão matchs, 
que fi carão armazenados na aba de favoritos do aplicativo do Submarino. 
O Crushes Literários facilita a organização e a consulta de listas, além de 
avisar às pessoas quando os preços das obras selecionadas diminuírem.

Algar Telecom disponibiliza especialistas
de TI para as empresas
@A Algar Telecom lançou no mercado um serviço que disponibiliza 

especialistas de TI altamente capacitados para as empresas. O ser-
viço, que alia inteligência e relacionamento, visa atender às demandas 
corporativas de suporte técnico, banco de dados e hardware, reduzindo 
os custos em recrutamento e manutenção de equipe própria. Clientes 
que possuem serviços de cloud, hosting, colocation e monitoramento 
da Algar Telecom podem contratar, adicionalmente, esse serviço de 
especialistas certifi cados para aprofundar a consultoria na manutenção 
e aprimoramento da infraestrutura de tecnologia.

Empresa anuncia 3,2 mil 
oportunidades de

emprego em Estados do Sudeste
A Atento, maior provedora de serviços de 

gestão de clientes e terceirização de pro-
cessos e negócios (CRM/BPO) na América 
Latina e uma das líderes mundiais em seu 
setor, anunciou nesta semana a abertura 
de 3.764 vagas de emprego em todo o país, 
sendo 3.165 para a área de atendimento ao 
cliente e 599 para a de trade marketing. A 
maior parte das oportunidades (3.201 vagas) 
são para moradores da região Sudeste. 

Ao todo, são 2.885 posições abertas para 
interessados em atuar como operador de 
atendimento, função para a qual não é 
necessário que o candidato tenha experi-
ência anterior. Destas, 1.210 são para São 
Paulo, capital; 175 em Guarulhos; 250 em 
São Bernardo do Campo; 120 em Ribeirão 

Preto; 60 em Santos; 150 em São José dos 
Campos; 120 em São Caetano do Sul e 800 
no Rio de Janeiro. 

As demais 316 oportunidades são para a 
área de trade marketing, para os cargos de 
Consultor, Promotor de Vendas e Supervisor 
de Negócios. Destas, 256 estão em São Paulo, 
32 no Rio de Janeiro, 27 em Minas Gerais e 
uma no Espírito Santo. Para concorrer, os 
interessados devem ter idade acima dos 20 
anos, experiência com vendas externas (por-
ta a porta), veículo próprio e disponibilidade 
para viagens. 

Para todas as posições a Atento tem como 
exigência a conclusão do ensino médio. A 
companhia também espera que eles tenham 
bom vocabulário, boa dicção, fl uência verbal, 

desenvoltura no relacionamento interpessoal 
e dinamismo.

O salário é compatível com o mercado e 
como benefícios são oferecidos vale-alimen-
tação, vale-refeição, auxílios creche e criança 
especial e todas as especifi cações da CLT. 
Profi ssionais de Trade Marketing contarão, 
ainda, com ajuda de custo para deslocamen-
tos. Todas as oportunidades estão disponíveis 
para pessoas com defi ciência e benefi ciários 
reabilitados da Previdência Social. 

É possível se candidatar até 23 de dezem-
bro enviando e-mail para recrutamento@
atento.com.br, com currículo, nome, cidade, 
telefone e DDD, ou pelas redes sociais: Face-
book (www.fb.com/AtentoRecrutamento) e 
Telegram (@AtentoRecrutamento).

A presidente do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), Maria Inês Fini, fez um 
apelo ao novo governo para que mantenha 
as ações que foram iniciadas no setor da 
educação. “Espero que, mais uma vez, a 
gente não cometa o pecado da descontinui-
dade. Isso é que acarreta atraso gigantesco 
para a educação do Brasil”.

Segundo Maria Inês, os programas e ini-
ciativas educacionais têm que ser revistos. 
“Isso é direito e dever dos novos gestores 
do MEC”, enfatizou a educadora. O Brasil 
teve, em etapas diferentes de gestão, “ex-
celentes projetos” que foram abandonados 
pelas gestões seguintes.

“Considero que estamos vivendo um 
momento privilegiado de transição e es-
pero realmente que a única característica 
que vai garantir que o Brasil progrida 
seja respeitada: que é a continuidade”, 
afi rmou, que fez as declarações em en-

Descontinuidade acarreta atraso para

a educaçáo, diz a presidente

do Inep, Maria Inês Fini.

Pelo menos 10 dias antes 
da viagem, o turista deve 
atualizar a caderneta de 

acordo com as orientações do 
Calendário Nacional de Vacina-
ção. Segundo a pasta, viajantes 
devem dar atenção especial às 
vacinas contra sarampo, hepa-
tites A e B, e a febre amarela. A 
pasta disponilibiliza uma seção 
com informações, sobre a saúde 
do viajante (http://portalms.
saude.gov.br/saude-de-a-z/
saude-do-viajante).

Uma das doenças de maior 
risco de transmissão no verão 
é a febre amarela, com registro 
em áreas com grande con-
tingente populacional desde 
2017. Atualmente, mais de 4 mil 
municípios são considerados 
áreas com recomendação de 
imunização. A vacina contra 
a febre amarela é ofertada 

Viajantes devem dar atenção especial às vacinas contra 

sarampo, hepatites A e B, e a febre amarela.
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Ministério da Saúde faz 
alerta para vacinação 
em período de férias

O Ministério da Saúde faz um alerta aos viajantes neste fi m de ano: manter a caderneta de vacinação 

atualizada é fundamental para ter uma viagem saudável e tranquila

da doença: no Amazonas, com 
9.724 casos confi rmados e, em 
Roraima, com 349. Também 
há registros de casos em São 
Paulo, no Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, em Rondônia, 
Bahia, Pernambuco, no Pará, 
Distrito Federal e em Sergipe.

Outro alerta da pasta é dire-
cionado aos turistas que neces-
sitem de medicamentos de uso 
contínuo. O viajante não deve 
esquecer a prescrição médica 
e precisa levar a quantidade 
sufi ciente para o período em 
que estará fora de casa. Além 
disso, é importante esclarecer 
que o Ministério da Saúde re-
comenda o uso de repelentes 
como medida de proteção para 
quem não pode se vacinar, como 
as gestantes que não podem 
tomar a vacina contra a febre 
amarela (ABr).

gratuitamente no Calendário 
Nacional de Vacinação, e ape-
nas uma dose é sufi ciente para 
a proteção por toda a vida.

Outra vacina importante para 
quem for viajar é a contra o 
sarampo. Isso porque o Brasil 
enfrenta atualmente dois surtos 

Presidente do Inep pede
continuidade na educação

trevista coletiva sobre os resultados do 
Conceito Preliminar de Cursos (CPC) e 
do Índice Geral de de Cursos Avaliados 
da Instituição (IGC). 

Os índices medem, respectivamente, 
a qualidade dos cursos superiores e 
das instituições de ensino que ofertam 
esses cursos. Os resultados mostraram 
que 278 instituições de ensino superior 
tiveram desempenho abaixo da média 
de desempenho geral das instituições 
avaliadas em todo o país e que um a cada 
10 cursos também obteve “conceitos 
baixos”. Tanto a educação básica, que 
corresponde à etapa escolar que vai 
do ensino infantil ao médio, quanto a 
educação superior, devem ter atenção 
especial dos novos gestores, uma vez 
que é a educação básica que forma os 
professores que trabalharão nas escolas 
que, por sua vez, formarão os estudantes 
que vão entrar nas universidades (ABr).

A decisão do ministro Marco Aurélio 
Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
de mandar soltar presos condenados em se-
gunda instância, poderá benefi ciar também 
o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto. 
O advogado Luiz Flávio D’Urso disse que 
peticionou a soltura à Vara de Execuções 
Penais em Curitiba ontem (19).

“Essa decisão restabelece a ordem cons-
titucional no país. Ela prestigia o que está 
previsto na Constituição e impacta em todos 
os casos, inclusive no caso do Vaccari, que 
não tem nenhuma decisão defi nitiva, razão 
pela qual nós vamos pedir que essa decisão 
seja estendida também para ele”, disse.

Vaccari está preso em Curitiba desde 

2015 por três condenações envolvendo 
casos de corrupção. Em outros dois pro-
cessos ele foi absolvido. O total da pena 
a ser cumprida é de 35 anos. “Ele está 
preso iniciando a execução provisória 
da sua pena que é não defi nitiva”, disse 
o advogado, referindo-se ao fato de que 
ainda cabe recurso.

Defesa de Vaccari também pedirá soltura



Regime de bens do casal 
é mais complicado

do que parece
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A - Nota Paulista
Os usuários cadastrados na Nota Fiscal Paulista já podem consultar no 
site (www.nfp.fazenda.sp.gov.br) os bilhetes com que irão concorrer 
ao sorteio. A 120ª extração do programa distribuirá R$ 6,7 milhões em 
655 prêmios. Participam do sorteio os consumidores cadastrados que 
efetuaram compras no mês de julho e solicitaram notas fi scais com CPF 
e condomínios que indicaram seus CNPJs nos cupons fi scais. No total, 
foram gerados 80.784 bilhetes eletrônicos que concorrerão aos 600 
prêmios no valor total de R$ 5,7 milhões. As 2.645 entidades sem fi ns 
lucrativos que receberam doações de notas fi scais de compras realiza-
das em julho participam do sorteio exclusivo deste mês com 8.995.624 
bilhetes eletrônicos. 

B - Animais por Geolocalização
Fazer o bem e conectar pessoas com causas socialmente relevantes 
ganham cada vez mais o interesse internacional. É o caso da startup 
brasileira GoApp, responsável pela criação do único app no mundo 
que permite pessoas a se conectarem com outros apaixonados por 
animais por geolocalização. Ela acaba de ser selecionada entre mais 
de 1000 projetos como uma das 6 empresas a serem aceleradas pelo 
programa austríaco “360º in 360 days”, que consiste em 4 meses 
de imersão na Áustria em preparação para o lançamento do app no 
mercado europeu, seguidos de 4 meses de aprimoramento do apli-
cativo e, por fi m, 4 meses de imersão em San Francisco, Califórnia, 
com o objetivo de lançar o app nos EUA. Saiba mais em (http://www.
goapp.pet).

C - Atores Profi ssionais
O Núcleo Experimental de Artes Cênicas do Sesi abre inscrições para 
sua 18ª turma a partir do dia 2 de janeiro. O curso de 420 horas, total-
mente gratuito, é voltado para atores profi ssionais entre 18 e 27 anos, 
que queiram aprimorar e desenvolver seus conhecimentos na área. São 
apenas 16 vagas e as aulas terão início em março. O curso é composto 
de três módulos, nos quais os alunos têm a chance de trabalhar com 
artistas e pesquisadores renomados das artes cênicas. A cada aula, os 
participantes são estimulados a investigar e pesquisar os diferentes 
graus da representação, desde as études da personagem e da criação 
da persona autobiográfi ca, até o ator narrador. Inscrições: (www.sesisp.
org.br/cultura).

D - Guarda Compartilhada
O IBGE divulgou um levantamento em que informa o crescimento de 
casais separados que optam pela guarda compartilhada dos fi lhos. 
O número triplicou, entre 2014 que houve 146.898 pedidos, sendo 
11.040 aceitos, e 2017 com 158.161 pedidos e 33.024 concedidos. 
Para o advogado Paulo Akiyama, especialista em direito de família, 
esse aumento se deve a uma maior conscientização sobre a melhor 
forma para reduzir os impactos da ruptura conjugal no desenvolvi-
mento dos fi lhos. O crescimento das crianças frente a esta conjuntura 
familiar é um dos pontos para a tomada da guarda compartilhada. 
Ainda de acordo com o estudo, 45% dos casais que se divorciaram 
em 2017 tinham fi lhos menores de idade (www.akiyamaadvogado-
semsaopaulo.com.br).

E - Negociação de Criptomoeda
Com o objetivo de aumentar em 1.200% suas oportunidades de mercado, 
a Coinsquare, uma das maiores plataformas de negociação de criptomo-
eda do mundo para a negociação de Bitcoin, Ethereum e outras cripto-
moedas, anunciou que entrou simultaneamente em 25 países na União 
Europeia. A Coinsquare já havia anunciado durante o ano sua intenção 
de entrar na Europa. Os clientes europeus têm agora acesso a todos 
os serviços e criptomoedas da Coinsquare. Essa é a primeira expansão 
internacional, que estava até agora apenas disponível para os clientes 
canadenses. Os usuários terão acesso a todos os serviços, inclusive à 
negociação e compra de criptomoedas, de concierge e Mercados de 
capital para investidores institucionais e serviços de administração de 
patrimônio familiar (https://coinsquare.com/).

F - Robô de Investimentos
O Sofi sa Direto, primeiro banco 100% digital do País, inaugura uma nova 
categoria no setor bancário, permitindo que o investidor crie seu próprio 
portfólio de investimento diversifi cado e de alta rentabilidade, de forma 
simples e intuitiva. O robô, baseado em inteligência artifi cial, funciona 
pelo aplicativo do banco e usa algoritmos sofi sticados para analisar os 
movimentos do mercado fi nanceiro, o perfi l dos clientes, a disponibi-
lidade de recursos e as metas estabelecidas. Dessa forma, o aplicativo 
ajuda o cliente a montar uma carteira de investimentos e sugere quais 
são os caminhos para investir o dinheiro e obter maior ganho no menor 
tempo possível. Saiba mais: (www.sofi sadireto.com.br).

G - Relógio Central
Como forma de presentear a cidade de São Paulo, e em comemoração 
ao mês que o Hospital IGESP completa 62 anos de fundação, foi inaugu-
rado um megarelógio central disposto no topo do prédio da instituição, 
situado no bairro da Bela Vista. A obra que teve duração de quatro 
meses, contempla um painel gigante totalmente digital de letras caixa 
com iluminação de LED frontal, formado por cerca de 21 mil luzes  que 
marcam a hora, a temperatura e formam a palavra IGESP. Todo projeto 
tem aproximadamente 400kg, que foram apoiados em uma estrutura 
de aço fi xado no topo do prédio da instituição.  A região central de São 
Paulo agora terá como referência e destaque o relógio do Hospital IGESP.   

H - Seguro-desemprego 
Os trabalhadores brasileiros poderão solicitar o seguro-desemprego 
integralmente pela internet a partir deste mês. O lançamento do novo 
produto foi realizado pelo ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, 
ontem (19), no auditório do Ministério do Trabalho, em Brasília. O obje-
tivo é garantir mais efi ciência na prestação de serviços públicos, reduzir 
custos e oferecer mais comodidade e segurança ao trabalhador brasileiro. 
A ação é uma iniciativa do Ministério do Trabalho, desenvolvida pela 
Dataprev, e estará disponível no Portal Emprega Brasil.

I - Ensino Medio
Para sanar todas as dúvidas sobre como funcionará a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) do ensino médio e quais os principais pon-
tos da nova diretriz que irá nortear a educação no Brasil, o Ministério 
da Educação disponibilizou uma página na internet com perguntas 
e respostas sobre o tema. Nela, gestores da educação, professores, 
pais e alunos poderão fi car por dentro do documento que defi ne os 
conteúdos que todos os alunos têm o direito de aprender no decorrer 
do percurso escolar. De forma simples e direta, o questionário tem 
o objetivo de ajudar que os interessados saibam tudo sobre a BNCC 
de forma rápida e objetiva, sem a necessidade de consultar diversas 
páginas na internet. Veja em: (http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
bncc-ensino-medio).

J - Centro Comunitário
A Hughes do Brasil, por meio de seu programa de responsabilidade social 
‘Hughes em Ação’, inaugura um centro comunitário para os moradores 
de Passagem da Negra, área rural de Campo Maior, no Piauí. Com isso, 
as 30 famílias residentes no local passam a ter acesso gratuito à inter-
net banda larga via satélite. A iniciativa, que tem o objetivo de criar 
uma “ponte virtual” onde ainda não há ponte de verdade, contempla 
ainda a reforma da associação de moradores e construção de uma sala 
de informática, com doação de computadores e acesso à internet via 
satélite. O local ganhou notoriedade desde reportagem do programa 
Fantástico, que mostrava  crianças da comunidade atravessando o rio 
por meio de boias para poder chegar até a escola, por conta da falta de 
infraestrutura na região (www.hughes.com.br).  

A - Nota Paulista
Os usuários cadastrados na Nota Fiscal Paulista já podem consultar no 

D - Guarda Compartilhada
O IBGE divulgou um levantamento em que informa o crescimento de 

Já se passaram 15 anos 

desde que entrou em 

vigor o atual Código 

Civil

As mudanças trazidas no 
cotidiano da sociedade 
brasileira são profun-

das. Com base nas normas 
legais atualmente em vigor, a 
união de duas pessoas com a fi -
nalidade de constituir unidade 
familiar pode ser confi gurada 
através de diferentes meios, 
quais sejam, a celebração do 
casamento ou da união estável.

Enquanto no casamento há 
maior formalidade e efeitos 
claramente desenhados pela 
lei no que diz respeito à data 
de sua concretização e ao pa-
trimônio anterior e posterior 
a este, na união estável tudo 
dependerá dos fatos. Aqui 
reside o problema.

O relacionamento a dois 
tende a evoluir com o passar 
do tempo. Na medida em que 
afeto e confi ança aumentam, 
crescem as expectativas com 
relação a uma vida conjunta 
e planos passam a ser feitos. 
Uma vez madura a ideia, o casal 
toma atos concretos para for-
mar a vida em comum. O casal 
inicia a discussão sobre qual 
será o regime de bens a ser ado-
tado, inclusive contemplando 
eventuais bens adquiridos ao 
longo dessa trajetória.

Com o objetivo de atender a 
formalidade mínima exigida, o 
casal celebra escritura pública 
de união estável para nele esta-

belecer o regime de seus bens: 
comunhão total, comunhão 
parcial ou separação de bens. 
O “x” da questão está na data a 
partir da qual o regime de bens 
adotado pelo casal começa a 
produzir efeitos: se da data da 
escritura pública ou do início 
da união estável.

Isto porque há corrente que 
entende que o regime de bens 
defi nido pela escritura pública 
não pode abranger o período 
anterior à sua celebração, de 
modo que os bens adquiridos 
onerosamente pelo casal, antes 
da escritura, devem se sujeitar 
ao regime de comunhão parcial 
de bens.

No entender da aludida 
corrente, portanto, em uma 
mesma união estável poderão 
ser aplicáveis dois regimes: 
um para antes e outro para 
depois da escritura pública. 
Infelizmente, tal entendimento 
vai contra a divisão dos bens 
desejada pelo casal, numa 
verdadeira intromissão na vida 
privada dos cidadãos.

Assim, a escolha do regime 
de bens depende do profun-
do conhecimento não só da 
legislação, como também da 
jurisprudência dominante, 
uma vez que a adoção deste 
ou daquele regime corre o 
risco de não produzir os efeitos 
desejados quando do término 
da sociedade conjugal, seja 
pela separação ou divórcio, 
seja pelo falecimento de uma 
das partes.

(*) - É sócio do escritório
Braga & Moreno.

Cesar Moreno (*)

Já na comparação com o tri-
mestre encerrado em outu-
bro de 2017, o crescimento 

chegou a 1,3%. Os dados são do 
Monitor do PIB, divulgado on-
tem(19) pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Considerando-se 
apenas o mês de outubro, houve 
queda de 0,3% na comparação 
com setembro e alta de 1,7% 
em relação a outubro do ano 
passado.

A alta de 1,2% do trimestre 
encerrado em julho para o 
trimestre fechado em outubro 
foi puxada por crescimentos 
de 1,4% na indústria e de 1,2% 
nos serviços. A agropecuária 
foi o único dos grandes setores 
com queda no período: 0,5%. 
Entre os segmentos industriais, 
houve avanço na indústria da 
transformação (1,8%) e na 
construção (2,1%). Quedas 
foram observadas na indústria 
extrativa mineral (0,7%) e na 
geração de eletricidade (0,5%).

Entre os serviços, as princi-

A alta no trimestre foi puxada por crescimentos de 1,4% na indústria.

BC chinês injeta US$ 8,7 
bilhões no mercado

O Banco Popular da China 
(BPC) injetou um total de 60 
bilhões de yuans (US$ 8,71 
bilhões) em recompras reversas 
nesta quarta-feira (19) para 
manter a liquidez do mercado. O 
banco central chinês injetou 40 
bilhões de yuans de recompras 
reversas de sete dias, a uma taxa 
de juros de 2,55% e 20 bilhões 
de yuans de 14 dias, a 2,7%.

A instituição tem injetado 
fundos no mercado por três dias 
consecutivos, num valor total 
de 400 bilhões de yuans. Um 
comunicado do BPC disse que a 
ação visa a manter a liquidez no 
sistema bancário em um nível 
razoável e sufi ciente. 

O banco central retomou as 
operações de mercado aberto 
na segunda-feira (17), depois 
de suspensões por 36 pregões 
consecutivos. A recompra 
reversa é o processo no qual o 
banco central compra títulos 
dos bancos comerciais por 
licitação, com um acordo para 
vendê-los no futuro (ABr).

O comércio atacadista do 
Estado voltou a gerar vagas 
com carteira assinada pelo 
quarto mês consecutivo. Em 
outubro, foram criados 1.226 
postos de trabalho, resultado 
de 16.245 admissões contra 
15.019 desligamentos. Com 
isso, o setor encerrou o mês 
com um estoque de 506.382 
empregos formais, alta de 
1,5% em relação ao mesmo 
período de 2017, maior pata-
mar desde setembro de 2015. 

Nos últimos dez meses, o 
saldo se manteve positivo em 
8.232 vínculos celetistas. Na 
soma dos últimos 12 meses, 
7.360 postos de trabalho for-
mais foram abertos. Os dados 
são da pesquisa realizada 
mensalmente pela Fecomer-
cioSP com base nos dados do 
Caged e informações sobre 

Na soma dos últimos 12 meses, 7.360 postos de trabalho

formais foram abertos.

A Demanda por Crédito do 
Consumidor avançou 1,8% 
em novembro, na comparação 
mensal dessazonalizada, de 
acordo com dados nacionais 
da Boa Vista. No acumulado 
em 12 meses, o indicador subiu 
2,7% (dezembro de 2017 até 
novembro de 2018 frente aos 
12 meses antecedentes). Na 
avaliação interanual, outubro 
apresentou queda de 1,9%.

Considerando os segmentos 
que compõem o indicador, o 
Financeiro apresentou aumen-
to de 4,2% na variação mensal 
dessazonalizada. O segmento 
Não Financeiro teve elevação 

de 0,2% na mesma base de 
comparação. Os resultados 
sinalizam para uma tendência 
positiva no indicador, que apre-
sentou pouca melhora ao longo 
do primeiro semestre. 

Ainda assim, a lenta retoma-
da da economia e mercado de 
trabalho fragilizado continuam 
contribuindo para desacele-
ração do consumo e, conse-
quentemente, da demanda 
por crédito. Entende-se que 
um crescimento mais robusto 
do indicador dependerá da 
melhora na renda, das condi-
ções de crédito e diminuição 
da desocupação (AI/Boa Vista).  
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PIB cresceu 1,2% no trimestre 
encerrado em outubro

O Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 
1,2% no trimestre encerrado em outubro, na comparação com o trimestre fechado em julho

pais altas foram observadas nos 
segmentos de transportes (5%) 
e comércio (2,1%). A única que-
da foi registrada nos serviços de 
informação (0,8%). Sob a ótica 

da demanda, a alta de julho 
para outubro foi impulsionada 
pela formação bruta de capital 
fi xo, isto é, os investimentos, 
que cresceu 4% no período. 

Também houve altas de 1,1% 
no consumo das famílias e de 
0,9% no consumo do governo. 
As exportações cresceram 6,7% 
e as importações, 1,7% (ABr).

Atacado paulista gera vagas 
com carteira assinada

movimentações declaradas 
pelas empresas.

No acumulado dos últimos 
12 meses, o destaque fi cou por 
conta do comércio atacadista 
de atividades de máquinas de 
uso comercial e industrial, com 

1.997 vagas, o que represen-
ta um aumento de 3,9% no 
estoque de empregados em 
relação a outubro de 2017, 
a maior taxa entre os dez 
segmentos analisados (AI/
FecomercioSP). 

Aumentou em novembro 
a demanda por Crédito 

do Consumidor

A Petrobras decidiu reduzir em 4,7%, na média, 
o preço do GLP (gás liquefeito de petróleo) empre-
sarial em embalagens acima de 13 quilos. O novo 
valor entra em vigor hoje (20). É a terceira queda 
consecutiva de preço anunciada pela estatal – a 
última alteração tinha sido no dia 27 de novembro, 
com recuo médio de 9,2%. Antes disso, no dia 7 de 
novembro, a empresa reduziu o preço em 5,6%.

Segundo a Petrobras, a política de preços para 
o GLP de uso industrial e comercial vendido em 
suas refi narias às distribuidoras segue o preço 
de paridade de importação, formado pelas co-
tações internacionais desses produtos, mais os 
custos que importadores teriam, entre outros, 
de transporte e de taxas portuárias. O preço 
médio considera ainda uma margem que cobre 

riscos como volatilidade do câmbio e dos preços.
Para a estatal, a paridade é necessária porque 

o mercado brasileiro de combustíveis é aberto 
à livre concorrência, dando às distribuidoras a 
alternativa de importar os produtos. O Sindigás 
informou que o preço do GLP empresarial deve-
rá ter redução entre 4,6% e 4,9%, dependendo 
do polo de suprimento.

Petrobras reduz preço do GLP empresarial
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Rio de Janeiro, 
Roraima e

seguimos contando...

Na última semana o 

Governo anunciou 

uma intervenção 

federal em Roraima, 

principalmente devido 

à precariedade da 

segurança 

Segundo o decreto, a 
decisão foi tomada pelo 
‘grave comprometimento 

da ordem pública’ no estado. 
Corrupção, salários de policiais 
atrasados, falta de estrutura e 
sistemas prisionais em ponto 
de ebulição são os principais 
fatores que, segundo a Agên-
cia Brasileira de Inteligência 
(Abin) apontam risco de “re-
edição de massacres”. 

O que seria reprisado é o 
mesmo visto no Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Norte e 
do Sul, entre muitos estados 
que sofrem com a falta de 
responsabilidade crônica dos 
governantes por anos e anos. 
O fi lme é repetido. Políticos 
desviam verbas essenciais para 
a sobrevivência do estado, que 
deixa de investir em policia-
mento e nas demais áreas. Ao 
mesmo tempo, quem é preso 
aguarda julgamento. 

O resultado são cadeias su-
perlotadas que se transformam 
em universidades do crime. As 
facções que atuam de Oiapo-
que ao Chuí (até mesmo fora 
dos nossos limites) invadem 
o vácuo deixado pelo Estado 
- fortalecidas pela impunidade 
-, crescem como um câncer e 
passam a sustentar a corrup-
ção. E a roda gira, chegando ao 
ponto que se perde o controle. 
A intervenção vira a solução.

O roteiro mostra como a 
questão não é pontual, mas 
sim profunda e difundida em 
todo o país. Mas se o problema 
é nacional, como uma interven-
ção local pode resolver? Mais 
uma vez enxugamos o chão, 

mas não acabamos com o va-
zamento. Estamos remediando 
uma doença que só terá cura 
se políticas públicas de longo 
prazo forem tomadas.

Polícia integrada atuando 
em todo o Brasil, uma justiça 
efi ciente para julgar e punir 
rapidamente, investimento 
em inteligência, saúde de qua-
lidade, moradia e educação. 
A receita é conhecida, mas 
o tratamento é homeopático. 
Precisa de tempo para reverter 
os malefícios, mas estas ações 
precisam ser iniciadas. 

A intervenção não é o proble-
ma. O problema é sempre usar-
mos esta carta na manga como 
a solução. Ela ajuda a conter, 
mas nunca irá resolver, pois é 
temporária. Melhorar a situa-
ção da segurança só é possível 
com medidas contínuas e que 
durem para sempre. O crime 
sempre se atualiza e o Estado 
também precisa evoluir. 

Mais do que isso. Precisa 
também criar políticas que 
tragam oportunidades para a 
população. Punir o criminoso 
é importante, mas evitar que 
ele escolha o caminho da cri-
minalidade é essencial. Alguns 
dizem que isso é impossível, 
mas não é. A Holanda, por 
exemplo, tem cadeias vazias. 

Investir na população, como 
é feito nos Países Baixos, é a 
principal forma para criar um 
país mais seguro. Caso isso 
não seja feito, continuaremos 
a clamar por intervenções de 
emergência para evitar ‘ree-
dições de massacres’ que se 
repetem em ciclo. 

Ontem foi o Rio de Janeiro, 
hoje é Roraima. Quem será 
o próximo? Seguimos con-
tando...

(*) - Especialista em segurança e 
diretor da CAME do Brasil, possui 

mestrado em administração de 
empresas, MBA em fi nanças e pós-

graduações nas áreas de marketing e 
negócios (www.came-brasil.com).

Marco Antônio Barbosa (*)

Kassab diz que confi a 
na Justiça e está à 
disposição

O ministro de Ciência e Tec-
nologia, Gilberto Kassab, alvo de 
mandados de busca e apreensão 
executados ontem (19) pela Polí-
cia Federal (PF), disse que “seus 
atos seguiram a legislação e foram 
pautados pelo interesse público”. 
Em nota divulgada na manhã de 
ontem, ele afi rmou que confi a na 
Justiça e está à disposição para 
prestar esclarecimentos.

“O ministro confi a na Justiça 
brasileira, no Ministério Público e 
na imprensa, sabe que as pessoas 
que estão na vida pública estão 
corretamente sujeitas à especial 
atenção do Judiciário, reforça 
que está sempre à disposição 
para quaisquer esclarecimen-
tos que se façam necessários, 
ressalta que todos os seus atos 
seguiram a legislação e foram 
pautados pelo interesse público”, 
diz na nota.

As investigações se sustentam 
em informações transmitidas 
durante delações premiadas de 
executivos da J&F. O objetivo é 
apurar suposto recebimento de 
vantagens indevidas por parte de 
Kassab enquanto era prefeito de 
São Paulo, no período de 2010 a 
2016. Os policiais federais che-
garam cedo ao apartamento de 
Kassab, no bairro dos Jardins em 
São Paulo. Também são inves-
tigados candidatos ao governo 
do Rio Grande do Norte e um 
deputado federal eleito (ABr).

Battisti está “com 
algum companheiro 
ou fora do Brasil”

O presidente eleito, Jair Bolso-
naro, disse que, na sua opinião, o 
italiano Cesare Battisti, cujo pedido 
de prisão foi expedido pelo STF, 
está com “algum companheiro ou 
fora do Brasil”. Mais uma vez, ele 
elogiou a iniciativa do presidente 
Temer que decretou a extradição 
de Battisti para a Itália. Porém, o 
italiano, condenado à prisão per-
pétua em seu país, está foragido.

“Cesare Battisti é um terrorista 
que integrou o Proletários Armados 
pelo Comunismo, ele assassinou 
quatro cidadãos italianos, foi 
julgado e condenado, conseguiu 
fugir para França, a situação dele 
não fi cou boa lá e aí veio para o 
Brasil”, disse em transmissão, ao 
vivo, nas redes sociais. No último 
dia 13, o ministro Luiz Fux, do 
Supremo, expediu o mandado de 
prisão contra Battisti. A Polícia 
Federal busca capturar o italiano 
que desapareceu. Independente-
mente das buscas, Temer decretou 
a extradição e o governo italiano 
agradeceu.

Durante a campanha, Bolsonaro 
defendeu a prisão e extradição de 
Battisti. Ele vivia no Brasil, nos 
últimos meses, na casa de amigos 
em Cananeia, região litorânea de 
São Paulo. Mas ele não foi locali-
zado pelos policiais federais. A PF 
divulgou imagens com possíveis 20 
disfarces de Battisti e pediu ajuda 
da população para encontrá-lo. Ele 
também está na lista de procurados 
da Interpol (ABr).

O deputado federal Osmar 
Terra (MDB-RS), futuro 
ministro da Cidadania 

do governo de Jair Bolsonaro, 
disse, em postagem no Twit-
ter, que a decisão acarretará 
“consequências trágicas” para 
a credibilidade da Justiça bra-
sileira e afetará a luta contra a 
corrupção.

“Respeito a decisão do minis-
tro Marco Aurélio. Mas as con-
sequências dela serão trágicas 
para a credibilidade da Justiça 
brasileira e para a luta contra 
a corrupção”, escreveu. Osmar 
tuitou enquanto participa da 
primeira reunião do presidente 
eleito, Jair Bolsonaro, com to-
dos os indicados para o primeiro 
escalão de seu futuro governo, 
em Brasília. A presidente na-
cional do PT, senadora Gleisi 
Hoffmann, comemorou a deci-
são do ministro Marco Aurélio. 
Nas redes sociais, ela avisou 
que a defesa do ex-presidente 
Lula pedirá a liberdade do ex-
-presidente ao STF.

A senadora Ana Amélia (PP-
-RS) disse ter fi cado perplexa 
com a decisão que leva à in-
segurança jurídica. Ela disse 
“lamentar profundamente” a 

Para o futuro ministro da Cidadania, Osmar Terra, “as consequências  serão trágicas para a 

credibilidade da Justiça brasileira”.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, fez ontem 
(19) um balanço sobre a sua 
gestão à frente da Casa no biê-
nio 2017-2018. O parlamentar 
lembrou matérias importantes 
votadas no período, destacou 
medidas administrativas ado-
tadas pelo Senado, salientou 
o papel de diálogo entre as 
forças políticas no Congresso 
e realçou a relação de respeito 
entre os Três Poderes.

“Sempre busquei a con-
ciliação, o entendimento 
e o consenso possível. Os 
resultados dessa gestão são 
concretos. O poder da palavra 
reinou, o diálogo venceu e os 
valores democráticos foram 
sempre preservados. Tenho 
a convicção dos democratas 
de que assim deve ser um 
Estado republicano. Nenhum 
Poder prepondera sobre os 
demais. Nenhum Poder fala 
mais alto que seus congêne-
res. Executivo, Legislativo e 
Judiciário têm de conviver 
com independência e har-
monia, sempre obedecendo a 
vontade popular e o veredito 
das urnas”, afi rmou Eunício.

Com relação aos resultados 
legislativos, Eunício afi rmou 
“ter alcançado os melhores 

Eunício fez um balanço das realizações legislativas e 

administrativas da sua gestão.
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O Plenário do Senado apro-
vou, ontem (19), o projeto que 
estabelece novas regras para 
o pagamento com cheque no 
comércio. Uma das intenções 
do projeto, que segue agora 
para sanção, é impedir que o 
consumidor seja discriminado 
ao fazer suas compras. Do 
deputado Vinícius Carvalho 
(PRB-SP), estabelece que o 
comerciante que se propuser 
a aceitar cheque, somente 
poderá recusá-lo em duas situ-
ações: se o nome do emitente 
fi gurar em cadastro de serviço 
de proteção ao crédito ou se o 
consumidor não for o próprio 
emitente do cheque e titular da 
conta corrente. 

O tempo de abertura de conta 
no banco não pode ser motivo 
de recusa pelo estabelecimen-
to comercial. A proposta diz 
ainda que o comerciante será 
obrigado a receber cheques se 

não houver no estabelecimento 
a informação clara e ostensiva 
indicando que tal modalidade 
de pagamento não é aceita no 
local. Quem descumprir as 
normas fi ca sujeito a sanções 
administrativas.

O senador Eduardo Lopes 
(PRB-RJ), relator da matéria 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), elogiou a 
iniciativa. Para ele, “o projeto 
veda a recusa do recebimento 
de cheque em razão do tempo 
mínimo de abertura de conta 
corrente, tendo em conta que 
essa informação não é relevante 
para fi ns de verifi cação da sol-
vência do título”. Desse modo, 
segundo Lopes, a proposição 
somente estabelece normas 
razoáveis e proporcionais para 
a aceitação ou recusa no paga-
mento de obrigações mediante 
cheque emitido pelo consumi-
dor (Ag.Senado).

Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ) relato da proposta.

Waldemir Barreto/Ag.Senado

Os senadores contrários ao aumento das taxas 
cartoriais no Distrito Federal levaram ao adiamen-
to da votação do projeto para a próxima sessão le-
gislativa, em 2019. Ontem (19), na última reunião 
ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, 
as dúvidas sobre a proposta não foram sanadas. 
De um lado, o senador Hélio José (Pros-DF) e 
a relatora, senadora Rose de Freitas (Pode-ES), 
apontaram a necessidade de atualizar as tabelas 
de serviços notariais, que são da década de 1960 
e sobre as quais incidem, para correção, apenas 
a variação infl acionária, desde então.  

O DF é a única unidade da Federação em que 
os valores dos emolumentos são defi nidos pelo 
Congresso, disse Hélio José. Nos demais estados, 
são as Assembleias Legislativas que determinam 
os valores e, em sua maioria, praticam montantes 
mais elevados dos que os propostos no projeto. 
“Trata-se de uma reestruturação, os cartórios 
de Brasília não vão conseguir trabalhar se não 
se fi zer essa reestruturação, não se trata de 
majoração”, afi rmou o senador.

Por outro, senadores como José Pimentel 
(PT-CE) e Reguffe (sem partido-DF) se po-
sicionaram contra o aumento das taxas por 
considerarem injusta a elevação em níveis muito 
superiores à infl ação, ou seja, com aumento 
real, prejudicando a população em um cenário 
de crise econômica. Além disso, Pimentel avalia 
haver inconstitucionalidade na proposta, já que 
o projeto determina o reajuste anual automático 
pela infl ação e isso nega todos os princípios e 
fundamentos praticados no país desde o Plano 
Real, de não permitir a indexação de valores na 
economia, observou.

Pimentel também criticou a criação de uma 
taxa de 7% sobre os serviços, que seria dire-
cionada para uma espécie de “caixinha” a ser 
administrada pela entidade que coordena os 
cartórios na capital. Na opinião do senador, 
o Congresso faria o contrário do que fez com 
a reforma trabalhista, ao extinguir o imposto 
sindical, vinculando um novo imposto para o 
“Sindicato dos Cartórios” (Ag.Senado).

Decisão do ministro Marco 
Aurélio impacta o meio político
A decisão em liminar do ministro Marco Aurélio Mello, do STF, autorizando a soltura de presos 
condenados em segunda instância causou distintas reações no meio político

medida. A parlamentar ques-
tionou se há uma coincidência 
entre a nomeação do ex-juiz 
Sergio Moro para o Ministério 
da Justiça e a nova defi nição. 
“Acho que já começaram a 
reforçar as trancas nas portas 
de suas casas e janelas. São mi-
lhares de criminosos perigosos, 
estupradores e homicidas, que 
foram condenados”.

A deputada federal eleita 
Joice Hasselmann (PSL-SP) 
apelou para que o Supremo 
atue imediatamente e criticou 

o ministro Marco Aurélio Mello. 
“Marco Aurélio aproveitou a 
véspera das ‘férias de verão’ do 
STF para dar a canetada que 
pode colocar Lula em liberdade. 
Foi caso pensado. Crime de lesa 
pátria. O STF precisa enterrar 
esse golpe agora”. O líder do 
PCdoB na Câmara, deputado 
federal Orlando Silva, elogiou a 
decisão. “Uma grande conquis-
ta para a reposição dos direitos 
e garantias constitucionais. O 
Estado Democrático de Direito 
vai prevalecer ao arbítrio”, disse 

o parlamentar, na sua conta no 
Twitter.

Em nota, o partido Novo afi r-
ma que a decisão é causística 
e gera instabilidade. “A decisão 
monocrática do ministro Marco 
Aurélio, que suspende a prisão 
de condenados em 2ª instância, 
na véspera do recesso judicial, 
beira o casuísmo e gera ainda 
mais instabilidade. Esperamos 
que o presidente do STF, mi-
nistro Toffoli leve a decisão ao 
plenário no momento adequa-
do” (ABr).

Em despedida, Eunício destaca 
‘conciliação e entendimento’

resultados, graças à participa-
ção parlamentar ativa nas rela-
torias dos projetos, buscando 
a mais alta produtividade”.E 
mais adiante: “Votamos, em 
2017, 382 proposições entre 
propostas de emenda à Cons-
tituição, medidas provisórias, 
projetos de lei e de resolução 
do Senado, além de aprovações 
em caráter terminativo nas co-
missões. Foram 318 matérias, 
em um total que superou 700 
votações”. 

Em relação a economia, Euní-
cio elegeu “as matérias da área 
econômica e as matérias tribu-

tárias como prioritárias para a 
microeconomia e desenvolvi-
mento”. Lembra que a reforma 
trabalhista, amplamente dis-
cutida em todas as instâncias 
deliberativas possíveis, foi 
aprovada. E que as as iniciati-
vas voltadas para a segurança 
pública, foi defi nida como área 
prioritária, tendo aprovado a 
criação das polícias peniten-
ciárias federais, estaduais e 
distrital, e a transferência de 
recursos fi nanceiros do Fundo 
Penitenciário Nacional para 
atender às unidades prisionais 
estaduais (Ag.Senado).

Defi nição sobre aumento de 
taxas cartoriais fi ca para 2019

Senado aprova projeto 
que regulamenta 

pagamento com cheque

Brasília - A Procuradoria-Geral da República (PGR) 
informou em nota divulgada à imprensa ontem (19), 
que estuda recorrer da decisão do ministro Marco 
Aurélio Mello, que suspendeu a possibilidade de pri-
são após condenação em segunda instância e abriu 
caminho para a soltura do ex-presidente Lula, preso 
e condenado no âmbito da Operação Lava Jato.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social 

da PGR, a procuradora-geral da República, Raquel 
Dodge, “já analisa, juntamente com a equipe, as me-
didas judiciais cabíveis”, mesmo sem ter sido intimada 
da decisão de Marco Aurélio. “A procuradora-geral 
destaca que o início do cumprimento da pena após 
decisões de cortes recursais é compatível com a Cons-
tituição Federal, além de garantir efetividade ao direito 
penal e contribuir para o fi m da impunidade e para 

assegurar a credibilidade das instituições, conforme 
já sustentou no STF”, diz a nota da PGR.

Cabe ao presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, 
decidir sobre casos considerados urgentes durante 
o recesso do tribunal. Toffoli fi cará responsável pelo 
plantão do STF até o dia 13 de janeiro, quando viajará 
e passará o bastão para o vice-presidente do tribunal, 
ministro Luiz Fux (AE).

PGR estuda recorrer de decisão de Marco Aurélio sobre 
prisão em 2ª instância



Uma tendência crescente 

é o consumidor se 

orientar não pela marca 

e sim pelo preço

Na construção de marcas 
e produtos, empresas 
como Nike, Samsung 

e G&E, entre tantas, têm um 
legado constituído pela soma 
de oportunidades, crescimen-
to do mercado, evolução do 
consumidor, comunicação e 
posicionamento. Além de ven-
der, era preciso ocupar espaço 
na mente das pessoas. Mas os 
tempos mudaram. 

Nos últimos 25 anos, a che-
gada da internet provocou 
um verdadeiro tsunami, com 
o surgimento de redes sociais 
como Orkut e Facebook, de 
buscadores como o Google, 
ao lado da popularização dos 
notebooks, smartphones e 
smartTVs. Logo se percebeu a 
oportunidade que todos esses 
meios ofereciam para coletar, 
entender e tratar dados. 

Com o tempo, redes sociais e 
gadgets se transformaram em 
Data providers, empresas que 
fornecem dados de audiência, 
ou plataformas de gerencia-
mento de dados (DMP, na sigla 
em inglês).

O surgimento de uma fer-
ramenta de busca abre a pos-
sibilidade de entregar aquilo 
que o usuário procura, com 
base em suas necessidades. 
Isso trouxe nova dimensão ao 
investimento de mídia online. 
Passou a imperar o discurso de 
“mídia de resultado”. Mas qual 
resultado? A resposta é quase 
sempre a mesma: volume de 
cliques. 

Essa busca por cliques 
deixou de fora a construção 
da marca (ou branding), fre-
quentemente sob a alegação de 
que o brand se constrói offl ine. 
Mas o consumidor online de 
hoje já nasceu e foi criado 
nesse ambiente; o contato dele 
com o offl ine pode ser muito 
reduzido.

O perfi l do consumidor mu-
dou. Ele não está mais interes-
sado em bens de longa duração. 
Prefere investir em internet de 
qualidade, em um device fácil 
de transportar para armazenar 
fotos, músicas e arquivos. A ge-
nialidade de Steve Jobs, aliás, 

foi entender a importância de 
incorporar o brand à perfor-
mance do produto e, assim, 
transformar a marca em sonho 
de consumo. Porsche, Omega 
e Harley Davidson já tinham 
feito o mesmo. A inovação da 
Apple foi fazer isso nesse novo 
modelo de negócios digital.

Uma tendência crescente é 
o consumidor se orientar não 
pela marca e sim pelo preço. 
Com a abertura para mercados 
como a China, isso se torna 
um grande problema, já que é 
bem difícil competir com eles 
quando o assunto são custos. 
As marcas precisarão ter algo 
a oferecer além do preço. 
Precisarão refl etir sobre sua 
presença digital e não se con-
centrar somente em número 
de cliques.

Pesquisa apresentada du-
rante o Programática I/O em 
NY pontuou que as marcas 
vão perder de 20% a 30% de 
mercado até 2022 justamente 
por não apostar no branding 
digital. Afi nal, o consumidor 
chega focando no preço e 
sabe que o bem adquirido vai 
durar pouco. Sendo assim, por 
que ele deve se preocupar em 
adquirir um produto que não 
é o mais barato?

Atualmente, o Big Data nos 
auxilia a entender melhor o 
que, como, quando e onde 
vender. Quem não tiver uma 
marca bem estruturada, bem 
posicionada e com todas as fer-
ramentas do marketing digital 
alinhadas, sentirá o baque. Ha-
verá um grande trabalho para 
desenvolver um bom produto 
e, no fi m, ver os consumidores 
optarem pelo menor preço. É 
indispensável empregar o Big 
Data para construir mensagens 
de impacto e se apropriar dos 
territórios relevantes para 
cada cliente.

Nos próximos três anos, ve-
remos uma verdadeira revolu-
ção de preço, a marca, produto 
e qualidade. Comparando com 
o que vivemos nas últimas dé-
cadas, é um tempo curto para 
nos preparamos. Precisamos 
começar já.

(*) - É CMO/CFO da FitMedia, uma das 
líderes de mercado em campanhas de 
mídia online programática, operando 

como Trading Desk ou DSP para 
agências e anunciantes
(http://fi tmedia.com.br/).

Branding digital: o que 
estamos esquecendo?

Bruno Pompeu (*)

www.netjen.com.br

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

agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171
netjen@netjen.com.br
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PRÉ-ASSINALAÇÃO DO PERÍODO DE REPOUSO 
Empresa pretende utilizar o horário de almoço do funcionário da forma 
de pré-assinalação, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO ESTÁGIO DE 12 MESES É DEVIDO O RECESSO DE 30 DIAS SOMENTE 
APÓS COMPLETAR O PERÍODO?

Esclarecemos, conforme lei nº11.788/08, que é assegurado ao estagiá-
rio, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, 
período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente 
durante suas férias escolares. Desta forma, ao completar 1 ano de 
estágio o recesso já será devido.

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
Quais os direitos do contrato de trabalho por Prazo Determinado? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR A TEMPO PARCIAL
Restaurante trabalha com garçons que prestam serviço apenas no 
sábado e no domingo, como enquadrar esse trabalho? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CASEIRO COMO EMPREGADO DOMÉSTICO
Caseiro de propriedade rural que tem exploração de atividade eco-
nômica, mas que cuidará da sede e de seu entorno sem qualquer 
participação nas mencionadas atividades é empregado doméstico? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COOPERATIVAS DE TRABALHO
Quais empresas são obrigadas a recolher o INSS de Cooperativa de 
saúde? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGRAS PARA O CONTRATO DE SAFRA
Qual a normatização do contrato de safra e como efetuar? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: SÉRGIO LUIZ DE MELO PETRONI, solteiro, publicitário, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 22/08/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Wilson Petroni e de Maria Lucia de Melo Petroni. A pretendente: CRISTINA 
MARIA MENESES MENDES, solteira, advogada, natural de São Paulo - SP, nascida em 
09/03/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cezar Augusto Brito 
Mendes e de Mariana de Amorim Meneses Mendes.

O pretendente: FELIPE PAES DE OLIVEIRA, solteiro, engenheiro software, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 26/02/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Antonio Marcos de Oliveira e de Rosemary Paes da Silva de Oliveira. A pretendente: 
CAMILA CASTRO LEITE, solteira, analista de controladoria, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 26/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio 
Franquilino Leite e de Marcia Cristina de Castro Leite.

O pretendente: JONAS JOSÉ CLEMENTINO, solteiro, motorista, natural de Juazeiro - 
BA, nascido em 21/07/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José 
Clementino Neto e de Maria Josefa Clementino. A pretendente: CELMA HORÁCIO DO 
NASCIMENTO, solteira, do lar, natural de Corrente - PI, nascida em 06/12/1979, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, São Paulo - SP, fi lha de Cezarino Rodrigues 
do Nascimento e de Jemima Horácio do Nascimento.

O pretendente: JOLEM DORNELUS, solteiro, engenheiro civil, natural do Haiti, nascido 
em 15/10/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Dormelus Gesner 
e de Rosemina Charles. A pretendente: MARIE FLORA ST FLEUR, solteira, engenheira 
civil, natural do Haiti, nascida em 24/04/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Joachim St Fleur e de Manilia Joseph.

Ricardo Maila (*)

Então como fazer diferente e em 2019 
ter maiores chances de viabilizar? 

A primeira coisa é entender a 
sua realidade fi nanceira de hoje e traçar 
os objetivos futuros transformando-os em 
valores. Pensando em ver a sua realidade: 
a sugestão é traçar os 12 meses do ano e 
colocar nesse período a quantidade de 
receita que terá e em 4 caixinhas de saídas 
que somadas são iguais as receitas. Sendo: 
 • Caixinha 1: Fixas (luz, água, convê-

nio, condomínio, IPVA, IPTU, escola, 
diarista etc.) ;

 • Caixinha 2: Consumo Variável (Mer-
cado, padaria, farmácia, combustível, 
farmácia, vestuário, presentes, estéti-
ca, restaurante etc.)

 • Caixinha 3: Dívidas e compras parce-
ladas (compras parceladas no cartão 
de crédito, fi nanciamento do carro, 
empréstimos etc.)

 • Caixinha 4: Investimentos (fi nancia-
mento do imóvel, previdência privada, 
consórcio etc.).

Esse primeiro rascunho do seu orçamen-
to do ano de 2019 será muito importante, 
você verá o quão saudável está seu orça-
mento no sentido de o quanto vai para 
dívidas e o quanto vai para investimentos; 
ou então o quanto de despesa fi xa você 
tem e este faz com que já tenha uma fatia 
considerável comprometido no decorrer 
do mês e ano. 

Traçar objetivos e colocar valores neles 
é a segunda parte, cada objetivo que ti-
ver entrará na caixinha do investimento. 
Naturalmente, conforme essa caixinha 
fi ca mais “gorda” as demais terão que ser 
readequadas. Signifi ca às vezes abrir mão 
do plano completo de TV a cabo, reduzir 
tarifas de bancos, deixar de consumir tanto 
restaurantes etc 

Uma vez que já está ciente do seu orça-
mento futuro e colocou dentro dele mais 
peso dos investimentos, será preciso ter 

Como começar 2019 
diferente nas fi nanças

Virada do ano chegando e é normal as pessoas fazerem diversas promessas e traçarem objetivos, que 
por muitas vezes tem a necessidade do dinheiro

uma espécie de “gestão de prioridades”. 
Será necessário, por vezes, optar entre 
salvar para a reserva de emergência con-
tra a troca de celular pelo último modelo 
ou a viagem com curso contra consumos 
exagerados no fi m de semana. 

Agora vem a parte mais importante, como 
executar o que está no papel e tornar isso 
realidade? Lá vão as dicas que vejo com 
mais resultados: 

Evite compras parceladas sempre que 
possível, essas várias parcelinhas futuras 
difi cultam as pessoas saberem o limite do 
orçamento e exige muita disciplina para 
saber o quanto irá para cada caixinha;
 • A caixinha do consumo variável cos-

tuma ser a vilã, então isole o valor que 
irá consumir nela, como talvez em um 
banco digital que não terá custos ou 
dentro de um único cartão de crédito; 

 • Registre por alguns períodos os seus 
consumos variáveis. Assim você saberá 
para onde vai o seu dinheiro e com o 
que consome. Afi nal, terá que tomar 
decisão do que mudar para encaixar 
a salva dos objetivos, como aquela 
grande viagem com a família. 

 • Faça um pente fino nas despesas 
fixas a cada 6 meses: sempre tem 
taxas no banco desnecessárias, pa-

cote de tv, celular e academia sem 
uso, seguros contratos sem saber 
para que servem. 

 • Compre à vista e peça desconto 
 • Aprenda sobre investimentos para 

acelerar os ganhos e conquiste inde-
pendência na escolha de onde aplicar 
sem a fi gura do gerente ou assessor de 
corretora.

Combinando todas essas informações 
acima e desenvolvendo suas próprias 
técnicas sei que verá o quanto possível é 
atingir objetivos futuros com organização, 
planejamento, disciplina e conhecimento. 
Isso será muito motivador para mudanças 
de hábitos e confortos que não são bons no 
curto prazo, por isso enxergar o retorno 
será fundamental. 

Além disso, refl ita sobre o que realmen-
te é importante e verá que muitas coisas 
desnecessárias consumiram muito tempo, 
energia e dinheiro. Enquanto outras foram 
sempre adiadas. 

Bom 2019.

(*) - É administrador, pós-graduado em
gestão fi nanceira pela FGV e pós-graduado

em gestão de negócios pelo Mackenzie. Fundou a 
Plano Consultoria, empresa de consultoria

de fi nanças pessoais.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: WILLIAM CHEM WANG, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: no Paraguai, data-nascimento: 28/06/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Chen Hsueh Chin e de Wang Pei Chen. A pretendente: 
YEN RONG FU CABELLO, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: 
do Paraguai, data-nascimento: 15/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ching Fu e de Rosa Noemia Cabello de Fu.

O pretendente: BRUNO BOTTER PESSATO, profi ssão: arquiteto, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 16/05/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Pessato e de 
Cristina Botter. A pretendente: PATRICIA MUNHOZ, profi ssão: analista CRM, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 07/11/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Murilo Munhoz e de 
Vilma Ribeiro dos Santos Munhoz.

O pretendente: CARLOS EDUARDO PIMENTEL MOREIRA, profi ssão: frentista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: em Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 15/10/1983, 
residente e domiciliado em Mogi da Cruzes - SP, fi lho de José Elinilson Moreira e de 
Yolanda Pimentel Moreira. A pretendente: KELEN CRISTINA PRADO, profi ssão: te-
rapeuta holística, estado civil: divorciada, naturalidade: em Lins - SP, data-nascimento: 
30/03/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Prado 
e de Elza Hitomi Okamura Prado.

O pretendente: DAVID FERREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 
18/08/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Carlos da Silva e de Josineide Ferreira da Silva. A pretendente: CRISTIANE SANTOS 
DAMASCENO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, 
data-nascimento: 26/12/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Anderson Damasceno e de Joelma dos Santos Damasceno.

O pretendente: VINÍCIUS MUNHÕES, profi ssão: professor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, data-nascimento: 18/03/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Vincente Munhões e de 
Sonia Maria Liberato Munhões. A pretendente: BRUNNA BARBOSA AIRES, profi ssão: 
psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, data-nascimento: 
29/12/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Barbosa Aires e de Rosa Barbosa Aires.

O pretendente: THIAGO BALDIN LORETO, profi ssão: analista de suporte, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 17/01/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Robson Loreto e de Denise Baldin 
Loreto. A pretendente: DEBORA VANESSA GONÇALVES RODRIGUES DE SOUSA, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 
02/01/1994, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto 
Rodrigues de Sousa e de Neide Gonçalves da Silva.

O pretendente: LAERTE VIEIRA ROCHA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Guaianases - SP, data-nascimento: 05/11/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rogerio Rocha e de Elyeti Vieira 
de Jesus Rocha. A pretendente: JOICE RAMOS MIRANDA, profi ssão: advogada, es-
tado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
03/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adilson 
Garcia Miranda e de Yara Aparecida Ramos Miranda.

O pretendente: CARLOS ALBERTO MARQUES DE OLIVEIRA, profi ssão: bancário, 
estado civil: viúvo, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 11/07/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio Antonio de Oliveira 
e de Maria do Carmo Marques. A pretendente: KARINE SIMONE DE PAULA, profi ssão: 
securitária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, LIberdade - SP, data-
-nascimento: 24/03/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Romildo Carlos de Paula e de Sonia Maria Fumie Chimbata de Paula.

O pretendente: RAFAEL AUGUSTO LEITE EVANGELISTA, profi ssão: analista de 
infra-estrutura, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca - SP, data-
-nascimento: 17/01/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Mario Augusto de Sá Evangelista e de Rosilda Morales Leite Evangelista. A pretendente: 
JULIANA ALVES DE SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 19/04/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jairo Cleber da Silva e de Andrea Alves.

O pretendente: FRANCINALDO SEBASTIÃO DA SILVA, profi ssão: chapeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Bodocó - PE, data-nascimento: 07/12/1979, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Joaquim da Silva 
e de Francisca Hozana da Silva. A pretendente: BEATRIZ DA ROCHA CARVALHO, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Antas - BA, data-nascimento: 
01/02/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Emilio 
de Carvalho e de Maria Regina da Rocha Carvalho.
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

Pedreira Cachoeira S.A.
CNPJ/MF nº 62.310.644/0001-33

Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em AGE, que se realizará no dia 27/12/2018, às 
11h00min, na Rua Padre João Manoel, 983, 9º andar, na cidade de São Paulo, Capital, CEP 01411-001, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Análise e deliberação sobre as recomendações elaboradas pela auditoria a respeito 
da redução do prejuízo acumulado; (ii) Exame, discussão e votação da amortização do prejuízo acumulado com a 
redução do capital social da Companhia; e (iii) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 18/12/2018. A Diretoria.
 (19, 20 e 21/12/2018)

Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A.
CNPJ - 62.277.041/0001-87 - NIRE - 35300131771

Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária 
São convocados os senhores acionistas da Companhia, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 
28 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, na sede social, Avenida Marginal Direita do Tietê, 800, Vila Jaguara, São Pau-
lo/SP, CEP - 05118-100, para deliberarem sobre a seguinte ordem do Dia: 1) Deliberar sobre a Distribuição de Lucros a 
título de dividendos, no valor de R$ 6.142.387,96, que será debitado na conta de Lucros Acumulados. 2. Outros assun-
tos de interesse social. São Paulo, 19 de dezembro de 2018. Renato Guazzelli, Presidente.

1ª VC – Reg. SMP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008205-76.2018. 
8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOYCE 
BARBOSA LOPES, Brasileiro, CPF 349.220.538-08, com endereço à Avenida Antartica, 233, Agua 
Branca, CEP 05003-020, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por AMC- Serviços Educacionais Ltda . Encontrando-se a ré 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$ 17.241,00, 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, publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de outubro de 2018. 

17ª VC - Capital. Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0074822-24.2018.8.26.0100. O Dr. 
Andre Luiz da Silva da Cunha, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central da Capital/SP, Faz 
Saber a Adriana Cristina T. C. Cerqueira, (CPF. 127.884.688-30), que a ação Monitória, ajuizada por 
MD Educacional LTDA foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento de R$ 30.111,64 
(26/09/2018) corrigidos e acrescidos de encargos legais, referente ao Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado pelas partes. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por 
edital, tendo em vista que foi revel na fase de conhecimento e levando em consideração o disposto no 
novo Código de Processo Civil, na forma do artigo 513 § 2º, incisos II e IV, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, efetue o pagamento, ficando a parte executada advertida de que, transcorrido o 
prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não 
ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 
por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, sendo nomeado curador especial em 
caso de revelia. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 01/11/2018. 

17ª VC - Capital. Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0074826-61.2018.8.26.0100. O Dr. 
Andre Luiz da Silva da Cunha, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central da Capital/SP, Faz 
Saber a Gibson da Silva Alves, (CPF. 135.971.078-77), que a ação Monitória, ajuizada por MD 
Educacional LTDA foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento de R$ 45.728,72 (26/09/2018) 
corrigidos e acrescidos de encargos legais, referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
firmado pelas partes. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, tendo 
em vista que foi revel na fase de conhecimento e levando em consideração o disposto no novo Código de 
Processo Civil, na forma do artigo 513 § 2º, incisos II e IV, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, efetue o pagamento, ficando a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 
art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 
pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento 
e, também, de honorários de advogado de dez por cento, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 01/11/2018 
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 20 de Dezembro de 2018. Dia de Santa Inês, Santa Júlia de La 
Rena, São Teófi lo, São Macário, São Zeferino, São Tolomeu, São Domingos 
de Silos, e Dia do Anjo Nemamiah, cuja virtude é a saúde. Dia da Bondade 
e Dia do Mecânico. Hoje faz aniversário o ator, diretor, roteirista e autor de 
telenovelas Silvio de Abreu que faz 76 anos, a cantora, atriz, jornalista e 
apresentadora, Gigliola Cinquetti que nasceu em 1947, a cantora Anita Baker 
que nasceu em 1957 e o cantor Pedro Abrunhosa que chega aos 58 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste grau é criativo e versátil, mas com difi culdade 
para defi nir seus objetivos. A sua ambição e determinação o ajudam a 
descobrir sua identidade. Possuidor de jovialidade é muito positivo e 
espirituoso, tem aversão à rotina, seu espírito é inquieto. Gosta muito 
de viagens, aventuras e novidades. Precisa sempre do novo, o inédito 
e excitante. As coisas rotineiras sempre fi cam em segundo plano. 
Alcança destaque pela bravura e competência, suportando o cansaço 
com coragem. No lado negativo é indefeso, fraco e traidor.  

Dicionário dos sonhos
LADRÃO- Muitos, segurança maior nas questões fi nan-
ceiras. Em sua casa, negócios promissores à frente. Ser 
roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, sua 
descrença não o deixa prosperar. Matar um, infortúnio. 
Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-lo, irá superar 
difi culdades. Fazer parte de um bando e ser um ladrão, 
sorte no jogo durante a fase da Lua em que sonhou. 
Números da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56

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

Esta quinta é o décimo quarto dia da lunação. A Lua em Touro fi ca fora de curso desde as primeiras horas do dia 

podem seguir com uma certa lentidão. Com o ingresso da Lua em Gêmeos à tarde o astral ganha mais movimento 

neste que é o último dia do ciclo do Sol por Sagitário.  O Sol em bom aspecto com Urano traz ideias positivas e 

abre as portas para novas oportunidades. Preparar mudança é o caminho para a evolução. Estamos em constante 

mudança e ampliar a nossa visão nos permite enxergar novas possibilidades no fi nal desta quinta.
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A Lua em Touro fi ca fora de curso 
desde as primeiras horas do dia po-
dem seguir com uma certa lentidão. 
Comece a traçar o rumo de sua vida 
seguindo sua poderosa intuição nes-
te fi nal de ano e no início do próximo 
ano. Cuide melhor de seu corpo e da 
sua saúde. 86/486 – Cinza.

O Sol em bom aspecto com Urano 
traz ideias positivas e abre as portas 
para novas oportunidades. Preparar 
mudança é o caminho para a evolu-
ção. Evite expor-se a situações com 
potencial de confusão, como locais 
tendentes a brigas ou lugares com 
muita aglomeração. 66/766 – Verde.

As relações afetivas não estão fa-
vorecidas e poderá sentir alguma 
frustração e insatisfação à tarde. O 
seu lado maleável deve ser ameniza-
do para evitar situações que gerem 
confusão. Seus desejos podem ser 
exagerados, mas se acreditar em 
algum deles será possível realizá-lo. 
56/456 – Amarelo.

O dia não é feliz para especular, mas 
dá lucros pelo trabalho e satisfação 
amorosa. O bom relacionamento 
social lhe dará paz e tranquilidade. 
Procure sair da rotina e fazer viagens 
curtas. O Sol indo para seu signo 
oposto provocará decisões em par-
cerias e sociedades. 61/761 – Verde.

Precisa de equilíbrio emocional e 
agir de forma prática no ambiente 
do lar. Haverá renovação em todos 
os setores de sua vida. Ótimo dia 
para a comunicação social e as 
viagens. Mercúrio em Sagitário 
aumenta a tendência à franqueza 
e sinceridade neste fi nal de ano.  
25/3256 – Amarelo.

As fortes emoções à noite e po-
dem trazer intensa satisfação nas 
relações afetivas. Use seu poder 
de encantar. Abra o coração e de-
monstre o que sente pela pessoa 
amada ou seus familiares. Final de 
ano ótimo para viagens e contatos 
sociais. 82/182 – Branco.

Com o ingresso da Lua em Gêmeos 
à tarde o astral ganha mais movi-
mento neste que é o último dia do 
ciclo do Sol por Sagitário. Dedique 
a aprender algo para preparar seu 
futuro. Surge um sentimento novo 
por alguém que será muito especial. 
95/495 – Vermelho.

Procure não pressionar pessoas e 
situação a fi m de evitar o estresse e 
irritabilidade por causa da resistên-
cia a restrições e a invasão do espaço 
dos outros. No fi nal do dia conquiste 
as pessoas, pois as conversas e os 
entendimentos estarão facilitados. 
12/212 – Branco.

No fi nal do dia vai sentir a sensação 
de dever cumprido, proporcionando 
acordo nos contatos de família.  Pode, 
no entanto, agir de forma enérgica e 
audaciosa demais em situações que 
quiser resolver. Mercúrio em Sagitá-
rio aumenta a tendência à franqueza 
e sinceridade. 12/312 – Marrom.

Faça contatos comerciais, viagens 
de negócios e melhore seus ganhos. 
Não se descuide do equilíbrio inte-
rior, precisando meditar e orar mais 
quando começar a fase delicada do 
ano que vai até o aniversário. Cui-
dado com aquilo que seduz e pode 
fazê-lo tomar atitudes precipitadas. 
15/515 – Branco.

Nesta quinta fi cam enfatizadas as 
qualidades mentais, a fi rmeza no agir 
e o senso prático. O dia favorece as 
atividades benéfi cas ao organismo, 
viagens e diversões. Precisa dar mais 
atenção às pessoas queridas e aos 
familiares no de agora até o fi nal de 
ano. 17/517 – Branco. 

Tome atitude corajosa resolvendo 
uma situação amorosa que esteja 
perturbando. Boa capacidade para 
transmitir conhecimento e a impor-
tância de funções ligadas ao ensino e 
ao aprendizado. Terão surpresas no 
trabalho nesta semana, se isto já não 
aconteceu antes. 27/527 – Branco.

Simpatias que funcionam
Aumentar os lucros: Ingredientes: um prato de sobre-
mesa de louça branca, um pouco de açúcar cristal, uma 
vela de sete dias e azeite de oliva. Execução: coloque o 
açúcar no meio do prato e sobre ele a vela branca de sete 
dias, previamente untada com azeite de oliva. Acenda a 
vela, mentalizando aquilo que você deseja atrair: dinheiro, 
sucesso, prosperidade em todos os sentidos. Quando a vela 
terminar de queimar, você poderá jogá-la normalmente 
no lixo. Mas será muito bom se você puder renovar a 
simpatia, acendendo outra vela imediatamente.
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diário de
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Noel
Nutels, 

indigenista
brasileiro
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(?)-15,
caça com
foguete an-
tissatélite

Contar
(segredo)
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(Patol.)
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Melindre 
Roupa de
cama, em

inglês
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PIB
brasileiro,

investe
pesado na
tecnologia
de ponta
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Quando o assunto é 

desenvolvimento de 

cidades, inovação 

e gestão urbana, o 

termo Smart Cities ou 

“cidades inteligentes” 

domina as conversas e 

o noticiário

O termo se tornou mais 
conhecido graças a 
grandes eventos que 

discutem o futuro das cida-
des, como o Smart City Expo 
World Congress, realizado 
recentemente em Barcelona. 
Mas, o que faz uma cidade ser 
inteligente? Segundo a União 
Europeia, Smart Cities são sis-
temas de pessoas interagindo 
e usando energia, materiais, 
serviços e fi nanciamento para 
catalisar o desenvolvimento 
econômico e a melhoria da 
qualidade de vida. 

As cidades de Songdo, na 
Coreia do Sul, Copenhague, 
na Dinamarca, e Santa Ana, 
nos Estados Unidos, são 
exemplos de Smart Cities. 
Ser uma cidade inteligente 
não é meta apenas para as 
grandes metrópoles. Tornar-
se uma Smart City passou a 
ser um alvo das pequenas e 
médias cidades também. Uma 
localidade não se torna inte-
ligente da noite para o dia. É 
uma evolução constante, que 
acontece dia a dia. 

Existe no mercado uma pla-
taforma que gera um roadmap 
que orienta as cidades a se tor-
narem Smart Cities. Chamada 
de Bright Cities, a ferramenta 
foi lançada em Barcelona, du-
rante o Smart City Expo World 
Congress e utiliza uma meto-
dologia baseada em centenas 
de indicadores reconhecidos 
por entidades internacionais 
como a ONU, ISO e WCCD 
para recomendar estratégias, 
soluções e fornecedores que 
melhor se adaptam aos pontos 
fortes e fracos das cidades.

A Bright Cities pode auxi-
liar, e muito, as pequenas e 

médias cidades, uma vez que 
reúne uma série de indicado-
res que seriam inacessíveis 
pelos governantes. Os dados 
coletados, mais as informa-
ções que o gestor cadastra 
na plataforma, são analisados 
e geram um diagnóstico da 
cidade frente a benchmarks 
regionais e mundiais, apon-
tando as oportunidades de 
evolução imediata. 

O nível de desenvolvimento, 
comparado com cidades ao re-
dor do mundo, é analisado em 
em 10 aspectos: governança, 
tecnologia e inovação, saúde, 
segurança pública, energia, 
meio ambiente, mobilidade, 
urbanismo, educação e em-
preendedorismo. Este diag-
nóstico ajuda o gestor a avaliar 
os principais problemas e 
potencialidades de sua cidade. 
O grande diferencial é que a 
plataforma analisa a situação 
atual da cidade e sugere as 
prioridades e as soluções que 
causarão mais impacto com o 
menor custo.

Quando a Action Labs re-
cebeu a missão de tornar a 
metodologia um serviço digital 
completo para prefeituras de 
todo o mundo, percebemos o 
grande desafi o que tínhamos 
tanto em termos de design de 
informação quanto de tecnolo-
gia, trabalhando com Big Data 
e processos de Inteligência 
Artifi cial. 

A entrega final para as 
prefeituras é um painel sim-
ples de indicadores, com o 
direcionamento de ações 
alavancadoras. Uma solução 
que pode auxiliar cidades de 
todos os portes, do mundo 
inteiro, a conhecerem seu 
nível de desenvolvimento e 
onde devem investir para se 
tornarem Smart Cities.

(*) - É publicitário especializado em 
internet, dramaturgo e escalador. 
Responsável pela modelagem de 

negócios, produtos e serviços 
inovadores na Action Labs, empresa 

que trabalha com metodologia de 
modelagem de negócios, produtos e 

serviços inovadores.

Cidades mais e
mais inteligentes

Paulo Renato de Oliveira (*)

Refl exõesRefl exõesRefl exões

O Coliseu, um dos monumentos mais 
emblemáticos da Itália, recebeu 7,4 
milhões de pessoas neste ano e se 

tornou a atração turística mais popular 
do mundo, segundo o site especializado 
em viagens ‘Trip Advisor’. “Em 2018, as 
ruínas tiveram 7,4 milhões de visitantes, 
5,7% mais que 2017”, anunciou a diretora 
do Parque Arqueológico, Alfonsina Russo, 
durante a apresentação da nova logomarca 
e do novo site da atração. 

“O desafi o para 2019 é atrair mais ro-
manos para o Parque Arqueológico. Para 
isso, pensamos em tornar gratuito o acesso 
a todos uma vez por mês”, disse Russo. 
“Provavelmente o ingresso gratuito ao 
Coliseu e a toda a área arqueológica será 
na última quinta-feira do mês, duas horas 
antes do fechamento da atração”, explica.

A lista ainda reservou outras boas no-
tícias para a Itália: o segundo lugar fi cou 
com os Museus Vaticanos e o décimo, com 
o Gran Canal de Veneza. A Itália só é su-
perada pela França entre os dez primeiros 

Coliseu é a atração turística 
mais visitada do mundo

Em 2018, as ruínas tiveram
7,4 milhões de visitantes,

5,7% mais que 2017”
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da relação. O país aparece com o Museu 
do Louvre (4º lugar), a Torre Eiffel (5º) e 
o Palácio de Versalles (9º).

As atrações italianas fi caram à frente 
de ícones internacionais, como a Estátua 

da Liberdade, em Nova York (3ª), a Igreja 
da Sagrada Família, em Barcelona (6ª), a 
ponte Golden Gate, em San Francisco (7º) 
e o Stonehenge, em Amesbury, no Reino 
Unido (8º) - (ANSA).

A Ferrari organizará uma exposição em 
homenagem ao piloto alemão Michael Schu-
macher para celebrar o seu aniversário de 
50 anos. A mostra será hospedada no Museu 
Ferrari, em Maranello, na Itália, e inaugurada 
no dia 3 de janeiro, para coincidir com a data 
de nascimento do maior vencedor da história 
da Fórmula 1.”Michael 50” revive as melho-
res temporadas do piloto, e os títulos que o 
tornaram o grande ícone do automobilismo. 

A mostra revela a contribuição fundamental 
de Schumacher para o desenvolvimento do 
GT de produção em seus anos em Maranello, 
seja como piloto quanto como consulente. 
Organizada em colaboração com a Fundação 
Keep Fighting, criada pela inspiração do 
legado do piloto, a exposição terá duração 
de alguns meses e fará uma retrospectiva 
do sucesso que o alemão ofereceu aos fãs 
da marca.

Schumacher, que não é visto em público 
desde que sofreu um grave acidente em 
dezembro de 2013, quando esquiava em 
uma pista em Meribél, no sul da França, con-
quistou cinco dos seus sete títulos correndo 
pela Ferrari. O piloto tem um lugar especial 

Ferrari inaugura mostra pelos 
50 anos de Schumacher

Exposição será inaugurada

em 3 de janeiro na Itália.
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na equipe, principalmente porque nenhum 
piloto havia conquistado pódio nos 15 anos 
anteriores à sua chegada.

Em 11 temporadas, de 1996 a 2006, o 
campeão alemão conquistou cinco títulos 
consecutivos, de 2000 a 2004, um feito ainda 
inédito, e a sua equipe venceu seis títulos 
consecutivos de construtores, de 1999 a 
2004. O acidente de Schumacher completa 
cinco anos em 29 de dezembro, poucos dias 
antes do aniversário de 50 anos, mas seu real 
estado de saúde ainda é um mistério (ANSA).

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon 
Taphorn. Confi ança Espiritual. Encontrando 

a sua voz. Ao aprender a trabalhar nesta nova 
energia, você poderá descobrir que sua nova voz 
deve ser ouvida. Às vezes, o desafi o é aprender 
a fi ltrar o que você diz com o seu coração, de 
modo que não pareça que isto está vindo do 
ego. Você sabe que tem coisas a dizer, trata-se 
de aprender como e quando dizê-las. Às vezes, 
se outras pessoas ainda não estão prontas para 
ouvir suas palavras, não importa o que você diga. 
O discernimento é fundamental. O Espírito quer 
que você saiba que você está indo bem. O Espírito 
acredita totalmente em você e em seu propósito. 
As recompensas de sua nova confi ança espiritual 
valerão a pena. Depois de concluir essa mudança, 
você fi cará satisfeito com essa nova consciência e 
confi ança. É o momento de lembrar quem você 
é. Você é uma centelha da Luz do Criador. Fale 
com o coração e suas palavras sempre soarão 
verdadeiras. Sua voz precisa ser ouvida e você 
tem algo a compartilhar. Pensamento para hoje: 
Você está prestes a ser empoderado da maneira 
que nunca foi antes. Pode não ser confortável 
quando você passa por essa mudança, mas gran-
des mudanças raramente são. Você irá descobrir 
que está se tornando mais alinhado com quem 
você realmente é. E assim é. Você é muito amado 
e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias. http://www. 
playingwiththeuniverse.com/ - Tradução: Regina 
Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

 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: RODRIGO TOBITA DE SANTANA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aloisio Alves de Santana e de Luciana Tobita 
de Santana. A pretendente: CAROLINA SANTIAGO DA SILVA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1998, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edenílson Luíz da Silva e de 
Lívia Santiago da Silva.

O pretendente: ALBERTO AKIO KUBO JUNIOR, profi ssão: operador de empilhadei-
ra, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1990, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alberto Akio Kubo e de Maria 
José dos Santos Kubo. A pretendente: CAMILA ROCHA DA SILVA, profi ssão: enfer-
meira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Augusto Pereira da 
Silva e de Maria Aparecida Rocha da Silva.

O pretendente: ISAIAS GONÇALVES ROMEIRO JÚNIOR, profi ssão: auxiliar de 
serviços gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/03/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaias Gon-
çalves Romeiro e de Sara Teresinha Cuba. A pretendente: DANIELE DOS SANTOS 
SENA, profi ssão: podóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 09/09/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Benedito dos Santos Sena e de Sonia Maria Pereira da Silva.

O pretendente: ONYEBUCHI PETER EGBULONU, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nigéria, data-nascimento: 25/09/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Enoch Oji Egbulonu e de Chinyere Oji Egbulonu. A preten-
dente: LINDALVA DE JESUS SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 22/03/1976, residente e domiciliada em Mogi das 
Cruzes, SP, fi lha de Severino Candido da Silva e de Ilda Maria de Jesus Silva.

O pretendente: IDALÉCIO CHARLES DE MELO LIMA, profi ssão: auxiliar de fttx, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Carnaíba, PE, data-nascimento: 31/12/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Everaldo de Lima e de Maria 
Lucia de Lima. A pretendente: ANDRÉA DE OLIVEIRA XAVIER DA SILVA, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Jaboatão dos Guararapes, 
PE, data-nascimento: 28/09/1985, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
Amaro de Oliveira Xavier da Silva e de Teresa Maria Xavier da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO FRANCISCO DA SILVA, profi ssão: técnico de seguran-
ça do trabalho, estado civil: divorciado, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-
-nascimento: 30/11/1982, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Francisco da Silva e de Damiana Esmerinda da Silva. A pretendente: KILZA 
FERNANDA DE SANTANA, profi ssão: supervisora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 21/12/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando José Santana e de Maria Odete de Santana.

O pretendente: JÔNATAS ACCIOLY DE MELLO PASSOS, profi ssão: estoquista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 11/01/1997, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Paulo Juarez Dias Passos e de Lin-
dalva Accioly de Mello Passos. A pretendente: EVELIN SANTOS DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josafa Bento da Silva e de 
Rosangela Conceição dos Santos.

O pretendente: LUIZ FERNANDO DE SOUZA, profi ssão: polidor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Conceição de Souza Muniz. A pretendente: NELY 
RODRIGUES OLIVEIRA, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: Be-
rilo, MG, data-nascimento: 02/08/1966, residente e domiciliada neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lha de Maria Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: ANTONIO VENOSO NETO, profi ssão: autônomo, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1956, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Venoso e de Nair Venoso. A pretendente: EDE-
TÂNIA DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: servidora pública, estado civil: 
viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1961, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Alves e de Antonia Francelina dos Santos.

O pretendente: RENATO RAIMUNDO DA SILVA FILHO, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1974, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Renato Raimundo da Silva e de Josefa Sebastiana 
da Silva. A pretendente: VANESSA LOPES, profi ssão: professora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abel Luiz Lopes e de Solange Bernardo Lopes.

O pretendente: ALEX DO NASCIMENTO ZANELLATO, profi ssão: ourives, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1981, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Frias Zanellato e de Olga Francisco 
Zanellato. A pretendente: CINDY DANIELE TRINDADE VIEIRA, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1990, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Valter Pereira Vieira e de Sandra Meira Vieira.

O pretendente: JEFERSON ALVES GOMES, profi ssão: cuidador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 06/07/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Gomes e de Ana Cabral Alves Go-
mes. O pretendente: THIAGO GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 17/05/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gonçalves da 
Silva Neto e de Francisca da Silva Gonçalves.

O pretendente: RODRIGO CARLOS JUREMA, profi ssão: coletor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Heraldo Jurema Neto e de Sebastiana Carlos dos 
Santos. A pretendente: IRÍS DAIANA JUREMA RODRIGUES, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Pilão Arcado, BA, data-nascimento: 06/08/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Rodrigues e de Genilda 
Jurema Rodrigues.

O pretendente: FABRICIO ROCHA DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Joaquim da Silva e de Joselma Maria da 
Rocha da Silva. A pretendente: THAÍS MARTINS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Couto da Silva e de Adriana 
Martins Couto da Silva.

O pretendente: WESLEY VINICIUS SILVA MAGALHÃES, profi ssão: operador 
de produção II, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/08/1999, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fábio Alves 
Magalhães e de Fabiana Silva Alves Magalhães. A pretendente: YNGRID DE CARVA-
LHO DANTAS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, 
data-nascimento: 08/12/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Severino Martins Dantas e de Noemi Josefa de Carvalho Dantas.

O pretendente: ALEX MATHEUS SANTANA DA SILVA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 20/07/1999, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio de Oliveira Santana e de Maria de Fatima 
da Silva Santana. A pretendente: THAMYRIS FABRÍCIO DE SOUZA, profi ssão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio de Souza e 
de Iracema Fabrício Machado.

O pretendente: ROBÉRIO SOARES DA SILVA, profi ssão: divulgador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 20/03/1978, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Raimundo Salustriano da Silva e de Maria do Carmo Soa-
res da Silva. A pretendente: MICAELA APARECIDA BARBOSA ROSA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime Wilber Rosa e de 
Patricia Aparecida Barbosa da Silva.

O pretendente: ANDERSON TEOTONIO BEZERRA SILVA, profi ssão: motorista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erisvaldo Bezerra Silva e de Ed-
nalva Teotonio do Nascimento Silva. A pretendente: MARIANA DESIREE FABRICIO 
MACHADO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 02/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Iracema Fabricio Machado.

O pretendente: JOSÉ VALMIR SILVA DE LIMA, profi ssão: ajudante de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Maraial, PE, data-nascimento: 17/10/1993, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Augusto de Lima e de Inês Lucia da Silva. A 
pretendente: VERÔNICA RAMIRES LOIOLA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Osasco, SP, data-nascimento: 06/04/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alvaro Ramires Emidio de Loiola e de Andreia Maria Leite Loiola.

O pretendente: KLEBER GONÇALVES DE MIRANDA, profi ssão: administrador, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1991, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Paulo Miranda e de Veronice Gonçalves da Silva 
Miranda. A pretendente: MAYNARA CRISTINA SOUZA DE GOES, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Carlos 
Gonçalves de Goes e de Andreia Cristina Araujo de Souza de Goes.

O pretendente: LUCAS RAFAEL DO NASCIMENTO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas do Nascimento e de 
Silvia Cassia Pedro. A pretendente: LIZANDRA FERNANDES SANTOS, profi ssão: au-
tônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1997, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Sandreilde Fernandes Santos.

A pretendente: LIDIANE ALVES DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado ci-
vil: divorciada, naturalidade: Teixeira de Freitas, BA, data-nascimento: 19/08/1986, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria D'Ajuda Alves de Souza. 
A pretendente: JESSIELEN EMILLI SIVIRINO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jessé Sivirino e de Marcia Alvarenga.

O pretendente: SPELSON RIBEIRO RODRIGUES, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/08/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Luiz Rodrigues e de Isabel Aparecida Ribeiro 
Rodrigues. A pretendente: ESTER SIMÃO CORREIA, profi ssão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/2000, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Xavier Correia e de Alexandra Simão Correia.

O pretendente: SEATIEL FELIX DE MENEZES, profi ssão: auxiliar de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Paulista, PE, data-nascimento: 22/10/1976, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Felix de Menezes e de Maria 
José Cabral de Menezes. A pretendente: LUCINEIDE RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nasci-
mento: 09/10/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Inácio 
Fernandes da Silva e de Francisca Maria da Silva.

O pretendente: CIRO ALVES DE LIMA, profi ssão: assistente de RH, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Conceição Alves de Lima. A pretendente: FERNAN-
DA FERNANDES DA SILVA, profi ssão: jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valmir de Andrade Fernandes e de Elizabeth da Silva Fernandes.

O pretendente: EDILTON DOS SANTOS PIRES, profi ssão: cozinheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 08/06/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Pires dos Santos e de Iranice Alves dos Santos Pires. 
A pretendente: DAIANE SILVEIRA DE ABREU, profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro de Abreu e de Maria Aparecida Silveira de Abreu.

O pretendente: ALEX CAMPOS TEIXEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Vitória, ES, data-nascimento: 23/10/1995, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Getulio Teixeira de Souza e de Fabiana Sales Campos. A pre-
tendente: BEATRIZ FIGUEIRA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Suzano, SP, data-nascimento: 25/02/1997, residente e domiciliada em Ferraz de 
Vasconcelos, SP, fi lha de Petronio Jose da Silva e de Maria de Fatima Figueira da Silva.

O pretendente: JOSÉ EDUARDO BRITO DE MELO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1991, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rinaldo Barbosa de Melo e de Irma Brito de 
Melo. A pretendente: DIONE FERREIRA DOS ANJOS SOUZA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Barreiras, BA, data-nascimento: 29/05/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marizete Ferreira dos Anjos.

O pretendente: VALDENIR GARDELI DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 04/03/1969, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Luiz dos Santos e 
de Guiomar Gardeli dos Santos. A pretendente: MIRIAM LUZIA DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar de berçario, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 18/01/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaias 
Luzia da Silva e de Iramir da Silva.

O pretendente: JEAN CARLOS FERNANDES DOS SANTOS, profi ssão: auxi-
liar de logística, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/10/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silmara Fer-
nandes dos Santos. A pretendente: LETICIA ALMEIDA CUNHA, profi ssão: promo-
tora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enok Silva 
Cunha e de Zilmar Alves de Almeida.

A pretendente: FERNANDA DE ALMEIDA VIEIRA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1999, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Vicente Vieira Filho e de Denise 
Aparecida de Almeida Vieira. A pretendente: PALOMA MESSIAS DA SILVA, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/11/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Pedro 
da Silva e de Diana Messias dos Santos.

O pretendente: REINALDO DE JESUS MOREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1999, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Moreira e de Maria de Jesus Concei-
ção Moreira. A pretendente: JHENIFFER FREIRE BARROS SILVA, profi ssão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilson dos Santos Silva e 
de Vanessa Freire Barros.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA TEIXEIRA, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1998, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido Jacob Teixeira e de Marlene 
Gercina da Silva Teixeira. A pretendente: RAFAELA CAROLINA SILVA RIBEIRO, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 11/12/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Donizete 
Evangelista Ribeiro e de Alessandra da Silva Bispo.

O pretendente: DANILO SOARES COSTA, profi ssão: auxiliar de escritório, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Celio Pereira Costa e de Luci-
nei Barbosa Soares Costa. A pretendente: FABIELE SENA DOS SANTOS, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 
28/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fabiano Bispo 
dos Santos e de Simone da Cruz Sena.

O pretendente: JONATHAN FRANCISCO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de cozinha, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/09/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celino Teles da Silva e de 
Zenilda Francisca de Oliveira. A pretendente: TAÍSE DE SOUZA OLIVEIRA, profi s-
são: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Cafarnaum, BA, data-nascimento: 
31/07/1999, residente e domiciliada em Cafarnaum, BA, fi lha de Jair Rodrigues de Oli-
veira e de Ivaneide Guimarães de Souza.

O pretendente: LUAN HELIODORO CIRO DOS SANTOS GOMES, profi ssão: pizzaiolo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tenildes Aparecida Santos Gomes. A pre-
tendente: NATÁLIA SILVA RIBEIRO, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1994, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Celso Salviano Ribeiro e de Luciana da Silva Cabral.

O pretendente: DAVI FLORINDO DE OLIVEIRA, profi ssão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Londrina, PR, data-nascimento: 03/04/1967, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Waldemar Florindo de Oliveira e de Eugenia dos Santos Oli-
veira. A pretendente: ELIANA APARECIDA DE ALMEIDA, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 16/11/1973, residente 
e domiciliada em Pradópolis, SP, fi lha de Alaercio de Almeida e de Ilda da Silva Almeida.

O pretendente: IAGO DE SOUZA FERRAZ, profi ssão: analista de TI, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio Ferraz e de Ingrid Juliana de Souza. A pretenden-
te: DAYSE KIYOKO COUTINHO MARUKO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alvaro Hiroshi Maruko e de Eunice Dias Coutinho Maruko.

O pretendente: HETOLES CRUZ DOS SANTOS, profi ssão: garçom, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ubaitaba, BA, data-nascimento: 22/02/1990, residente e domiciliado 
em Ubatuba, SP, fi lho de João Vieira dos Santos e de Ester Silvana da Cruz. A preten-
dente: HELIUDES SILVA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 22/01/1988, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ednor Silva Santos e de Irene Silvana da Cruz Santos.

O pretendente: THIAGO ROCHA FERREIRA, profi ssão: atendente de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1986, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Alexandre Ferrei-
ra e de Lazinha Rocha Ferreira. A pretendente: MILENA MARTINS PEREIRA, pro-
fi ssão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 
03/04/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Pedro 
Pereira e de Pedrolina Martins Pereira.

O pretendente: GUSTAVO AZEVEDO MATOS, profi ssão: auxiliar operacional, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gildevan Gonçalves Matos e de Janai-
na Vasco Azevedo Matos. A pretendente: GIOVANNA ALBUQUERQUE FAGUNDES 
VIANA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Anailton Herminio Albuquerque Silva Viana e de Katia Fagundes de Souza.

O pretendente: GABRIEL DA SILVA MARTINS, profi ssão: ajudante de eletricista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edevaldo de Souza Martins e de 
Damiana Monteiro da Silva. A pretendente: LETICIA GABRIELA COELHO DA SILVA, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 02/11/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geison 
Roberto Mendonça da Silva e de Ana Paula Gonçalves Coelho da Silva.

O pretendente: JOEL MANOEL DO CARMO JÚNIOR, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1996, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Manoel do Carmo e de Lucila Cristi-
na do Carmo. A pretendente: JENIFER DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 09/05/1999, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roberio Oliveira da Silva 
e de Creuza de Oliveira Silva.

O pretendente: ABISHAI ALEXANDRE ROSA SOUSA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Alexandre Sousa e de Edna 
Rosa Sousa. A pretendente: ALINE BRANDÃO ALCANTARA DOS SANTOS, pro-
fi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/08/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cristiano Al-
cantara dos Santos e de Sheila Baptista Brandão.

O pretendente: PEDRO LUCIANO DIAS LORIENTE, profi ssão: corretor de imó-
veis, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Valentin Lorien-
te Hernandez e de Solange Maria Dias Loriente Hernandez. A pretendente: ANDRÉA 
DIAS MORI, profi ssão: liguísta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 05/03/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Alcides Sizuo Mori e de Veronica Dias Mori.

O pretendente: ERISVALDO EUNILIO DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Anagé, Comarca de Vitória da Conquista, BA, data-nasci-
mento: 28/03/1973, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joa-
quim Evangelista dos Santos e de Herminia Eunilia da Silva. A pretendente: LUCIANA 
BEATRIZ DE LIMA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 07/07/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Marilene de Oliveira.

O pretendente: LUIZ GONSAGA DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Coite do Noia, AL, data-nascimento: 19/07/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benigno Ferreira dos Santos e de 
Juraci Gonsaga dos Santos. A pretendente: LOURDES CONCEIÇÃO RODRIGUES, 
profi ssão: encarregada, estado civil: divorciada, naturalidade: Botuporã, BA, data-nasci-
mento: 11/04/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Augusto Rodrigues e de Maria Conceição Rodrigues.

O pretendente: JONATHAN DA SILVA BARBOSA LIMA, profi ssão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Adilson Barbosa Lima e de Ja-
mile Jose da Silva Lima. A pretendente: KETLYN TÁSSIA DE OLIVEIRA SILVA, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/05/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Leandro Costa da Silva 
e de Ana Paula de Oliveira.

O pretendente: ATILA DE OLIVEIRA MORAIS, profi ssão: estudante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 28/06/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Souza Morais e de Maria Aparecida de Oliveira 
Morais. A pretendente: AGATHA SOARES DA SILVA, profi ssão: assistente, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 01/02/1992, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Soares da Silva e de Damaris da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: UEVERSON VIEIRA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia (23/02/1987), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Luis Santos e de Maria Salete Vieira da Silva. 
A pretendente: TAMIRIS GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia (18/01/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel João Gonçalves e de Marli Aparecida Passos Gonçalves.

O pretendente: DANIEL ALMEIDA KAPAMADJIAN, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/07/1982), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Kapamadjian e de Marlinda Almeida Kapa-
madjian. A pretendente: FERNANDA MOREIRA FELICIO, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Santo André - SP, no dia (01/09/1980), residente e domiciliada 
em Santo André - SP, fi lha de Gonçalo Felicio e de Veronica Felicio. Obs.: Bem como 
cópia recebida da Unidade de Serviço do 1º Subdistrito da Comarca de Santo André, 
neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: LUCAS KAZAKEVICIUS, estado civil solteiro, profi ssão designer gráfi co, 
nascido em Sapucaia do Sul - RS (Registrada 1ª Zona de Canoas), no dia (01/06/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hélio Pedro Saffi  er 
Kazakevicius e de Iara Margarete dos Santos Kazakevicius. A pretendente: SUSAN DE 
OLIVEIRA ALVES, estado civil solteira, profi ssão fotógrafa, nascida nesta Capital, Bela 
Vista - SP, no dia (18/07/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Francisco Alves e de Cleide de Oliveira Braz Alves.

O pretendente: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA CHAVES, estado civil solteiro, profi ssão 
barbeiro, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/08/1998), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Augusto Chaves e de Ana Paula de Oliveira. 
A pretendente: FERNANDA AMORIM MARQUES, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (30/03/2002), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jeff erson Marques da Cruz e de Claudia Ferreira Amorim.

O pretendente: HALLAN DE SOUZA PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de 
expedição, nascido em Osasco - SP (1º Subdistrito), no dia (10/08/1987), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Haroldo Piedade Pinheiro e de Maria Cristina de Souza 
Pinheiro. A pretendente: RENATA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (04/05/1985), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Roberto Rocha e de Maria José de Souza Silva Rocha.

O pretendente: MARCOS PAULO SANTOS CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão 
promotor de vendas, nascido em Mauá - SP, no dia (26/03/1992), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronivaldo Miranda Campos e de Eliana Santos 
Campos. A pretendente: ILA CALIELE FIGUEIRÊDO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
dona de casa, nascida em Jequié - BA, no dia (25/01/1998), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ubiracy Silva Santos e de Ângela Meira Figueirêdo.

O pretendente: ARILSON FRANCISCO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de máquinas, nascido nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (02/08/1970), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco dos Santos 
Neto e de Carmelita da Silva Santos. A pretendente: CRISTIANE MARIA GERALDO, 
estado civil solteira, profi ssão cuidadora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(25/08/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio 
Luiz Geraldo e de Noemia de Jesus Corrêa Geraldo.

O pretendente: DAVID HOWEL, estado civil divorciado, profi ssão urbanista, nascido na 
Inglaterra, no dia (01/03/1975), residente e domiciliado na Inglaterra, fi lho de Ian Richard 
Edmundo Howel e de Hilary Ann Howel. A pretendente: LUDMILA NONATO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 
(20/05/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aguinaldo 
Ferreira da Silva e de Zilda Nonato da Silva.

O pretendente: DAVI ROBERTO GARCIA PONTES, estado civil solteiro, profi ssão fun-
cionário público, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (10/12/1978), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Pontes e de Denise Elisabete 
Garcia. A pretendente: MAGNA SIBELI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão garço-
nete, nascida em Pau dos Ferros - RN (Registrada em São Francisco do Oeste - RN), 
no dia (10/11/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Francisco da Silva e de Maria Lucinete Silva Viana.

O pretendente: ROBERTO EGIDII MARQUES FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
polidor, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (14/02/1972), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alves Farias e de Yolanda Marques 
Farias. A pretendente: LUCINEIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão dona de 
casa, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (08/01/1965), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Irene da Silva.

O pretendente: RODRIGO LOURENÇO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
logístico, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (28/03/1981), residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Maria Inez Lourenço da Silva. A pretendente: VIVIAN 
PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Tatuapé 
- SP, no dia (21/01/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Isac Carvalho de Oliveira e de Cleusa de Fátima Pereira de Oliveira. Obs.: Bem como cópia 
enviada a unidade de Serviço, nesta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: RAUL AMORIM DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de esto-
que, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (12/09/1990), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Agripino de Sousa e de Luiza Amorim de Sousa. A 
pretendente: LETICIA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
nesta Capital, Belezinho - SP, no dia (08/11/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Cardoso de Lima e de Rosangela Machado da Silva de Lima.

O pretendente: MARCOS ROGERIO DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão técnico sênior, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (25/08/1979), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Orlando de Paula e de Maria Divina de Paula. A pretendente: 
STEPHANY ARIANE REBOUÇAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (10/03/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Arismal Rebouças da Silva e de Valdenice Silva dos Santos.

O pretendente: MARCO ANTONIO BENISSI, estado civil divorciado, profi ssão técnico ótico, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (05/05/1956), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Annibal Benissi e de Yole Raphaela Toselli Benissi. 
A pretendente: MARIA ELEONORA SILVA OMENA, estado civil divorciada, profi ssão 
cabeleireira, nascida em Caruarú - PE, no dia (10/12/1960), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Cecilio de Omena e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: JOSÉ NIVALDO ELISIÁRIO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Umbauba - SE (2º Ofício), no dia (06/02/1968), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Elisiário do Nascimento e de Josefa Lucas 
dos Santos. A pretendente: LUCINEIDE CRUZ DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Campo Formoso - BA, no dia (07/10/1984), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Altivo Maxi da Silva e de Eduarda Maria da Cruz.

O pretendente: MICHEL OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão marteleiro, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (06/01/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Leite da Silva e de Maria José Oliveira do Nascimento. A pretendente: 
PAULA CRISTINA DOS SANTOS DE BRITO, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia (02/05/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo Aureliano de Brito e de Silvana Maria dos Santos de Brito.

A pretendente: MARIANA GONÇALVES NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de estilo, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (23/10/1984), residente 
e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Davi Pereira Nascimento e de Maria 
da Gloria Gonçalves Nascimento. A pretendente: DAIANE BERNARDES DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida nesta Capital, Cangaíba 
- SP, no dia (28/12/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Alberto de Oliveira e de Nilce de Fatima Bernardes de Oliveira. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço, nesta Capital, onde a pretendnete é residente e domiciliada.

O pretendente: GUSTAVO JAQUES DE OLIVEIRA MARCELINO, estado civil solteiro, profi ssão 
cabeleireiro, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (02/01/2000), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato de Oliveira Marcelino e de Roseane Jaques 
da Motta. A pretendente: LARISSA PIGNATTI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (26/09/1999), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Almir Oliveira da Silva e de Katarine da Silva Pignatti.

O pretendente: MARCO ALBERT LUCCAS, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (27/08/1971), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Luccas e de Iracema Rezende Luccas. A pretendente: 
CAMILA CASSEMIRO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
São Miguel Paulista - SP, no dia (02/10/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Gerson Oliveira Santos e de Carmem Maria Cassemiro Santos.

O pretendente: THIAGO ALBUQUERQUE VIRAÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
servidor público, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (28/01/1994), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Filisberto Alves Viração e de Giseuda 
Ferreira de Albuquerque Alves Viração. A pretendente: ANA D’ AVILLA VASCONCELOS 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Sobral - CE (1º 
Ofício de Mucambo - CE), no dia (16/04/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Maria Rodrigues Lima e de Claudia Maria Vasconcelos Lima.

O pretendente: AGUINALDO RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em Itapeva - SP, no dia (16/04/1975), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Bueno dos Santos e de Iraide Rodrigues 
dos Santos. A pretendente: GEORGIA CIBELLE SOARES, estado civil divorciada, profi ssão 
pedagoga, nascida em São Paulo - SP, no dia (09/08/1986), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lucas da Silva Soares e de Nauzidé Felix do Nascimento Soares.

A pretendente: LARISSA LOPES RODRIGUES DE ALMEIDA, estado civil solteira, 
profi ssão profi ssional de impressão gráfi ca, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, 
no dia (23/01/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Lopes de Almeida e de Sonia Rodrigues de Lima Almeida. A pretendente: BEATRIZ 
MORAES SILVA, estado civil solteira, profi ssão arte fi nalista, nascida nesta Capital, Vila 
Mariana - SP, no dia (26/03/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Alcides Souza da Silva e de Marta Moraes Santos Silva.

O pretendente: FRANCISCO ADRIANO FELIX LOPES, estado civil solteiro, profi ssão 
controlador de acesso, nascido em Baturité - CE, no dia (22/11/1973), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luciano Lopes e de Joana Holanda Lopes. 
A pretendente: HELENA CRISTINA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/07/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cristina Roberto Ramos.

O pretendente: ANTONIO VALTER GOMES, estado civil solteiro, profi ssão lavrador, 
nascido em Coroatá - MA, no dia (15/09/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonia Gomes. A pretendente: DOMINGAS DOS SANTOS 
VIANA, estado civil solteira, profi ssão lavradoura, nascida em Pirapemas - MA, no dia 
(07/01/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Viana e de Ana Clesia Coelho dos Santos Viana.

O pretendente: ADRIANO LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
de estoque, nascido em Pão de Açucar - AL, no dia (18/07/1980), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Vieira dos Santos e de Maria Helena Lima 
dos Santos. A pretendente: CARLA CRISTINA MENDES MATOS, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia (02/12/1985), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Matos e 
de Izilda Aparecida Mendes. Pa
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Especial

Embora seja uma questão importante 
para conhecimento geral, entender 

como funciona o mercado fi nanceiro nem 
sempre é uma tarefa fácil. Quando se 
trata de uma dependência com a qual o 
empresário não lida diretamente, fi ca ainda 
mais complicado. Porém, é de extrema 
importância estar ciente da relevância do 
setor fi nanceiro para o sucesso do negócio.

De acordo com Pedro Salanek, coordena-
dor dos cursos de fi nanças do ISAE Escola 
de Negócios, o ideal é conectar ferramentas 
e processos que podem resolver diversas 
questões ligadas à problemas e difi culda-
des profi ssionais e pessoais. E o primeiro 
passo para alavancar a empresa no ano 
de 2019 e entender seu funcionamento 
fi nanceiro é focar no planejamento dessa 
gestão. “Existem alguns pontos principais 
que precisam ser levados a sério para que 
não haja problemas com o orçamento no 
futuro”, comenta Salanek.

“São três tópicos primordiais para co-
meçar a pensar na gestão: fazer um bom 
planejamento, transformar o orçamento 
em fl uxo de caixa, obter uma DRE (De-

monstração de Resultados do Exercício)”, 
explica o professor. No planejamento, é 
importante defi nir as decisões que serão 
tomadas futuramente. “O bom planejamen-
to começa com a elaboração de um bom 
orçamento, que determina tudo o que vai 
acontecer na gestão da empresa dentro de 
um determinado momento”.

O orçamento é o valor projetado do gasto 
que, futuramente, transforma-se em fl uxo 
de caixa, que é o valor efetivo. Essa é se-
gunda ferramenta de extrema importância 
para o desenvolvimento da empresa, já que 
demonstra se o número estipulado corres-
ponde ao realizado. Por fi m, o DRE é um 
relatório contábil elaborado em conjunto 
com o balanço patrimonial. A ferramenta 
mostra todos os resultados consolidados e 
calcula a viabilidade da empresa se manter 
estabilizada ou não. 

“Por meio dessas ferramentas, é possí-
vel analisar indicadores de resultado do 
negócio. Pode ser usado como projeção, 
para ver se atingirá o esperado, ou após 
a consolidação do DRE”, esclarece Sala-
nek. Dentro desse cenário, o empresário 
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Reprodução

"O ideal é conectar ferramentas e processos que podem resolver diversas questões 
ligadas à problemas e difi culdades profi ssionais e pessoais".

consegue saber se a empresa atingiu sua 
lucratividade (o volume vendido) e sua 
rentabilidade (retorno do que foi investido).

“Além disso, ter um bom painel de controle 
com diversos indicadores como a empresa 
atingir resultados, estar endividada, ter mar-

gem adequada ao negócio, com problemas 
de inadimplência, demora para atender seu 
estoque. Todos esses aspectos vão poder 
sinalizar se a empresa está sendo bem con-
duzida e atingindo os interesses previamente 
estabelecidos pelo planejamento”, completa 
o professor (ISAE Escola de Negócios).

Comece 2019 de olho nas fi nanças
de sua empresa

João Pedro C.Dorado

O poupador brasileiro é conservador 
e pouco afeito a diversifi car suas 
escolhas de investimento

Dados apurados pelo Indicador de Reserva Finan-
ceira da Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC Brasil) mostram que 60% dos brasilei-
ros que costumam guardar dinheiro aplicam esses 
recursos na caderneta de poupança. Outros 24% de 
entrevistados disseram manter o dinheiro na própria 
casa, enquanto 22% optaram pela conta corrente.

Outras modalidades de investimentos menos tradi-
cionais e com mais rentabilidade foram menos citadas 
dos que as três primeiras colocadas, como fundos 
de investimentos (6%), previdência privada (6%), 
tesouro direto (6%), bolsa de valores (4%) e CDBs 
(3%). Questionados sobre a razão de terem escolhido 
a poupança, conta corrente ou a própria casa para 
guardar o dinheiro que sobrou do orçamento, 30% dos 
entrevistados alegaram desconhecimento sobre o que 
fazer para investir em outras modalidades. 

Já 29% disseram preferir meios em que seja fácil 
sacar o dinheiro para casos de necessidade, enquanto 
24% afi rmaram possuir pouco dinheiro para aplicar 
em outros tipos de investimentos. Há ainda 19% de 
poupadores que acreditam ter escolhido os meios mais 
seguros para guardar seus recursos. Para a economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, a preferência 
majoritária pela poupança ou por guardar dinheiro 
em casa demonstra que até mesmo entre aqueles 
que têm o hábito de guardar dinheiro, há um certo 
acomodamento ou falta de informação. 

“A escolha de uma modalidade para investir deve 
sempre levar em conta o propósito da reserva. Se o 
objetivo é de longo prazo, o poupador deve buscar 
o melhor rendimento. Essa busca implica, muitas 
vezes, disciplina e um esforço de pesquisa dos me-
lhores tipos de investimentos existentes. Já se o 
objetivo é constituir uma reserva contra imprevistos, 

60% dos brasileiros que 
economizam escolhem a 

poupança para guardar dinheiro

será mais conveniente optar por um investimento 
com maior liquidez, isto é, com facilidade de saque, 
como é o caso da poupança e dos CDBs”, analisa a 
economista.

De modo geral, o Indicador de Reserva Financeira 
observou um aumento no 
percentual de brasileiros 
que conseguiram guardar 
dinheiro, embora siga em 
baixo patamar. Em setem-
bro, ele estava em 17% 
e passou para 22% em 
outubro. Já a quantidade 
dos que não pouparam 
caiu de 74% para 68% em 
um mês. As pessoas das 
classes A e B pouparam 
mais que das classes C, D 
e E (43% contra 17%, res-
pectivamente). Em média, 
aqueles que conseguiram 
poupar guardaram R$ 591,70 em outubro.

Entre os brasileiros que não pouparam nenhum cen-
tavo em outubro, 41% justifi cam receber uma renda 
muito baixa, o que inviabiliza ter sobras no fi m do mês. 
A falta de renda também pesa, sendo mencionada por 
22% desses entrevistados. Há ainda 14% de consumi-
dores que disseram ter enfrentado imprevistos e 13% 
que reconhecem ter difi culdades para controlar gastos 
e manter a disciplina de poupança.

Considerando os poupadores habituais, a preocupação 
com o imprevisto lidera como o principal motivo de terem 
dinheiro guardado, com 50% de citações. Em seguida, 
aparece a intenção de garantir um futuro melhor para 
a família (30%), prevenir-se caso fi quem desempre-
gados (28%). As aspirações de consumo só aparecem 

a partir da quarta opção, 
como realizar uma viagem 
(20%), comprar ou quitar 
um imóvel (12%) e adquirir 
um automóvel ou moto 
(12%). A preocupação 
com a aposentadoria não é 
algo que se destaca, citada 
somente por 16% dos que 
poupam.

“Quando o assunto é 
se preparar para a apo-
sentadoria, o brasileiro 
ainda se acomoda com a 
contribuição compulsória 

ao INSS. O ideal é montar uma reserva paralela para 
que no envelhecimento, o padrão de vida possa ser 
mantido sem passar por sufoco ou depender de fi lhos e 
parentes”, explica o educador fi nanceiro do portal ‘Meu 
Bolso Feliz’, José Vignoli. O indicador ainda revela que 
quatro em cada dez (39%) brasileiros que possuem 
reserva fi nanceira tiveram de sacar parte dos seus 
recursos guardados em outubro. Os principais motivos 
foram imprevistos (13%), pagamento de dívidas (10%) 
e realizar alguma compra (5%) - (CNDL/SPC Brasil).
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