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BOLSAS
Ibovespa: +0,36% Pontos: 
94.393,07 Máxima de +0,36% : 
94.393 pontos Mínima de -0,39% 
: 93.687 pontos Volume: R$ 
16,4 bilhões Variação em 2019: 
7,4% Variação no mês: 7,4% Dow 
Jones: +0,89% (às 18h27) Pon-
tos: 24.279,20 Nasdaq: +0,34% 
(às 18h27) Pontos: 7.047,78 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7322 Venda: R$ 3,7327 
Variação: +0,09% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,80 Venda: R$ 3,90 
Variação: +0,17% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7191 Venda: R$ 
3,7197 Variação: +0,4% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,7100 
Venda: R$ 3,8700 Variação: es-
tável - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,79% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.293,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,48% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 154,500 
Variação: +1,51%.

Cotação: R$ 3,7370 Variação: 
+0,47% - Euro (às 18h27) Compra: 
US$ 1,1397 Venda: US$ 1,1397 
Variação: -0,06% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2560 Venda: R$ 
4,2580 Variação: +0,24% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1930 Ven-
da: R$ 4,4230 Variação: +0,29%.

Ibovespa Futuro: +0,19% Pon-
tos: 94.730 Máxima (pontos): 
94.800 Mínima (pontos): 94.050 
Global 40 Cotação: 847,032 
centavos de dólar Variação: 
+0,39%.

“A vida é luta 
renhida, que
aos fracos abate,
e aos fortes,
só faz exaltar“.
Gonçalves Dias (1823/1864)
Poeta brasileiro

O presidente Jair Bol-
sonaro defendeu que 
o Mercosul seja mais 

enxuto para ganhar relevân-
cia na região. Bolsonaro e 
o presidente da Argentina, 
Mauricio Macri, reuniram-
-se ontem (16), no Palácio 
do Planalto, e conversaram 
sobre o aperfeiçoamento do 
Mercosul. Macri é o atual 
presidente do bloco. “Con-
cordamos com a importância 
de, com os demais parceiros, 
Paraguai e Uruguai, aperfei-
çoar o bloco e propor nova 
agenda de trabalho, sempre 
com sentido de urgência”, 
disse Bolsonaro em declara-
ção após a reunião ampliada 
entre os dois líderes e seus 
ministros de Estado.

No encontro com Macri, 
Bolsonaro defende Mercosul 
enxuto e com relevância

Para Bolsonaro, no plano in-
terno, o Mercosul precisa valo-
rizar a sua tradição original, de 
abertura comercial, redução 
de barreiras e eliminação de 
burocracias. “O propósito é 
construir um Mercosul enxuto 
que continue a fazer sentido 
e ter relevância”, disse. Na 
frente externa, os dois líderes 
concordaram que é preciso 
“concluir rapidamente as ne-
gociações mais promissoras” 
que estão em andamento e 
iniciar novas negociações 
“com criatividade e fl exibili-
dade para recuperar o tempo 
perdido”.

“Temos que criar novas 
oportunidades comerciais e 
de investimentos, a fi m de 
gerar prosperidade e bem-

-estar em nossos países”, disse 
o presidente brasileiro. Entre 
as parcerias em negociação 
está o acordo do Mercosul 
com a UE. Para Macri, é pre-
ciso avançar em um espaço 
de integração que se “adapte 
aos desafi os do século 21 e 
aproveite as oportunidades 
que o mundo oferece”. Nes-
se sentido, o comércio é um 
instrumento que impulsiona 
esse desenvolvimento. 

Além de Mercosul, as de-
legações trataram de temas 
diversos de interesses entre 
os dois países, como com-
bate ao crime organizado 
e à corrupção, assim com 
defesa, ciência e tecnologia, 
energias renováveis e não 
renováveis, energia nuclear 

Os presidente da Argentina, Mauricio Macri, e do Brasil, Jair Bolsonaro,

reuniram-se ontem (16) no Palácio do Planalto.

e dinamização do comércio. 
Para Bolsonaro, as reformas 
econômicas que Brasil e Ar-
gentina estão levando adiante 
são fundamentais para o 
crescimento sustentável e 
para revigorar o intercâmbio 

comercial bilateral. 
“Falamos sempre com fran-

queza, como deve ser entre 
amigos e parceiros estratégi-
cos, sem qualquer viés ideoló-
gico. Não há tabus na relação 
bilateral, o que nos move é a 

busca de resultados concre-
tos que contribuam para o 
desenvolvimento de nossos 
países e para o bem-estar 
de brasileiros e argentinos”, 
ressaltou Bolsonaro no seu 
discurso (ABr).

A produção total de petróleo 
e gás da Petrobras, incluindo 
líquidos de gás natural (LGN), 
em 2018, fi cou em 2,63 milhões 
de barris de óleo equivalente 
por dia (boed). De acordo com 
a estatal, a produção em 2018 
está em conformidade com a 
meta estabelecida para o ano 
no Plano de Negócios e Gestão 
da companhia, que projeta o 
volume de 2,8 milhões de boed 
em 2019. Do total produzido 
em 2018, 2,53 milhões boed 
foram produzidos no Brasil e 
101 mil boed no exterior. Já a 
produção própria de óleo no 
Brasil, segundo a companhia, 
fi cou em 2,03 milhões de barris 
por dia (bpd).

Também no ano passado, 
a média anual da produção 
total operada pela estatal, que 
representa a parcela própria e 
a dos parceiros, atingiu 3,29 mi-
lhões boed, sendo 3,16 milhões 
boed no Brasil. A Petrobras 
identifi cou entre os principais 
destaques da produção em 
2018 a entrada em operação 
de quatro novos sistemas de 
produção: as plataformas P-74 
e P-75, no Campo de Búzios, 

A produção está em 

conformidade com a meta 

estabelecida para o ano. 

O Ministério do Desenvol-
vimento Regional prevê in-
vestimentos de R$ 25 bilhões 
em 114 obras para ampliar 
o abastecimento de água no 
país. Do total de projetos, 66 
são no Nordeste. As iniciativas 
fazem parte do Plano Nacional 
de Segurança Hídrica, em ela-
boração pela Agência Nacional 
de Águas (ANA) e que deve 
ser lançado em abril. O plano 
vai priorizar intervenções 
estruturantes e estratégicas, 
contemplando obras dos es-
tados e da União. 

Estão sendo mapeadas in-
fraestruturas como barragens, 
sistemas adutores, canais e 
eixos de integração, consi-
deradas necessárias à oferta 
de água para abastecimento 
humano e o uso em ativida-
des produtivas. O governo 
vai priorizar a conclusão dos 
empreendimentos já em an-
damento. O ministério uniu os 
antigos Integração Nacional e 

O principal desafi o será encontrar novas alternativas para 

garantir a segurança hídrica, tanto em quantidade

e qualidade de água ofertada.

Abono Salarial
Começa hoje (17) o pagamento do 

sétimo lote do Abono Salarial PIS/Pa-
sep 2018-2019, ano-base 2017. Podem 
receber o benefício os trabalhadores 
da iniciativa privada nascidos em 
janeiro e fevereiro e os servidores 
públicos com fi nal de inscrição 5. A 
estimativa é que mais de R$ 2,8 bilhões 
sejam pagos a aproximadamente 3,4 
milhões de trabalhadores. A consulta 
pode ser feita pela internet ou pelo 
telefone 0800-726 02 07. 
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José Cruz/ABr

Genebra - Jair Bolsonaro será 
o primeiro presidente latino-
-americano a falar na sessão 
inaugural do Fórum Econômico 
Mundial, que começa na sema-
na que vem na Suíça. O espaço 
privilegiado foi dado ao brasilei-
ro pelos organizadores diante 
do interesse internacional que 
hoje existe, tanto sobre o que 
ocorre no Brasil, mas também 
por conta da curiosidade que 
se tem sobre o que é de fato o 
novo governo brasileiro. 

O lugar de Bolsonaro em Davos 
estava sendo cuidadosamente 
negociado entre o Itamaraty 
e os organizadores do evento, 
desde sua vitória nas eleições 
presidenciais, em outubro. Klaus 
Schwab, fundador do evento, já 
havia antecipado para a impren-
sa brasileira que o presidente 
seria “muito bem recebido” na 
estação aos pés da Montanha 
Mágica. A fala, que deve ter 
entre 30 minutos e 45 minutos, 
promete ser uma espécie de 

Brasília - O governo planeja 
dar incentivos fi scais a empre-
sas ligadas à cadeia do turismo 
para instalação de hotéis e 
atrações, como parques temá-
ticos, nos Estados. A abertura 
de áreas especiais de interes-
se turístico, com benefícios 
tributários e facilidades para 
licenciamento, é uma das três 
prioridades para os 100 dias 
de governo, estabelecidas pelo 
novo ministro do Turismo, Mar-
celo Álvaro Antônio, deputado 
licenciado pelo PSL de Minas 
Gerais.

“A gente tem a intenção de 
criar pelo menos uma área em 
cada um dos  Estados, atraindo 
o capital e o investimento”, dis-
se o ministro. “Isso é uma ação 
prioritária”. O ministério vai 
encampar o projeto do senador 
Roberto Rocha (PSDB-MA), 
que prevê a criação de áreas 
especiais para desenvolvimen-
to turístico, com suspensão 
do pagamento de impostos e 
contribuições na aquisição de 
equipamentos a serem empre-
gados na infraestrutura. 

Os locais ainda não foram 
selecionados, mas uma das 

Ministro do Turismo,

Marcelo Álvaro Antônio.
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O Parlamento do Reino Unido 
rejeitou ontem (16) a moção de 
censura à primeira-ministra, 
Theresa May. Com a decisão, 
ela se mantém no poder e em 
condições de buscar negociar 
um segundo acordo de saída 
dos britânicos da União Euro-
peia. A votação ocorreu um dia 
após o Parlamento reprovar o 
Brexit, o acordo para o Reino 
Unido sair da União Europeia, 
provocando uma derrota his-
tórica a May.

O Palácio de Westminster, 
onde funciona o Parlamento, 
teve um dia de debates acalo-
rados. Dos 637 parlamentares, 
325 votaram contra a moção e 
306 a favor, 6 se abstiveram. 

Para ser aprovado, era neces-
sária a obtenção de 320 votos 
favoráveis. A primeira-ministra 
tem até o dia 21 para apresentar 
uma segunda proposta ao acor-
do de saída da União Europeia. 

Com a rejeição da moção, a 
primeira-ministra ganhou uma 
espécie de sobrevida no cargo.

Negociadores da União Eu-
ropeia para o Brexit afi rmam 
que há margem para ensaiar 
um novo acordo. Os termos 
incluem questões de política 
interna, como uma redefi nição 
na relação com a Irlanda do 
Norte.

O clima de tensão nas ruas de 
Londres parece ter atenuado 
(ABr).

Primeira-ministra, Theresa May.

Reuters/TV

Governo prevê investimentos de
R$ 25 bilhões em segurança hídrica

principal desafi o será encontrar 
novas alternativas para garantir 
a segurança hídrica, tanto em 
quantidade e qualidade de água 
ofertada”, destacou a pasta, por 
meio de comunicado.

Outra prioridade é o Proje-
to de Integração do Rio São 
Francisco. No Eixo Norte, as 
estruturas necessárias à passa-
gem da água do São Francisco 
estão em fase fi nal e devem 
ser concluídas no primeiro 
semestre. O aproveitamento 
da água do mar como fonte hí-
drica também é uma tecnologia 
em estudo. A proposta é que 
cidades litorâneas possam ser 
abastecidas com água marinha 
dessalinizada.

O ministério pretende revisar 
iniciativas como a Operação 
Carro Pipa, o Água para Todos 
e o Água Doce, que incluem 
ações de dessalinização de 
águas subterrâneas para o 
atendimento de comunidades 
rurais difusas (ABr).

das Cidades e passou a agrupar 
órgãos com atuação no setor 
hídrico, como a própria ANA 
e o Conselho Nacional de Re-
cursos Hídricos. 

Para o ministro Gustavo Ca-

nuto, a reestruturação permite 
centralizar e unifi car o geren-
ciamento numa única institui-
ção, fortalecendo o Sistema 
Nacional de Gerenciamento 
dos Recursos Hídricos. “O 

Parlamento rejeita moção 
de censura a Theresa May

Iincentivo fi scal a empresas 
ligadas a cadeia de turismo

ideia em estudo é aproveitar 
regiões com infraestrutura 
já estabelecida com parques, 
como o Beto Carrero World, 
em Santa Catarina, e o Beach 
Park, no Ceará. Outro critério é 
a proximidade com aeroportos 
e portos. O ministro quer adotar 
o modelo do México, que trans-
formou a região de Cancún, que 
injeta U$ 12 bilhões anuais na 
economia mexicana (AE).

Produção de petróleo e gás 
da Petrobras atinge meta

no pré-sal da Bacia de Santos; 
a plataforma P-69, no Campo 
de Lula, também no pré-sal 
da Bacia de Santos; e o FPSO 
Cidade de Campos dos Goyta-
cazes, localizado no Campo de 
Tartaruga Verde, no pós-sal da 
Bacia de Campos.

Outro destaque foi o per-
manente desenvolvimento 
da produção do pré-sal, que 
completou dez anos e registrou 
novos recordes (ABr).

Davos: Bolsonaro ganha 
principal palco ao abrir sessão

apresentação de Bolsonaro à 
elite das fi nanças internacionais 
e da imprensa global. 

A sessão de abertura é, na 
maioria das vezes, acompanha-
da com uma atenção especial, já 
que dá o tom do evento. Ela não 
é a primeira fala do Fórum que, 
de fato, já começa na noite de 
segunda-feira. Mas é o evento 
mais aguardado no primeiro dia 
de fato de debates. Abertura 
comercial, reforma da Previ-
dência e combate à corrupção 
estarão no centro do discurso, 
que também servirá para tentar 
desfazer uma imagem que, até 
agora, tem sido negativa no 
cenário internacional. 

Encontros bilaterais também 
estão sendo agendados para 
o presidente brasileiro. Mas a 
ausência de Donald Trump, que 
cancelou sua viagem para Davos, 
frustrou a esperança da diploma-
cia brasileira de ter o primeiro en-
contro entre o norte-americano 
e o presidente brasileiro (AE).
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OPINIÃO
Irregularidade climática 
e a captação da água
de chuva para reuso

Entre dezembro e 

janeiro começam a se 

intensifi car as chuvas. 

Isso porque o verão, no 

Brasil, é tipicamente 

uma época chuvosa 

Essa estação é sempre 
muito esperada, sobre-
tudo nas regiões mais 

secas, e naquelas que só con-
tam com energia hidrelétrica 
como fonte de abastecimento. 
Apesar disso, as irregularida-
des dos períodos de chuva só 
vêm aumentando. As chuvas 
mais intensas, que geralmente 
abastecem reservatórios, são 
tão irregulares que complicam 
a distribuição, sobretudo de 
locais como o Sul e Sudeste 
do país. 

Já em contrapartida, as 
chuvas fortes e espaçadas 
acabam desaguando em outros 
problemas públicos, como os 
alagamentos, que nada mais 
são do que a consequência de 
ações humanas na natureza. 
É, sem dúvida, uma situação 
complicada, já que essa irre-
gularidade também vem de 
situações de ação humana, 
como o aquecimento global. 
Para 2019, as previsões não são 
positivas, e isso só reforça a ne-
cessidade de uma captação de 
chuva por parte da população, 
visando seu próprio bem estar. 

Com a irregularidade já 
estimada pelos meteorologis-
tas, se espera um aumento 
de temperatura, assim como 
chuvas irregulares, que não 
resolvem o problema do abas-
tecimento dos reservatórios. 
Isso desperta a refl exão sobre 
os impactos ambientais em 
cima do planeta, pois é quan-
do começamos a sentir muito 
mais intensamente os danos ao 
clima, que são causados pela 
ação humana. Porém, também 
é um momento de driblar as 
dificuldades e se preparar 
para utilizar bem a chuva que 
tivermos à disposição.

Sistemas de captação de 
água da chuva já não são novi-
dade. Há inclusive alternativas 
caseiras, que tem sua utilidade, 
mas muitas vezes servem ape-
nas momentaneamente a seu 
propósito. Vale muito a pena 
buscar soluções mais com-
pletas, que captem a água da 

chuva, a passe por processos 
de fi ltragem e purifi cação, de 
forma a utilizá-las de forma o 
mais efi ciente possível. A cap-
tação ocorre de forma simples, 
automática e, dependendo do 
sistema, a destinação da água 
já pode ser pré-determinada, 
como em casos de irrigação. 

A água da chuva é armazena-
da para manter a irrigação de 
áreas verdes, poupando esse 
importante recurso hídrico 
e mantendo o controle da 
temperatura dos ambientes. 
O uso de água da chuva pode 
resolver diversos problemas 
de abastecimento. A água de 
reuso dá conta das atividades 
que mais gastam água nas 
residências, como por exem-
plo, descargas e higiene de 
quintas e garagens. Isso sem 
contar a economia gerada de 
forma total pelo bairro, o que 
possibilita um melhor destino 
às águas dos reservatórios, 
como a produção de energia.

Os sistemas de captação 
de água podem ser aliados 
importantíssimos em estabe-
lecimentos comerciais, em 
escolas, em condomínios, 
residenciais ou empresariais, 
dentre muitos outros locais. 
Como bônus também há a re-
dução de contas, que tendem 
a subir com racionamentos. O 
fato é que o problema climático 
já está ocorrendo. É realmente 
de suma importância dar mais 
atenção ao meio ambiente e 
pensar soluções de longo pra-
zo para resolver os impactos 
mundiais. 

Porém, até lá é possível lidar 
com o problema de forma sus-
tentável e positiva para cada 
um e cada comunidade. Solu-
ções que não sejam sustentá-
veis e inteligentes só tendem 
a agravar o problema, assim 
como medidas temporárias 
podem ser abandonadas pelo 
incômodo cotidiano. Nunca 
antes nos benefi ciamos tanto 
de uma solução completa e 
tecnológica para captação de 
água da chuva. 

Trata-se de um investimento 
no futuro e no progresso sus-
tentável das nossas cidades.

 
(*) - É engenheiro civil, consultor 

internacional com foco em 
construções verdes e diretor

geral da empresa Regatec
(www.regatec.com.br).

Danny Braz (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Flex amplia soluções para e-commerce
@A Flex Relacionamentos Inteligentes, uma das líderes no uso de 

tecnologia na gestão de relacionamento e interação empresa-
-cliente no país, investiu na startup Beon para o atendimento de 
operações de e-commerce. A solução funciona como analista de 
marketing virtual para marcas, permitindo que as empresas en-
tendam seus consumidores e aumentem a taxa de conversão de 
suas plataformas de e-commerce. A ferramenta aplica as principais 
competências de cada empresa para entender o momento certo de 
interagir com cada cliente. Segundo estudo da consultoria BCG, 
feito em parceria com o Google, as empresas que adotam ciência de 
dados em sua relação com consumidores têm receita até 20% maior 
e obtêm uma redução de custos que chega a 30%. “Vender mais e 
fi delizar clientes é a consequência inevitável de interações centradas 
nos interesses particulares de cada um deles”, explica o CEO da Flex, 
Topázio Silveira Neto.

Entre as 30 empresas mais amadas pelos 
funcionários, segundo Love Mondays
@A Love Mondays (www.lovemondays.com.br), plataforma em 

que os profi ssionais avaliam as empresas onde trabalham, divul-
ga a quarta edição do ranking Empresas Mais Amadas. Na categoria 
startups e PMEs, menos de 500 funcionários, a Mira Educação está 
no 14º lugar. A lista, ao contrário de outros rankings do mercado, é 
feita com base nas avaliações postadas pelos próprios funcionários 
de maneira espontânea e confi dencial na plataforma. As empresas 
não precisam se cadastrar para serem consideradas no ranking. 
Criada em 2016, a Mira Educação é uma startup que tem como 
missão apoiar o combate à evasão e a melhoria da profi ciência dos 
alunos das escolas públicas.

Modelo TPM é baseado na 
metodologia 5S

Fábio Vieira (*)

Baseado no engajamento dos funcioná-
rios, que são incentivados e treinados 

para serem responsáveis por suas máqui-
nas, a manutenção produtiva total (TPM) 
aumenta o tempo de atividade da produção 
e dá mais efetividade à gestão de ativos, 
dando mais efi ciência e, ao mesmo tempo, 
ampliando o ciclo de vida de máquinas e 
equipamentos, proporcionando uma me-
lhor utilização do ativo.

Uma das maiores vantagens desse 
modelo é que, como os funcionários são 
responsáveis pela manutenção de seus ati-
vos, executando tarefas básicas de limpeza 
de máquinas e equipamentos e adotando 
uma postura mais proativa em relação à 
resolução de problemas, as equipes espe-
cializadas em manutenção podem manter o 
foco em tarefas que agreguem maior valor 
ao ciclo de vida dos equipamentos.

Outro benefício importante é que o 
modelo TPM é baseado na metodologia 
5S, desenvolvida no Japão logo após a 
Segunda Guerra Mundial para enfrentar os 
diversos problemas em fábricas destruídas, 
sujas, desorganizadas e sem mão de obra 
especializada.

Manutenção produtiva total dá mais efetividade à gestão de ativos
a deterioração tanto das condições de pro-
cesso, como de partes dos equipamentos.

Por isso, mais do que contar com um 
cronograma de manutenções preventivas, 
que muitas vezes são realizadas de forma 
desnecessária, gerando custos adicionais 
à empresa, é fundamental contar com um 
estudo constante de aspectos que possam 
indicar futuros problemas, algo que deve 
ser realizado durante toda a vida útil do 
equipamento.

Com isso, a TPM busca alcançar um nível 
máximo de produção medido pelo índice 
OEE (Overall Equipment Effectiveness), 
desenvolvido pelo Japan Institute of Plant 
Maintenance, que serve de referência para 
avaliar se uma máquina está funcionando 
perfeitamente ou se é preciso fazer algo 
para que o ativo atinja seu nível máximo 
de efi ciência.

Enquanto a maioria das empresas man-
tém esse índice em torno de 60%, por meio 
da metodologia TPM, plantas podem se 
tornar produtivas ao ponto de consegui-
rem um índice OEE igual ou superior a 
85%, mostrando que tanto seus níveis de 
desempenho quanto de disponibilidade 
e qualidade dos itens produzidos são 
superiores.

(*) É responsável pelos produtos
de Gestão de Ativos da Atech.

De forma simplifi cada, essa metodologia, 
que consiste na adoção de cinco sensos 
fundamentais (utilização, ordenação, 
limpeza, saúde e disciplina), resulta em 
máquinas limpas e ajustadas e, portan-
to, menos propensas a apresentarem 
vazamentos de lubrifi cantes, rolamentos 
soltos ou mesmo problemas escondidos 
sob camadas de sujeira.

Assim como um ambiente de trabalho 
sujo e desorganizado leva a um maior 
risco de acidentes, uma rotina de lim-
peza e cuidado leva a um ambiente 
mais seguro, e é mais fácil garantir uma 
manutenção constante quando todos 
estão engajados.

Processos mais efi cientes e maior 

produtividade

Uma das atividades de suporte à TPM 
é a manutenção de qualidade, algo que, 
muitas vezes, é confundido com a simples 
melhoria de equipamentos. Muito além 
das máquinas, é fundamental contar com 
o alinhamento constante de máquinas, 
processos e membros da equipe, algo 
conhecido como gerenciamento MQP 
(máquinas, qualidade e pessoas).

O objetivo dessa atividade é garantir a 
qualidade total dos processos de manu-
tenção, identifi cando e controlando as 
relações entre a qualidade dos produtos e 

A semente foi levada pela 
sonda Chang’e-4, que em 
3 de janeiro realizou o 

primeiro pouso no lado oculto 
da Lua. Essa é a primeira vez 
que o homem consegue fazer 
uma planta crescer em um cor-
po celeste diferente da Terra. 
As primeiras imagens do broto 
foram publicadas pela própria 
agência chinesa, que já recebeu 
mais de 170 fotos até o momen-
to, segundo a imprensa local. 
O objetivo do experimento, 
projetado por 28 universidades 
do país, é recriar uma pequena 
biosfera, um ecossistema artifi -
cial e autônomo, a fi m de testar a 
possibilidade de cultivar frutas 
e verduras em outros planetas 
para o sustento de futuras 
colônias humanas no espaço.

Os organismos vivos pre-
sentes no interior da estufa 
são constantemente abasteci-
dos com água, ar e nutrientes, 
mas, segundo os pesquisa-

Uma plantinha de algodão cresceu no satélite natural, marcando um feito importante

para a exploração do Universo.

Rússia ‘não vê razão’ 
para Bolsonaro ir 
contra Brics

A Rússia afi rmou ontem (16) 
que “não vê motivos” pelos 
quais o presidente do Brasil, 
Jair Bolsonaro, poderia mudar 
a relação do país com o Brics, 
grupo que também reúne Índia, 
China e África do Sul. 

A declaração foi dada pelo 
ministro das Relações Exte-
riores Sergei Lavrov, em meio 
à aproximação do novo gover-
no com os Estados Unidos e 
às suspeitas de que o Brasil 
poderia se afastar do Brics - o 
chanceler Ernesto Araújo já 
defendeu uma nova versão 
“antiglobalista” e “sem a China”.

“Não vejo razões pelas quais 
o Brasil deva ter um papel 
destrutivo no Brics. Tivemos 
garantias de que a relação com 
o Brics será um dos temas prin-
cipais de sua política externa”, 
disse Lavrov em sua coletiva 
de imprensa de início do ano. 
O Brasil assume a presidência 
rotativa do grupo em 2019 e 
deve realizar sua próxima reu-
nião de cúpula (ANSA).

Preso na penitenciária de 
Massama, na ilha da Sardenha, 
o italiano Cesare Battisti tem 
tido uma postura taciturna e 
até mesmo passiva.

Segundo informações que 
chegam da cadeia, ele ainda 
não pediu livros nem realizou 
qualquer outra solicitação em 
particular, a não ser manter 
uma foto de seu fi lho nascido 
no Brasil. Battisti tem comido 
regularmente e usufruído de 
seu período em ar livre, que 
não pode ser compartilhado 
com outros detentos porque 
ele está em regime de isola-
mento diurno por seis meses. 
O italiano dorme bastante e 
tem aceitado passivamente 
todas as determinações das 
autoridades. 

“No fi m das contas, me en-
contrei diante de um homem 
derrotado”, disse a chefe do 
departamento antiterrorismo 

Battisti começou a cumprir pena perpétua na Sardenha.
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Missão chinesa consegue 
cultivar planta na Lua

Pela primeira vez na história, um material biológico germinou na Lua. A Agência Espacial Chinesa 
(CNSA) informou na terça-feira (15) que uma plantinha de algodão, cultivada dentro de uma pequena 
estufa, ao lado de sementes de batata, leveduras e ovos de mosca-das-frutas, cresceu no satélite 
natural, marcando um feito importante para a exploração do Universo

dores chineses, o desafio 
mais difícil é manter o clima 
adaptado para o crescimento 
da planta na Lua, onde as 
temperaturas oscilam entre 
173ºC abaixo de zero e mais 
de 100ºC. As sementes foram 
submetidas a um tratamento 
biológico para ficar adorme-
cidas durantes os 20 dias de 

viagem da Terra à Lua, e seu 
crescimento se deu quando 
o centro de controle enviou 
um comando para ativar a 
irrigação no recipiente.

Tentativas parecidas de 
cultivo foram feitas a bordo 
da Estação Espacial Interna-
cional (ISS), mas nunca fora 
dela. Em agosto de 2015, o 

experimento de jardinagem 
chamado “Veggie” realizou o 
primeiro plantio de alface ro-
mana no espaço, após meses de 
tentativas e erros. Em janeiro 
de 2016, surgiu a primeira fl or, 
uma zínia laranja, enquanto em 
abril de 2018, ocorreram os 
primeiros cultivos de cereais 
na ISS (ANSA).

Battisti mostra postura 
taciturna e passiva na prisão

da polícia de Milão, Cristina 
Villa, ao jornal La Repubblica. 
A agente viu Battisti em seu 
desembarque no Aeroporto 
de Ciampino, em Roma, após 
quase 40 anos foragido. 

“Perguntei se ele queria algu-
ma coisa, se tinha fome ou sede. 
Ele me pediu apenas para fi car 

com a foto em preto e branco 
do fi lho que tinha na carteira”, 
contou. Entregue à Itália pela 
Bolívia, Battisti cumpre pena 
perpétua por quatro assassi-
natos cometidos na década de 
1970 e por envolvimento com 
o terrorismo político. Ele alega 
inocência (ANSA).

A
lb

er
to

 P
iz

zo
li/

A
FP



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

Cultura do feedback: o 
que a geração millennials 

espera de seu gestor
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Hoje temos uma 

geração que busca 

novos aprendizados 

e conquistar uma 

posição de confi ança 

no trabalho, obtendo 

destaque e valorização

Entre as principais com-
petências da geração 
millennials, a capaci-

dade de absorver novas infor-
mações e a fl exibilidade para 
adaptar-se às mudanças são, 
talvez, as mais marcantes e 
também mais valiosas para os 
negócios. Diante desse cenário 
e das novas exigências do mer-
cado, todo líder deveria ofere-
cer aos seus colaboradores a 
oportunidade de saber como 
a organização percebe seu 
trabalho, para que entendam 
suas fortalezas e oportunida-
des de melhoria na posição 
que ocupam. 

É nesse contexto que se 
destaca o valioso feedback, 
ponto de partida para qualquer 
atividade de desenvolvimento 
de habilidades e competências, 
que encoraja o colaborador 
a buscar o desenvolvimento 
profi ssional. O feedback deve 
ser frequente para que se 
possa trabalhar em ajustes 
constantes, em sessões cur-
tas, estruturadas, mas sem 
excessiva formalidade, direto 
ao ponto, com respeito, e sem-
pre pautada em fatos: ações e 
respectivas consequências. É 
bom lembrar que a autentici-
dade de um millennial é muito 
importante. 

Falar de detalhes do com-
portamento pode ser ofensivo 
e desagradável, portanto faça 
isso apenas quando é realmen-
te muito relevante.

Independentemente da utili-
zação de ferramentas de apoio 
ou até mesmo de um índice de 
previsibilidade comportamen-
tal, conhecer o colaborador é 
fundamental, perguntar desde 
o início de sua história na 
equipe como ele prefere ser 
abordado é elementar para 
um feedback construtivo. Nas 
sessões de feedback, conte 
detalhes do que o ocorreu e 
qual foi o resultado da ação, 
depois associe o feedforward – 

decidam juntos qual é o plano 
de ação para seguir em frente. 

Mas o que a geração mille-
nials espera de seu gestor? 
Liberdade para ser autêntico 
no trabalho, assim como é em 
qualquer outro lugar. Estar 
alinhado com cultura, visão, 
políticas e processos, não 
apenas de sua área de atuação, 
mas de toda a organização. 
Ter clareza sobre as metas e 
deadlines e poder trabalhar 
sem interrupções, follow-ups 
excessivos ou reuniões longas.

A pesquisa “2018 Deloitte 
Millennial Survey”, aplicada 
a mais de 10 mil profi ssionais 
dessa geração em mais de 30 
países (incluindo emergentes 
e desenvolvidos) mostra que 
esse grupo, mesmo sendo reco-
nhecido pela supervalorização 
de tecnologias, entende majo-
ritariamente que a tecnologia 
os liberta de tarefas repetitivas 
para que possam usar mais 
seu “toque pessoal” na reali-
zação do trabalho. Assim, é 
importante que a gestão seja 
por resultados, respeitando 
os impulsos comportamentais 
predominantes, sem julgamen-
to das características individu-
ais para realização do trabalho.

Em suma, para inspirar 
colaboradores dentro da or-
ganização e incentivá-los, o 
sentimento de pertencer é fun-
damental. As pessoas gostam 
de estar informadas. Se conhe-
cem a estratégia da empresa, 
se entendem os desafi os do 
negócio, se sabem quais são as 
metas organizacionais e como 
contribuir individualmente 
para alcançá-las, é natural que 
se sintam engajadas e inspira-
das a contribuir. 

É necessário ser transparen-
te – evitar promessas e planos 
de carreira inatingíveis, metas 
individuais incompatíveis com 
as recompensas disponíveis. 
Todas as posições são impor-
tantes em uma organização, e 
para que as pessoas se sintam 
felizes em ocupá-las é neces-
sário que entendam a cadeia 
de geração de valor e como 
contribuem para o resultado 
de toda a organização.

(*) - É gerente de RH da Husqvarna 
para América Latina.

Fabio Bier (*)

A - Emprego para Jovens
O Senac acaba de fi rmar parceria com o Taque, aplicativo de recolocação 
profi ssional gamifi cado, que auxilia empresas a darem oportunidade 
a jovens de terem sua primeira experiência no mundo do trabalho 
e, em paralelo, se capacitarem. Pessoas de 14 a 24 anos  podem ser 
contratadas como aprendizes por empresas, de forma rápida e prática, 
e receberem uma formação gratuita por meio do Programa Senac de 
Aprendizagem. Os estudantes terão acesso a exercícios de dinâmicas 
de grupo e jogos; simulações de situações reais de trabalho; leitura e 
interpretação de textos; estudo de casos; exploração de recursos audio-
visuais; dramatização; visitas monitoradas; atividades culturais; ações 
empreendedoras; contextualização teórico-prática de aprendizagem; 
e desenvolvimento de projeto. Para mais informações acessar: (www.
sp.senac.br/aprendizagem).

B - Especialista em Vinhos
Uma forma inovadora – e rápida – de aprender sobre vinhos. Essa é a 
proposta do Expert em Vinhos, curso online. Bastante didático, o trei-
namento leva trinta dias e, ao fi nal, os alunos conseguem até descobrir 
o que esperar de um vinho sem precisar ler o rótulo, apenas olhando o 
formato da garrafa. Certifi cado pela inglesa Wine & Spirit Education Trust 
e pela norte-americana International Sommelier Guild, o treinamento 
Expert em Vinhos já foi dado para mais de 1.300 pessoas ao longo dos 
últimos dois anos. Após concluir o curso (R$ 397,00 em até doze ve-
zes), o aluno recebe um certifi cado e uma garrafa de vinhp selecionada. 
Também passa a integrar grupos fechados, nos quais são compartilhadas 
informações e dicas com enólogos renomados. Para mais informações, 
acesse (http://expert.univinho.com).

C - Produtos Certifi cados
A Flash Courier, referência em logística no Brasil, planeja crescer 53% 
em 2019. A projeção é ainda maior que a ascensão de 40% registrada 
em 2018, quando a empresa realizou mais de 18 milhões de entregas. 
Quatro pontos devem sustentar o forte crescimento da companhia: a 
expansão para operação logística e distribuição de produtos certifi -
cados pela Anvisa, a manutenção da liderança no segmento bancário, 
fortes investimentos em tecnologia e inovação, e a adaptação às novas 
exigências do governo. O foco será suprimentos alimentares, amostras 
grátis, dermo cosméticos e correlatos. A entrada nesse mercado é parte 
de uma estratégia macro de médio e longo prazo e a ideia é ampliar os 
serviços gradualmente para entrega de remédios e correlatos até 2021. 
Mais informações: (http://fl ashcourier.com.br/).

D - Bairros Planejados
É possível investir em imóveis de bairros planejados de uma forma al-
ternativa e inovadora, sem que a chave da futura casa esteja nas mãos 
do investidor. A Glebba Investimentos é a primeira e única fi ntech do 
Brasil a fazer crowdfunding imobiliário para viabilizar a construção de 
loteamentos. Por meio de uma plataforma digital, a empresa leva opor-
tunidades de investimento de risco moderado e alto retorno a investi-
dores de todos os portes. Oferece produtos nos quais o investidor não 
precisa de grandes quantias para aplicar o dinheiro. Com uma interface 
100% online, a empresa diminui etapas burocráticas para a realização 
de investimentos e é regulamentada pela CVM (Comissão de Valores 
Imobiliários). Saiba mais em: (http://glebba.com.br/).

E - Mercados de Caminhões
Em 2018, a Daimler Trucks teve um dos melhores anos de sua história. 
Com base em dados iniciais, as vendas das marcas Mercedes-Benz, 
FUSO, Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses e BharatBenz 
superaram 500.000 unidades no ano passado, volume acima dos 470.700 
caminhões vendidos em 2017. Em um ambiente de mercado positivo, 
a Divisão de Caminhões do Grupo Daimler aumentou suas vendas em 
11% até novembro de 2018, atingindo aproximadamente 466.900 uni-
dades comercializadas, volume signifi cativamente maior que os 422.500 
caminhões vendidos no mesmo período de 2017. Na categoria de 6 a 
8 toneladas, a Daimler Trucks foi novamente a líder no mercado de 
caminhões médios e pesados na América do Norte.  

F - Defesa e Segurança 
Um público 38.200 mil profi ssionais qualifi cados, em quatro dias, é a 
expectativa de visitantes da LAAD Defence & Security 2019, a mais 
importante feira de defesa e segurança da América Latina. A 12ª edição 
do evento, realizado bienalmente, acontece de 2 a 5 de abril, no Rio-
centro, no Rio de Janeiro. No evento, temas como o Sistema Único de 
Segurança, a fl exibilização do porte de armas, o combate à corrupção, a 
redução da maioridade penal, defesa de fronteiras, defesa cibernética, 
entre outras questões, devem pautar as discussões dos participantes, 
aquecendo a cadeia de fornecedores da indústria. A feira de negócios 
contará com a participação de 450 marcas nacionais e internacionais. 
Mais informações: (www.laadexpo.com.br).

G - Telhas sem Amianto
A Eternit informa que deixou de utilizar a fi bra mineral crisotila 
(amianto) como matéria-prima na produção de telhas de fi brocimento. 

A substituição pela fi bra sintética foi feita gradualmente ao longo dos 
últimos anos e concluída ao fi m de 2018. A utilização do amianto foi in-
terrompida em todas as cinco fábricas da Eternit que produzem telhas, 
entre outros produtos, no Rio de Janeiro, em Colombo (PR), Simões 
Filho (BA), Goiânia e Anápolis (GO). A companhia ressalta que o uso e 
a comercialização da substância continuam sendo permitidos, por força 
de liminar do STF, até que uma decisão fi nal seja tomada pela Corte. 
Mesmo estando em conformidade com a legislação vigente, a Eternit 
decidiu dar prosseguimento às mudanças com base em um plano es-
tratégico da empresa.

H - Vagas de Tecnologia
A TopMind, uma das principais empresas de prestação de serviços de TI 
no Brasil, está com 104 vagas abertas para profi ssionais de Tecnologia 
da Informação. Entre as oportunidades, Analista de Suporte, Analista de 
Service Desk N1, Analista de Sistemas GeneXus, Gerente de Projetos em 
Sistemas e para Infraestrutura, Analista Programador Dot Net, Analista 
de Processos Júnior, Consultor SAP PP, Consultor SAP Success Factors, 
Analista de Sistemas Protheus Pleno, Consultor SAP SD e Consultor 
SAP MM WM. Os interessados devem cadastrar o currículo atualizado 
em: (www.jobs.solides.com/topmind). Para mais informações sobre os 
requisitos exigidos para estas e outras vagas, acesse: (www.topmind.
com.br/trabalhe-conosco).  

I - Alta Renda ou Private
A RJ Investimentos, empresa de assessoria de investimentos cre-
denciada à XP, planeja fechar 2019 com R$4 bilhões em patrimônio 
assessorado e com um faturamento de até R$ 17 milhões. O valor 
representa exatamente o dobro dos volumes registrados em 2018 
– R$2 bilhões em patrimônio assessorado e R$10 milhões de fatu-
ramento – e faz parte da estratégia macro da empresa de alcançar 
R$ 10 bilhões em patrimônio assessorado até 2020. O crescimento 
da empresa em 2019 deve ser viabilizado, entre outros pontos, 
pela contratação de assessores e pela ampliação da atuação da 
empresa para diversas praças, em especial para o fortalecimento da 
representação da unidade de São Paulo. Mais informações: (www.
rjinvestimentos.com.br). 

J - Massa Falida
Os juízes da massa falida da Laginha Agroindustrial autorizaram o lei-
lão da Usina Guaxuma – parque industrial e área agrícola - e dos bens 
móveis – inclusive equipamentos industriais - da Usina Laginha. O valor 
apurado nos leilões será utilizado para pagamento dos credores da massa 
falida. O leilão terá início no dia 20 de fevereiro, e estará disponível para 
arremate, no percentual de 49% do valor da avaliação judicial, até 28 de 
fevereiro. Não havendo lances, os lotes entrarão em segundo pregão e 
seguirão disponíveis para arremate, sem interrupções, até 12 de março, 
com 45% de desconto em relação ao valor da avaliação judicial. O leilão 
será realizado pela MaisAtivo Judicial. Visitas podem ser agendadas pelo 
e-mail (visitacao@majudicial.com.br). Mais informações dos lotes no site 
(http://www.majudicial.com.br/).

A - Emprego para Jovens
O Senac acaba de fi rmar parceria com o Taque, aplicativo de recolocação 

D - Bairros Planejados
É possível investir em imóveis de bairros planejados de uma forma al-

O varejo paulista começa 
o ano confi ante e preparado 
para a Volta às Aulas de 2019.  
A pesquisa de expectativa de 
vendas, realizada pela Federa-
ção das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas do Estado, revela 
que as vendas para o início 
do ano podem crescer em 
média 4,5%. Ainda de acordo 
com os dados da pesquisa, os 
lojistas estão avaliando um 
ticket médio de R$ 100,00 e 
R$ 200,00.

“A projeção para o cres-
cimento da economia este 
ano é positivo. Segundo in-
formações do Banco Central 
há uma previsão de 2,4% de 
aumento. Isso retrata um ce-
nário otimista para os lojistas, 
principalmente neste período 
de volta às aulas, pois é gerado 
um número maior nas ven-
das para este setor”, afi rma 
o presidente da Federação, 
Mauricio Stainoff.

As vendas de volta às aulas começam a aquecer

o mercado varejista.

O índice foi oficializado 
por meio de portaria do 
Ministério da Economia, 

publicada ontem (16), no Diário 
Ofi cial da União (DOU). O rea-
juste é retroativo a 1º de janeiro 
de 2019. O teto dos benefícios 
pagos pelo INSS passa a ser de 
R$ 5.839,45 (antes era de R$ 
5.645,80). As faixas de contri-
buição ao INSS dos trabalhado-
res empregados, domésticos e 
trabalhadores avulsos também 
foram atualizadas.

O INSS informou que as alí-
quotas são de 8% para aqueles 
que ganham até R$ 1.751,81; 
de 9% para quem ganha entre 
R$ 1.751,82 e R$ 2.919,72; e 
de 11% para os que ganham 
entre R$ 2.919,73 e R$ 5.839,45. 
Essas alíquotas, relativas aos 
salários de janeiro, deverão ser 
recolhidas apenas em fevereiro, 
uma vez que, em janeiro, os se-
gurados pagam a contribuição 
referente ao mês anterior.

O piso previdenciário, valor 
mínimo dos benefícios do 

O teto dos benefícios pagos pelo INSS passa a ser de R$ 5.839,45 (antes era de R$ 5.645,80).

Setor de serviços fi ca 
estável entre outubro 
e novembro

O volume do setor de serviços 
no país manteve-se estável na 
passagem de outubro para no-
vembro de 2018. O segmento vem 
de uma queda de 0,3% de agosto 
para setembro e de estabilidade 
de setembro para outubro. Os 
dados são da Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS), divulgada ontem 
(16) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE).

Na comparação com novembro 
de 2017, houve um crescimento 
de 0,9%, mas o setor registrou leve 
queda de 0,1% no acumulado do 
ano. No acumulado de 12 meses, 
o segmento manteve-se estável, 
interrompendo uma sequência 
de 41 taxas negativas. A receita 
nominal cresceu 0,5% de outubro 
para novembro, 3,8% na compara-
ção com novembro de 2017, 2,6% 
no acumulado do ano e 2,8% no 
acumulado de 12 meses. 

Das cinco atividades analisadas 
pelo IBGE, quatro tiveram alta 
na passagem de outubro para 
novembro: serviços prestados às 
famílias (0,4%), serviços de in-
formação e comunicação (0,8%) 
serviços profi ssionais, administra-
tivos e complementares (0,1%) e 
transportes, serviços auxiliares 
de transportes e correio (0,3%). 
Por outro lado, os outros serviços 
tiveram queda de 0,2% (ABr).
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Benefícios do INSS acima do 
mínimo terão reajuste de 3,43%
Os segurados da Previdência que recebem acima do salário mínimo terão seus benefícios reajustados 
em 3,43%, conforme o INPC

INSS (aposentadoria, auxílio-
-doença, pensão por morte) 
e das aposentadorias dos ae-
ronautas, será de R$ 998,00. 
O piso é igual ao novo salário 
mínimo nacional, fi xado em 
R$ 998 por mês em 2019. Para 
aqueles que recebem a pensão 
especial devida às vítimas da 
síndrome da talidomida, o valor 

sobe para R$ 1.125,17, a partir 
de 1º de janeiro de 2019. No 
auxílio-reclusão, benefício pago 
a dependentes de segurados 
presos em regime fechado ou 
semiaberto, o salário de con-
tribuição terá como limite R$ 
1.364,43.

A cota do salário-família passa 
a ser de R$ 46,54 para o segu-

rado com remuneração mensal 
não superior a R$ 907,77, e de 
R$ 32,80 para quem tem re-
muneração mensal superior a 
R$ 907,77 e inferior ou igual a 
R$ 1.364,43. Fator de reajuste 
dos benefícios concedidos de 
acordo com as respectivas datas 
de início, aplicável a partir de 
janeiro de 2019 (ABr).

Vendas de voltas às aulas 
podem crescer 4,5%

As vendas de volta às aulas 
começam a aquecer o merca-
do varejista. As informações 
coletadas mostram um ponta 
pé inicial para o crescimen-
to da economia do país. Os 
comerciantes avaliam que as 

melhores estratégias a serem 
adotadas para aumentar o nú-
mero de materiais escolares 
são: promoções relâmpagos, 
crediário e a utilização do 
marketing nas redes sociais 
(AI/FCDLESP).
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Cenário econômico e 
a gestão fi nanceira do 

pequeno varejista em 2019 

O momento é de 

retomada da economia. 

Após períodos de altos 

e baixos observados no 

desempenho econômico 

nos últimos anos, a 

perspectiva é de vigor 

no crescimento do País

Especialmente quando 
olhamos para o setor de 
serviços, que represen-

ta 60% do PIB brasileiro, o dado 
é animador. O segmento puxou 
o avanço da economia do Brasil 
no terceiro trimestre que, de 
acordo com IBGE, expandiu 
0.8% na comparação com o 
trimestre imediatamente an-
terior. O mercado consumidor 
tende a mostrar mais robustez 
em 2019, e deve ter impacto 
positivo nos empresários do 
setor de varejo.

E é nessa toada que os pe-
quenos empresários tendem 
a assumir a dianteira. Com 
o aumento da confi ança do 
consumidor na economia, os 
gastos das famílias devem 
gerar retornos positivos para 
os varejistas. De acordo com 
a FGV, a confi ança do consu-
midor avançou para o maior 
nível desde julho de 2014. O 
índice medido pela instituição 
subiu 7,1 pontos em novembro, 
atingindo 93,2 pontos. É o se-
gundo avanço mensal seguido 
do índice, que acumulou alta 
de 11,1 pontos no bimestre 
outubro/novembro, a maior 
da série histórica iniciada em 
setembro de 2005. 

Somado a isso, a confi ança 
do próprio pequeno e médio 
empresário refl ete o momento. 
De acordo com o IC-PMN, ín-
dice que mede a confi ança de 
pequenos e médios negócios, 
o sentimento de otimismo dos 
empresários do setor de ser-
viços cresceu 7,8% no quarto 
trimestre deste ano em com-
paração com o mesmo período 
do ano passado, registrando 
69 pontos. 

O momento é favorável para 
avançar nos negócios para 
2019. Entretanto o pequeno 
empresário do setor varejista 
não pode se descuidar. Man-
ter o equilíbrio fi nanceiro do 
negócio, a despeito do cenário 
macroeconômico positivo, é 
fundamental. Ou seja, buscar 
o ponto ideal entre despesa 
e receita, otimizando custos. 

Os períodos de menos bo-
nança da economia do País 
trouxeram ensinamentos re-

levantes. O empresário entra 
em situação de risco quando, 
em razão de fatores externos, 
passa a não ter mais condições 
de arcar com despesas e pos-
sibilidade de reduzir custos de 
forma signifi cativa.

Sobretudo no varejo, que 
possui características bastante 
particulares, manter as recei-
tas e as despesas sob controle é 
essencial para uma boa gestão 
do fl uxo de caixa - indicador 
primordial na condução do 
negócio. No varejo, é espe-
cialmente importante ter em 
mente que a divergência entre 
vencimento de compromissos 
fi nanceiros e a geração recor-
rente de caixa pode gerar um 
descasamento, prejudicando a 
saúde fi nanceira da empresa. 

Compreender como utilizar 
os recursos fi nanceiros de acor-
do com as especifi cidades do 
negócio, mantendo a solvência, 
pode ajudar o empreendedor a 
planejar reinvestimentos e no-
vas alocações de recursos em 
momentos imprevistos. Outro 
ponto de atenção diz respeito 
ao capital de giro. O pequeno 
empresário, atento à saúde 
financeira do seu negócio, 
busca sempre manter o ativo 
circulante superior ao passivo 
na maior parte do exercício. 

Mas planejar-se com ante-
cedência a possíveis cenários 
de virada faz com que a busca 
por capital se faça necessário. 
O varejista deve então realizar 
esse planejamento a partir da 
efi ciência na gestão de esto-
ques e de contas a receber, 
e na otimização dos passivos, 
por meio de negociações com 
fornecedores, por exemplo.

Aproveitar o momento ame-
no da economia pressupõe 
também buscar inteligência 
na condução do negócio. E 
nesse aspecto, a tecnologia, 
hoje mais do que nunca, tem 
um papel fundamental. Por 
essa razão, a recomendação 
é que os pequenos varejistas 
busquem soluções de gestão 
fi nanceira que não só os aju-
dem a gerenciar a empresa de 
forma simples, mas também 
a cumprir essas obrigações. 
Informatizar e categorizar os 
dados permitem otimizar esses 
cuidados. 

Os ventos são positivos para 
2019.

(*) - É sócio-fundador do Finanças 
360º, empresa especializada em 

sistema de gestão fi nanceira com 
conciliação automática de vendas por 
cartão para o pequeno e médio varejo 

(www.fi nancas360.com.br).

Henrique Carbonell (*)

Após rumores de que a can-
tora italiana Carla Bruni havia 
protegido Cesare Battisti na 
França, durante o governo de 
Nicolas Sarkozy (2007-2012), 
a esposa do ex-presidente 
negou conhecer e ter defen-
dido o italiano. “Eu agradeço 
por me dar a oportunidade 
de pôr fi m às mentiras sobre 
o relacionamento imaginário, 
ou melhor contato que teria 
acontecido entre Cesare 
Battisti e eu”, disse a franco-
-italiana em entrevista ao 
jornal italiano “La Stampa”. 

Nos últimos dias, Bruni foi 
criticada pela imprensa por 
fi car em silêncio depois que o 
italiano foi preso na Bolívia no 
último sábado (12). Além dis-
so, ela foi acusada de ter ligado 
para o ex-presidente Lula, em 
2012, para pedir proteção a 
Battisti, enquanto Sarkozy o 
protegia em seu país.

Carla Bruni: “não sei por 

qual motivo essa mentira foi 

inventada”.

O desempenho escolar do 
estudante, durante os ensinos 
fundamental e médio, poderá 
ser um dos critérios para a 
admissão no ensino superior, 
tendo igual peso ao da nota do 
Enem. A proposta foi apresen-
tada no projeto do ex-senador 
Airton Sandoval (MDB-SP). 
A intenção é equilibrar as 
condições de acesso ao ensino 
superior. A matéria está em aná-
lise na Comissão de Educação, 
onde aguarda a designação de 
um relator.

Outro objetivo da proposta, 
é contribuir para a melhoria 
do ambiente de ensino-apren-
dizagem durante a educação 
básica, especialmente no en-
sino médio. 

Para Sandoval, a aferição de 
desempenho a cada ano moti-
vará os estudantes a se dedicar 
mais durante todo o período 
escolar e será um importante 
instrumento na busca da me-
lhoria da qualidade do ensino.

O projeto acrescenta o históri-
co escolar como critério de apro-
vação nos processos seletivos de 
universidades e faculdades. 

Universidades públicas e 

Caso projeto seja aprovado, as notas do histórico escolar poderão 

ter o mesmo peso no acesso à universidade.

Retirada 
prerrogativa 
do Senado 
de aprovar 
indicados no 
Dnit

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, revogou o pará-
grafo único do artigo 88 da Lei 
10.233, de 2001, que garantia 
ao Senado a prerrogativa de 
sabatinar e aprovar os nomes 
indicados pelo governo para 
as diretorias do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit). Aos indi-
cados agora basta comprovar 
“idoneidade moral e reputação 
ilibada, formação universitá-
ria, experiência profissional 
compatível com os objetivos, 
atribuições e competências 
do Dnit e elevado conceito no 
campo de suas especialidades”.

A mudança é determinada 
pela MP editada no dia 1º de 
janeiro, logo após a posse de 
Bolsonaro. Com isso, o presi-
dente da República exonerou 
quatro diretores do Dnit nome-
ados pelo ex-presidente Michel 
Temer: José da Silva Tiago, que 
era o diretor-geral; Halpher 
Luiggi Mônico Rosa; Mauro 
de Moura Magalhães; e Erick 
Moura de Medeiros, conforme 
o Diário Ofi cial da União (DOU) 
de segunda-feira (14).

Também, Bolsonaro fez a no-
meação por decreto de quatro 
novos diretores: general Anto-
nio Leite dos Santos Filho, para 
o cargo de diretor-geral; Andre 
Kuhn; Márcio Lima Medeiros; 
e Karoline Brasileiro Quirino 
Lemos. A diretoria colegiada 
do Dnit é composta por sete 
diretores incluindo a diretoria-
-geral. O Dnit é agora vinculado 
ao Ministério da Infraestrutura.

A atribuição do Senado de 
aprovar as nomeações para o 
órgão, entre os “titulares de 
outros cargos”, foi incluída 
na lei por meio de MP editada 
em 2001 — data da criação do 
Dnit — conforme o artigo 52 da 
Constituição, que já determina 
a sabatina de magistrados indi-
cados para tribunais superio-
res, ministros do TCU indicados 
pelo presidente da República; 
governador de território; pre-
sidente e diretores do Banco 
Central; e procurador-geral da 
República (Ag.Senado). 

Mais de 180 propostas 
que já tramitam na 
Casa sugerem mudan-

ças no Estatuto do Desarma-
mento com essa fi nalidade. O 
líder do PT, deputado Paulo 
Pimenta (RS), anunciou que 
o partido vai questionar a 
medida no STF, por meio de 
uma ação direta de inconstitu-
cionalidade a ser protocolada 
nos próximos dias. 

Segundo ele, além de in-
constitucional, a medida levará 
ao aumento dos índices de 
violência e mergulhará o País 
no caos. “O PT é frontalmen-
te contrário a esse decreto, 
porque ele extrapola o poder 
de regulamentar atribuído ao 
Poder Executivo, invadindo 
competências do Legislativo”, 
sustentou.

O decreto elimina um dos 
principais entraves previstos 

Presidente da República assinou decreto que autoriza pessoas 

acima de 25 anos a ter até 4 armas de fogo em casa

ou no local de trabalho.

Projeto do Senado pretende permitir o 
parcelamento em até 12 vezes do seguro 
obrigatório de veículos automotores. O 
texto altera a Lei 6.194/74, que trata do 
Seguro de Danos Pessoais Causados por 
Veículos Automotores de Via Terrestre 
(Seguro DPVAT). O autor da proposta, 
senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), 
diz que a ideia é diminuir o prejuízo fi nan-
ceiro dos proprietários de determinadas 
categorias de veículos. 

Para ele, o parcelamento poderá re-
duzir a inadimplência, especialmente 
dos donos de motocicletas – que, pro-
porcionalmente, possuem o maior custo 
em relação ao valor do veículo. Em 2018, 
automóveis pagaram R$ 45,72; motoci-
cletas, R$ 185,50. Segundo a Seguradora 
Líder, responsável pelo DPVAT, do total 
arrecadado junto aos donos de veículos 
automotores 45% são repassados ao Mi-
nistério da Saúde para o atendimento às 

vítimas de acidentes de trânsito; 5% são 
destinados ao Ministério das Cidades para 
programas de prevenção de acidentes de 
trânsito; e 50% vão para o pagamento 
das indenizações. 

São três tipos de cobertura: morte, inva-
lidez permanente e reembolso de despesas 
médicas e hospitalares. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e será analisada 
pelas comissões de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

O governador do Rio de Ja-
neiro, Wilson Witzel, afi rmou 
ontem (16) que as investiga-
ções da Polícia Civil indicam 
que o atentado contra a depu-
tada Martha Rocha (PDT-RJ), 
ocorrido no último domingo 
(13), no Rio, foi uma tentativa 
de latrocínio. O crime ocorreu 
no bairro da Penha.

Delegada, Marta, de 59 anos, 
foi chefe da Polícia Civil do Rio.  
A declaração foi feita durante 
a cerimônia de posse do secre-
tário de Agricultura, Eduardo 
Lopes.

“A polícia tem fortes indícios 
de que se trata de uma tentativa 
de latrocínio. Um dos autores 
já foi identifi cado”, disse Witzel. 
Ele relatou que, segundo indi-
cativos, o grupo responsável 
pelo atentado também teria 
participado de pelo menos 

outros cinco roubos na região. 
A parlamentar teve seu carro 
alvejado por criminosos, um 
deles com um fuzil, na Penha, 
zona norte da cidade, quando 
ia a uma missa com sua mãe.

Embora o Instituto de Segu-
rança Pública ainda não tenha 
divulgado os primeiros indica-
dores de criminalidade do ano, 
o governador informou que os 
números são positivos. Segun-
do ele, os índices parciais da pri-
meira quinzena de janeiro “são 
muito melhores” do que os do 
mesmo período do ano passado. 
“Nos casos mais rumorosos, os 
responsáveis pelos crimes têm 
sido descobertos e os mandados 
de prisão estão nas ruas para 
serem cumpridos. A violência 
do Rio não se resolve em 15 
dias, mas nós tivemos avanços 
substanciais”, reforçou (ABr).

Deputada Martha Rocha (PDT-RJ).
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Decreto que facilita posse de 
armas divide opiniões na Câmara
A decisão do presidente Jair Bolsonaro de assinar um decreto para facilitar a compra e a posse de 
armas de fogo no País  divide opiniões na Câmara

a subjetividade”, disse Bolso-
naro, durante a cerimônia de 
assinatura do decreto.

Líder do DEM, o deputado 
Elmar Nascimento (BA) con-
corda que a medida reduz a 
subjetividade do processo. 
“É importante que tenhamos 
critérios objetivos no trâmite 
da posse de armas, para evitar 
riscos e injustiças, e realmente 
a medida benefi ciar o cidadão 
comum”, manifestou-se o par-
lamentar, em nota divulgada 
no site do partido. O ministro 
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
afi rmou que o decreto atende 
a uma vontade da sociedade 
brasileira. Lorenzoni citou 
como exemplo o resultado do 
referendo realizado em 2005, 
o qual mostrou que 63,94% 
dos brasileiros eram contra 
a proibição do comércio de 
armas no País (Ag.Câmara).

na legislação  para a compra 
de armas de fogo de uso 
permitido. O texto retira da 
Polícia Federal a possibilidade 
de discordar da “declaração 

de efetiva necessidade” apre-
sentada pelo interessado. “O 
grande problema que tínhamos 
na lei é a comprovação da efe-
tiva necessidade, isso beirava 

Carla Bruni nega ter protegido 
Cesare Battisti na França

qual motivo essa mentira foi 
inventada”, reforçou.

O ex-guerrilheiro do grupo 
de extrema-esquerda Prole-
tários Armados pelo Comu-
nismo (PAC) foi condenado 
na Itália à prisão perpétua 
por quatro assassinatos co-
metidos na década de 1970, 
mas fugiu do país e passou 
anos vivendo na França, 
antes de partir para México 
e Brasil. Na entrevista, a 
cantora ressaltou que nunca 
conheceu Battisti e que “é 
uma calúnia grave argumen-
tar que ela lutou para evitar 
sua extradição da França 
para a Itália”.

“Eu gostaria que houvesse 
silêncio, silêncio e não menti-
ras, não fofocas, a fi m de res-
peitar a dor que nunca cessou, 
e nestes dias eu vivo mais do 
que nunca, os familiares das 
vítimas”, fi nalizou (ANSA).

“Meu marido não protegeu 
o Battisti durante seus anos 
como presidente, não sei por 

Desempenho escolar, critério 
para admissão em faculdades

privadas usam a nota do Enem 
como critério para selecionar 
candidatos para os seus cur-
sos. Em algumas instituições, 
é a única forma de seleção, 
e em outras a nota pode ser 
utilizada como um comple-
mento ao vestibular. Existem 
ainda instituições que aderiram 
parcialmente ao Enem e ainda 
mantêm vestibulares próprios, 
como é o caso da UnB.

Sandoval defende uma revi-
são da essência do vestibular, 
por se tratar de uma avaliação 

“pontual fi nalística do rendi-
mento acadêmico”. Ele argu-
menta que historicamente o 
acesso à universidade “tem 
sido feito não em razão da 
capacidade de cada um, mas 
das oportunidades sociais, eco-
nômicas e, por consequência, 
de estudo”. O senador explica 
que o projeto é uma alternativa 
à “perversidade do sistema” de 
vestibulares seletivos muito 
disputados. Se for aprovado na 
CE, o projeto seguirá para a aná-
lise da Câmara (Ag.Senado).

Parcelamento em até 12 vezes do seguro 
obrigatório de veículos

Witzel: deputada sofreu 
tentativa de latrocínio



Números crescentes de 

IoT e outros dispositivos 

conectados. Vídeo over-

the-top (OTT) em TVs de 

locais fi xos, bem como 

laptops e telefones

Backhaul sem fi o em re-
des fi xas. Ótica digital 
ampliando alcance e 

capacidade. O ano de 2018 
inaugurou redes multiproto-
colo, multiplataforma e multi-
gigabit em um ritmo sem pre-
cedentes. E para os próximos 
12 meses não há previsão de 
desaceleração. Este ano houve 
um enorme progresso em três 
áreas críticas: 
 1) Crescimento expo-

nencial de banda 

larga: o aumento no 
número de assinantes 
de banda larga e a pro-
liferação de dispositivos 
conectados resultaram 
em uma demanda de 
rede sem precedentes. 
Além disso, o número 
de dispositivos conecta-
dos por residência (em 
alguns casos, entre 20 
e 30 em média) está su-
perando rapidamente o 
número de dispositivos 
conectados por usuário, 
de acordo com o 2018 
Connectivity & Enter-
tainment Index (CEI). 
E não são apenas resi-
dências: os provedores 
de serviços viram um 
forte crescimento nos 
clientes comerciais este 
ano.

 2) Desconectar-se virou 

mainstream: os guer-
reiros móveis deram 
lugar às massas móveis. 
E são igualmente exi-
gentes: 89% das pessoas 
no mundo todo esperam 
conectividade constan-
te, de acordo com o CEI. 
Desde o uso de pacotes 
de dados de celulares 
como hot spot de ba-
ckup, quando a rede wi-
-fi , falha a acessar plata-
formas de streaming em 
nossas TVs fi xas em vez 
de apenas em laptops 
e telefones. Os slogans 
de marketing “qualquer 
dispositivo a qualquer 
hora em qualquer lugar” 
se tornaram realidade. 
Em resposta, a ótica 
digital está ampliando o 
alcance e a capacidade 
das redes.

 3) A migração de ser-

viços gerenciados 

de empresas para 

residências: liderados 
por plataformas de 
serviços como Netfl ix e 
The Weather Channel, 
os serviços customiza-
dos, que antes eram 
exclusivos para redes 
corporativas, agora 
estão disponíveis para 
redes domésticas e 
dispositivos móveis. Da 
segurança residencial 
de alta qualidade aos 
primeiros adeptos da 
Internet das Coisas 
(IoT), as expectativas 
de nível empresarial 
chegaram à tecnologia 
residencial.

Preste atenção nas tendên-
cias abaixo, no próximo ano, à 
medida que as redes tornem 
possível um futuro mais fl e-
xível, e o atual mercado de 
US $ 8 bilhões se expanda 
para atender à crescente 
demanda:

 1) Verdadeira integração 

entre as tecnologias 

de rede corporativa 

e residencial: redes 
multigigabit para uso 
residencial e empresa-
rial estão chegando em 
paralelo, e tecnologias 
como a 802.11ax pro-
metem ser as primeiras 
a mudar o roteiro da 
migração de tecnologia, 
começando nos lares 
para depois chegar às 
empresas. O provisiona-
mento integrado sem fi o 
e fl exível promete seguir 
o mesmo caminho. Além 
disso, a capacidade ab-
soluta aumentará. Já 
foram lançados serviços 
de 2 gigabits nos EUA e 
redes com capacidade 
ainda maior internacio-
nalmente.

 2) O aumento da ver-

dadeira automação 

de rede, com mais 

inteligência e mais 

fl exibilidade: os níveis 
de velocidade gigabit são 
caros. Pensando nisso, 
várias novas tecnologias 
tentarão reduzir os cus-
tos absolutos e operacio-
nais e, ao mesmo tempo, 
aumentar a fl exibilidade 
dos sistemas. Redes 
virtualizadas serão pro-
gramadas para máxima 
personalização. Por sua 
vez, o big data fornecerá 
insights e análises para 
equilibrar as cargas de 
rede. Novas arquiteturas 
de acesso à rede busca-
rão aumentar a confi a-
bilidade e a efi cácia nas 
operações. Em alguns 
casos, surgirão arquite-
turas de rede complexas 
que fornecerão o nível de 
escolha e controle para 
atender à demanda dos 
usuários mais exigentes.

 3) Terceirização de ge-

renciamento de tec-

nologia de rede em 

uma escala muito 

maior: O gerenciamento 
desses custos e comple-
xidades ultrapassará 
rapidamente os con-
juntos de habilidades 
dos proprietários de 
empresas de pequeno 
e médio porte. À medi-
da que a fi bra ótica se 
expanda, as tarefas de 
gerenciamento de rede 
serão transferidas para 
os provedores de servi-
ços. As redes defi nidas 
por software que ofere-
cem acesso distribuído e 
licenciamento de banda 
larga e terminais vão 
se proliferar conforme 
tecnologias exigentes 
como PON, backhaul 5G, 
Metro Ethernet e uma 
lista de funções virtuais 
aparecerem em redes 
residenciais e corpora-
tivas.

Em suma, 2018 foi promissor 
em termos de desenvolvimento 
tecnológico na área de tecno-
logias. Certamente, muitas fer-
ramentas que surgirão agora 
vão ter impacto no mercado de 
smart homes num futuro bem 
próximo. A tendência é que o 
próximo ano siga esse mesmo 
caminho conforme tecnologias 
como IoT, 5G e smart homes 
se popularizem e aumentem 
a demanda por redes estáveis, 
tanto corporativas quanto re-
sidenciais e móveis.

(*) - É presidente da área de Nuvens e 
Redes da Arris International

(www.arris.com).

Demanda de rede
deve crescer ainda 

mais em 2019
Dan Whalen (*)
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Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ: 62.638.374/0001-94
Edital de Inadimplência

“O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS, apôs não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste 
notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras 
pendentes. A não regularização Integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação 
deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para 
quaisquer dúvidas quanto à tais pendencias, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”  
Empresa: M. S. LTDA - ME CNPJ: **.*86.219/0001-** Contrato: 4500004188; Empresa: D. A. C. G. 
CNPJ: **.*84.088/0001-** Contrato: 4500022445; Empresa: J. C. P. - ME CNPJ: **.*27.261/0001-** 
Contrato: 4500010743; Empresa: C. DO N. M. CNPJ: **.*42.431/0001-** Contrato: 4500016519; 
Empresa: L. M. E. E.- EPP CNPJ: **.*42.701/0001-** Contrato: 4500013852;

PWA S/A
CNPJ n°. 04.455.612/0001-20 - NIRE 35.300.184.904

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 01 de Outubro de 2018
Data, Hora e Local: 01 de outubro de 2018, à 10:00 horas, na sede social a Avenida Eusébio Matoso, n° 690, conjunto
19, São Paulo – SP. Presenças: A totalidade do capital social, conforme comprovam as assinaturas lançadas no livro de
Presença de Acionistas. Convocação: Dispensado o edital de convocação nos termos do parágrafo 4°, do artigo 124, 
da lei n° 6.404/76. Mesa: Presidente: Sr. Roberto Carlos Pestana, que convidou a mim, Luis Schonenberg para
secretário. Ordem do dia: a) o exame, discussão e aprovação do Balanço Patrimonial e respectivas demonstrações
financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2017; b) A deliberação sobre a destinação do resultado do exercício
findo em 31.12.2017; c) a instalação ou não do Conselho Fiscal; d) A eleição da Diretoria para o próximo triênio e fixação
de sua remuneração; e) Consolidação do Estatuto Social; f) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Foram
aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes com abstenções legais: a) O Balanço Patrimonial, as respectivas
demonstrações financeiras e demais documentos da administração relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017
e que deixaram de ser publicados em conformidade com o Artigo 294, Inciso II da Lei 6.404/76, conforme balanço em
anexo a esta; b) Aprovar a manutenção do prejuízo do exercício findo em 31.12.2017 em conta de prejuízos acumulados 
da Sociedade; c) estabelecer que o Conselho Fiscal não funcionará neste exercício; d) Reeleger a diretoria pelo período
de 03 (três) anos conforme determina o Estatuto Social, que vigorará até a Assembleia Geral que vier a deliberar sobre as 
contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021, a saber: Diretor sem designação específica o 
Sr. Roberto Carlos Pestana, brasileiro, viúvo, empresário, portador da Carteira de Identidade RG n° 2.761.588 SSP/
SP, e do CPF/MF n°. 065.168.078-68, residente e domiciliado a Rua Maratona, n° 139, apartamento 41, São Paulo – SP,
e também como Diretor sem designação específica o Sr. Roberto Carlos Pestana Filho, brasileiro, solteiro,
economista, portador da Carteira de Identidade RG n° 17.352.921 SSP/SP, e do CPF/MF n°. 103.811.938-37, residente e
domiciliado, a Avenida Jandira, n° 656, apartamento 181, São Paulo – SP ; O Sr. Presidente da mesa informou aos presentes
que em face de não haver mais nenhum candidato a cargo na diretoria, ficou decidido por unanimidade dos presentes que 
o segundo cargo da diretoria ficará vago momentaneamente até posterior deliberação. A remuneração da diretoria será
fixada em reunião própria dos diretores. Declaração de desimpedimento: O diretor ora eleito declara que não se
encontra impedido de exercer atividades mercantis por lei especial, ou condenação por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. e) Aprovar a Consolidação do Estatuto Social, que segue 
em anexo a esta Ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, 
foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que lida e achada conforme, foi devidamente 
assinada por todos os presentes. São Paulo, 01 de outubro de 2018. Presidente da mesa: Roberto Carlos Pestana;
Secretário da mesa: Luis Schonenberg. Acionistas presentes: Roberto Carlos Pestana, e Roberto Carlos Pestana
Filho; Diretores eleitos: Roberto Carlos Pestana e Roberto Carlos Pestana Filho. Confere com o original lavrado em 
livro próprio. Roberto Carlos Pestana - Presidente da Mesa. Registrada na JUCESP sob o n° 575.806/18-7 em 07/12/18.

SIFRA S/A
CNPJ n°. 03.729.970/0001-10 - NIRE 35.300.196.392

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 01 de Outubro de 2018
Data, Hora e Local: 01 de outubro de 2018, às 10:00 horas, na sede social à Rua Eduardo de Souza Aranha, 
n°. 153, sala 31, Bairro Jardim Paulista, São Paulo-SP. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital
social, conforme as assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”. Convocação: Dispensado o edital de 
convocação pela imprensa conforme faculta o artigo 124 § 4° da Lei 6.404/76. Mesa: Por aclamação dos presentes,
assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Eugenio Schonenberg, que convidou a mim, Luis Geraldo 
Schonenberg, para secretariá-lo. Ordem do dia: (a) Deliberar sobre as contas dos administradores, o Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2017, e publicação das Demonstrações 
Financeiras; (b) A destinação do resultado do exercício; (c) A consolidação do Estatuto Social; (d) Outros assuntos
de interesse social. Deliberações: Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes com as abstenções
legais, as seguintes matérias: (a) As contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras do exercício findo em 31.12.2017, as quais foram publicadas no Diario Oficial do Estado e Jornal Empresas 
& Negócios na edição de 01.08.2018 simultaneamente; (b) A manutenção do resultado apurado no exercicio na conta de
prejuizos; (c) A consolidação do Estatuto Social por melhor atender aos objetivos sociais. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à
lavratura desta Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 01 de outubro de 2018.
Presidente da Mesa: Paulo Eugenio Schonenberg; Secretário da Mesa: Luis Geraldo Schonenberg; Acionistas
Presentes: Paulo Eugenio Schonenberg, Roberto Carlos Pestana Filho, Marco Aurélio Galhardo Rennó, Ilana Renata 
Schonenberg Bolognese, Eleonor Regina Feliciana Schonenberg e Osher Investimentos e Participações Ltda representada
pelos sócios: Luis Geraldo Schonenberg e Marco Aurélio Galhardo Rennó. Conforme original lavrado em livro próprio.
Paulo Eugenio Schonenberg - Presidente da mesa. Registrada na JUCESP sob n° 600.532/18-5 em 28.12.2018.

Foram entrevistados 1.066 
caminhoneiros (autôno-
mos e empregados de 

frota), de 28 de agosto a 21 de 
setembro de 2018. A pesquisa 
revelou que a média de idade 
dos motoristas é de 44,8 anos e 
a renda mensal líquida média é 
de R$ 4,6 mil, sendo que cami-
nhoneiros autônomos ganham 
R$ 5 mil e caminhoneiros em-
pregados de frota, R$ 3,7 mil. 
Em média, os entrevistados 
estão na profi ssão há 18,8 anos.

“A Pesquisa deixa clara a 
realidade enfrentada pelos 
profissionais nas nossas ro-
dovias. Renda mensal baixa, 
insegurança e o elevado preço 
do combustível são os grandes 
problemas. Os dados também 
comprovam a importância do 
SEST SENAT, que oferece 
qualificação profissional e 
atendimento em odontologia, 
fi sioterapia, nutrição e psico-
logia. São serviços gratuitos, 
prestados em todos os estados 
do Brasil, que garantem a em-
pregabilidade e melhor qualida-
de de vida aos caminhoneiros”, 
afi rma o Presidente da CNT, 
Clésio Andrade.
 • Greve dos caminhonei-

ros - Sobre a greve dos 

CNT divulga pesquisa sobre 
Perfi l dos Caminhoneiros

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgou a Pesquisa CNT Perfi l dos Caminhoneiros 2019, 
com informações gerais sobre o profi ssional e a sua atividade

A Pesquisa deixa clara a realidade enfrentada pelos 

profi ssionais nas nossas rodovias.

A
g.

C
N

T e roubos (64,6%); custo do 
combustível (35,9%); e valor 
do frete (27,4%). 
 • Transporte de Cargas 

- Para 62,9% dos caminho-
neiros entrevistados houve 
diminuição de demanda no 
transporte de cargas em 
2018. Destes entrevista-
dos, 62,1% alegam que o 
principal motivo foi a crise 
econômica e 20,3% que o 
motivo foi custo do frete.

 • Saúde - Quando o assunto 
é saúde, 38,1% dos autôno-
mos disseram que procu-
ram profi ssionais de saúde 
para prevenção. Já entre 
os empregados de frota, 
esse índice chega a 51,8% 
dos profissionais; 20,3% 
dos caminhoneiros utilizam 
regularmente algum tipo de 
medicamento controlado 
por indicação médica. Des-
tes, 56,4% utilizam remédio 
para hipertensão e 18,0% 
para problemas relaciona-
do ao diabetes; 43,0% dos 
profi ssionais não praticam 
qualquer atividade física. 

Veja a íntegra da Pesquisa 
em: (https://bit.ly/2AN7wHI). 
Fonte: CNT.

caminhoneiros de 2018, 
65,3% dos entrevistados 
afi rmam ter participado da 
paralisação; 64,4% afi rmam 
que foram informados via 
WhatsApp sobre os rumos 
da paralisação e 74,7% que 
conheciam a pauta de rei-
vindicações. Para 56,0%, as 
conquistas do movimento 
não foram satisfatórias. 

 • Reivindicações e en-

traves - Entre as reivin-
dicações que os cami-

nhoneiros entrevistados 
consideram importantes, 
estão: redução do preço 
do combustível, apontada 
por 51,3%; mais segurança 
nas rodovias (38,3%); juros 
mais baixos para o fi nancia-
mento de veículos (27,4%); 
e aumento do valor do frete 
(26,2).

Já os principais entraves para 
a profi ssão foram apontados 
na seguinte ordem: assaltos 

Mais de 7 mil médicos com registro no Brasil

se apresentaram aos municípios.

Balanço divulgado ontem 
(16) pelo Ministério da Saúde 
apontou que 82% das vagas do 
último edital do Programa Mais 
Médicos foram preenchidas. 
Com a publicação do resultado 
dos selecionados na segunda 
chamada, mais de 7 mil médi-
cos com registro no Brasil se 
apresentaram aos municípios. 
Ao todo, 8.517 oportunidades 
foram disponibilizadas após o 
encerramento da cooperação 
com Organização Pan-Ameri-
cana (Opas).

Dos 1.707 profi ssionais que 
se inscreveram na última cha-
mada, 1.089 compareceram aos 
locais escolhidos e tiveram a 
participação validada pelos ges-
tores municipais até o dia 14 de 
janeiro. Os médicos ocuparam 
as vagas de mais da metade 
das cidades com oportunidades 
abertas (689) e de 11 Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas. 
Ao todo, a etapa contou com 
2.549 vagas em 1.197 municí-
pios e 34 distritos indígenas.

82% das vagas foram preenchidas 
por profi ssionais com CRM Brasil

Mais Médicos
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Os postos que estiverem em 
aberto serão disponibilizados 
na próxima etapa, entre os 
próximos dias 23 e 24, para 
os profissionais brasileiros 
formados no exterior. Se 
não forem preenchidas, as 
vagas serão reabertas, nos 
dias 30 e 31, para os médicos 
estrangeiros. As inscrições 
para o atual edital do Mais 
Médicos começaram com os 
profi ssionais com registro no 

Brasil escolhendo as cidades 
disponíveis. 

Em seguida, o Ministério da 
Saúde abriu prazo para que os 
brasileiros formados no exte-
rior e estrangeiros, também, 
participassem da iniciativa. Ao 
todo, 10.205 profi ssionais com-
pletaram a inscrição. O prazo 
para o envio da documentação 
dos profi ssionais encerrou em 
dezembro de 2018 e estão em 
análise pela pasta (Ag.Saúde).

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 : 3043-4171
netjen@netjen.com.br

IGP-10
começa ano com 
defl ação de 0,26%

O Índice Geral de Pre-
ços–10 (IGP-10), medido 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), registrou deflação 
(queda de preços) de 0,26% 
em janeiro. Em dezembro 
de 2018, o indicador já havia 
tido uma defl ação de 1,23%. 
Apesar da queda de preços 
nos dois meses, o IGP-10 
acumula infl ação de 6,8% em 
12 meses.

Dos três subíndices que 
compõem o IGP-10, apenas 
o Índice de Preços ao Pro-
dutor Amplo, que monitora 
o comportamento dos preços 
no atacado, teve defl ação 
em janeiro: -0,59%. Ainda 
assim, foi uma defl ação mais 
moderada do que a do mês 
anterior (-1,83%).

O Índice de Preços ao 
Consumidor, que analisa o 
comportamento do varejo, 
teve infl ação de 0,45% em 
janeiro, ante uma defl ação 
de 0,09% em dezembro. A 
infl ação do Índice Nacional 
de Custo da Construção subiu 
de 0,12% em dezembro para 
0,29% em janeiro (ABr).

Com o cachimbo sempre na 
boca, o chapéu de marinheiro e 
a âncora tatuada em seu braço 
musculoso, o icônico persona-
gem Popeye celebra 90 anos. 
Para comemorar o aniversário, o 
marujo ganhou uma nova versão, 
bem diferente da original, para 
conquistar o público mais jovem, 
chamada “Popeye’s Island Ad-
ventures”, que será distribuída 
pelo YouTube.

Na série, Popeye aparece mais 
jovem, com cabelos loiros por 
baixo do chapéu de marinheiro, 
respeita o meio ambiente e, ao 
invés de usar suas tradicionais la-
tas de espinafre, cultiva a planta 
no teto de sua casa. Seu inimigo, 
Brutus, não se interessa mais por 
Olívia Palito e tem como missão 
roubar os espinafres de Popeye, 
que contêm poderes mágicos.

Nessa versão politicamente 
correta, Olívia é uma inventora 
empoderada, independente 
e que ajuda Popeye em suas 
aventuras. O desenho tem sido 

criticado na internet, já que nem 
o cachimbo está presente, tendo 
sido substituído por um apito. 
A sequência tem 25 episódios, 
cada um de dois minutos e sem 
diálogos.

Popeye foi criado pelo car-
tunista americano Elzie Crisler 
Segar em 17 de janeiro de 
1929. Desde então, se tornou 
um verdadeiro fenômeno, pro-
tagonizando curtas-metragens, 
desenhos animados, quadrinhos, 
jogos de videogame, campanhas 
publicitárias e um fi lme da Dis-
ney, de Robert Altman, com o 
personagem sendo interpretado 
por Robin Williams.

Popeye ainda incentivou mi-
lhões de crianças a consumirem 
espinafre, vegetal responsável 
por sua força. Nos anos 1930, o 
consumo da planta aumentou em 
30%, o que fez os agricultores da 
cidade americana de Crystal City 
e a indústria de Arkansas ergue-
rem estátuas em agradecimento 
ao marujo (ANSA).

Politicamente correto, Popeye perde cachimbo e ganha apito.

Popeye completa 90 anos e ganha 
versão politicamente correta

Divulgação/TNH1
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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 17 de Janeiro de 2019. Dia de Santo Antão (protetor 
dos animais), Santa Leonila, São Mariano e Dia do Anjo Hahaiah, cuja 
virtude é a serenidade. Hoje aniversaria o ex-pugilista Muhammad Ali 
que chega aos 77 anos, o ator Taumaturgo Ferreira que nasceu em 
1956, o ator Jim Carrey que faz 57 anos, o ator Márcio Garcia que é de 
1970 e a atriz Mel Lisboa que faz 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau é sempre discreto, tranqüilo 
e espiritual. Tende de aprender tudo com facilidade e tem uma memória 
prodigiosa, jamais esquece o que lhe fazem de bom ou ruim. Tem con-
dições de realizar trabalhos difíceis e ser admirado por isso. Vêem os 
problemas como coisas naturais, que estão aí para serem enfrentados e 
resolvidos no menor tempo possível. As difi culdades aparecem quando 
essa lógica poderosa precisa lidar com os sentimentos e a fragilidade 
de outros seres humanos. No lado negativo, abusa da confi ança dos 
outros e se torna indiscreto e mentiroso.

Dicionário dos sonhos
AUTOMÓVEL – Desejo de viagens ou aventuras. 
Vontade de Ter um automóvel. A maneira de dirigi-lo 
indica se você é uma pessoa disciplinada ou indisci-
plinada. Números de sorte: 03, 35, 36, 40, 41 e 42.

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

Esta quinta é o décimo segundo dia da lunação. A Lua em Gêmeos deixa o dia mais comunicativo.  Hora de tro-
car informação, buscar o conhecimento, estudar e fazer novas descobertas. No fi nal do dia a Lua faz um aspecto 
negativo com Vênus que pede atenção na comunicação. Cuidado com exageros e também com mentiras.  Fale 
somente aquilo que tiver certeza. A Lua faz um bom aspecto com Marte à noite que traz bastante iniciativa. Mas 
como a Lua faz um aspecto tenso com Netuno podemos fi car confusos e fazer julgamentos precipitados. A Lua 
em aspecto negativo com Júpiter também pede atenção aos excessos. 
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A Lua em Gêmeos deixa o dia mais 
comunicativo. Hora de trocar in-
formação, buscar o conhecimento, 
estudar e fazer novas descobertas. 
Preste atenção para não deixar 
dúvidas de suas boas intenções no 
trabalho. Fale somente aquilo que 
tiver certeza. 56/556 – Azul.

Um dia de agilidade e dinamismo 
para lidar, comprar e vender apare-
lhos eletrônicos. A inteligência fi ca 
ativada. Muita felicidade se apostar 
naquilo que seja realizado em longo 
prazo e bem pensado. Precisa ser 
objetivo e prático na sua forma de 
agir. 88/488 – Verde.

Mercúrio em aspecto com Urano 
ajuda a resolver qualquer desafi o, 
assim como aumenta a facilidade 
para lidar com novas tecnologias e 
coisas que você deixou para depois. 
Deve fazer novos planos para o 
futuro, mas cuidado com os maus 
pensamentos. 93/893 – Amarelo.

Nesta quinta poderá ser mais difícil 
manter a disciplina, pois estará bem 
mais indulgente. Há uma positiva e 
franca disposição para o uso prático 
de nossos dons pessoais. Evite forçar 
uma situação ou teimar diante do 
que não pode ser realizado como 
idealizou. 27/827 – Branco.

O aspecto planetário com a Lua 
em Gêmeos nesta quinta ajuda a 
iniciar coisas que serão duradouras 
e confi áveis. Mas cuidado com impre-
vistos e situações inesperadas. Faça 
um esforço para manter uma boa 
imagem pessoal junto das pessoas. 
21/621 – Amarelo.

Cuidado com exageros e também 
com mentiras. Fale somente aquilo 
que tiver certeza. A Lua faz um bom 
aspecto com Marte à noite que traz 
bastante iniciativa. A praticidade 
assume papel importante na lida 
com os pequenos desafi os do dia a 
dia. 44/544 - Verde.

As relações afetivas que forem inicia-
das nestes dias serão duradouras e 
confi áveis. Ajude alguém e viverá um 
clima de alegria e descontração pelo 
reconhecimento do seu próximo. No 
fi nal do dia a Lua faz um aspecto ne-
gativo com Vênus que pede atenção 
na comunicação. 22/522 – Bege.

Faça tudo com prazer com gosto e 
dedicação, com uma positiva e fran-
ca disposição para o uso prático de 
nossos dons pessoais. Viverá um dia 
de alegrias sociais e sentimentais. 
Hora de trocar informação, buscar 
o conhecimento, estudar e fazer 
novas descobertas. 10/810 – Azul.

Procure encontrar os parceiros 
certos para os seus negócios. Use 
de bom discernimento do que deve 
ser usado na solução dos pequenos 
problemas.  Uma parceria inespe-
rada melhora a vida material. Pode 
aumentar os lucros através de novos 
negócios ou novo trabalho que reali-
zar. 91/891 – Verde.

Em breve terá uma visão nova do 
futuro e do que pretende sabendo 
lidar com os pequenos desafi os do 
cotidiano. Mais alguns dias e começa 
a sua melhor fase do ano, depois do 
aniversário.  As relações íntimas 
pedem novos interesses ou até uma 
parceria nova. 41/941 – Azul.

Este é um dia de agilidade e dina-
mismo para lidar, comprar e vender 
aparelhos eletrônicos. A inteligência 
fi ca ativada e não vai errar. É pre-
ciso cuidado com a saúde, já que 
problemas crônicos aumentam. O 
dia não é bom  para a saúde o amor. 
54/654 – Branco.

Procure ouvir as pessoas e chegar a 
um consenso de opiniões e depois, 
comece a agir imediatamente. Pode 
ter maior facilidade para enfrentar e 
vencer os pequenos desafi os do dia 
a dia. A Lua faz um aspecto tenso 
com Netuno podendo fi car confuso 
e fazer julgamentos precipitados 
29/129 – Azul.

Simpatias que funcionam
 Para limpar a casa das más infl uências: Pegue um 
balde de água limpa, um pano branco limpo e novo, 
meio quilo de sal grosso, um bastão de incenso de 
cânfora, uma vela branca simples, um copo de vidro 
com água, três rosas brancas Coloque sal grosso no 
balde com água limpa. Faça uma oração ao seu anjo 
da guarda para que lhe proteja durante esta simpatia 
e acenda o incenso. Acenda a vela ao lado do copo 
com água. Lave as paredes de sua casa com a água 
e o sal do balde, sempre rezando. Ao acabar, jogue 
fora o pano e o resto da água de sal. Despeje a água 
que fi cou no copo e deixe a vela queimar até o fi m. 
Depois, tome um banho com pétalas de rosas brancas, 
jogando a água de rosas desde a cabeça até os pés.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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4/orbe. 5/darci — diade. 6/mauser. 10/posteriori.

Serviço que
atende o

pós-venda
(sigla)

Baralho 
de uso

esotérico
(pl.)

Idade mí-
nima para
o Estatuto
do Idoso

(?) de
Santana,
cidade
baiana

Instru-
mento de
percussão
do samba

Fixado
com ante-
cedência

Extensão
de nomes
de sites

(internet)

A mais
famosa
pistola
alemã

Maria (?)
Gueiros,

humorista
brasileira

"Boneca
de (?)",
clássico
da MPB

Completa
o trabalho 
da picareta

Esposa de
Abraão
(Bíblia)

Fixações 
"estranhas"

na área
sexual

Recibo de 
Pagamento
a Autônomo

(sigla)

Acorde de
duas notas

(Mús.)

Nome da
viúva de
Getúlio
Vargas
Letra

inicial de
produtos
da Apple

Helder
Agostini,

ator
brasileiro

Que pode
aumentar
em apre-
ciação

Prende 
com corda
Forma da
ferradura

Influências
mútuas

(fig.)

Causa 
da crise 

econômica
dos EUA
em 2008

Caracterís-
tica do ca-
belo com
seborreia

Sigla pintada no caça
norte-americano

A imagem percebida
na alucinação

Conjunto de técnicas
dominado pela Nasa

Vegetal diurético 
rico em ácido fólico

Alimento
de leite e
batatas

Hipótese

Seleção
(abrev.)
Sinal de
direção

Religião
(abrev.)

Refrescar-
se (bras.)

Pele
Mar que

virou "ser-
tão" (Ásia)

Animal dos
pastores 

da Lapônia
Casal

Cuida da 
pessoa com 
deficiência
Ligeireza

Trabalho
do hippie

Dar uma
resposta 

"matadora",
nas redes

sociais

Que verte
pranto

Globo;
esfera

Eduardo Cunha: ex-presidente da
Câmara dos Deputados que foi

preso em
2016

A (?): diz-
se do saber

obtido 
da expe-
riência

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Refl exõesRefl exõesRefl exões

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: PHELIPE RODRIGUES SIQUEIRA, profi ssão: técnico automobilistico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 
17/12/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmilson 
Jorge Siqueira e de Claudete Rodrigues Siqueira. A pretendente: ANA CAROLINE DOS 
SANTOS REIS, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 18/05/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Evangelista dos Reis e de Wanderli 
Aparecida dos Santos dos Reis.

O pretendente: EDGARD GAFFO GALENO, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 18/10/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Galeno 
e de Miriam Gaff o Galeno. A pretendente: FRANCELI TEIXEIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 10/11/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Teixeira e de 
Sueli Aparecida da Silva Teixeira.

O pretendente: ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA, profi ssão: ajudante de pedreiro, 
estado civil: viúvo, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 05/07/1971, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adriano Crespo de 
Sousa e de Leonor Rodrigues de Sousa. A pretendente: ADRIANA DE FREITAS CA-
ETANO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, 
data-nascimento: 22/08/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Martinho de Freitas Caetano e de Florisa Dias Caetano.

O pretendente: WÉLINTON BRAGA DOS SANTOS, profi ssão: micro-empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 13/12/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ariosvaldo Braga 
dos Santos e de Maria Francisca Gomes Ferreira dos Santos. A pretendente: KARINA 
PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: bancária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 11/10/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celia Pereira de Souza.

O pretendente: DNNIEL PAULO DARIFF, profi ssão: estudante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Miguel do Oeste - SC, data-nascimento: 23/01/1989, residente e 
domiciliado em Cairo - Egito, fi lho de Paulo Dariff  e de Cleci Bertholdo Fernandes. A 
pretendente: BARBARA JACOB LOPES DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 13/10/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Lopes da 
Silva e de Ana Maria Jacob Lopes da Silva.

O pretendente: GUILHERME CORREIA DA SILVA, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 26/05/1990, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Correia da Silva 
e de Marisol Cuencas. A pretendente: LAÍS LEITE FERREIRA, profi ssão: empresária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 
18/01/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton 
Ferreira e de Maria Teresa Leite Ferreira.

O pretendente: STEEVE ALEXANDER SIRUFO SAMARTIN, profi ssão: técnico eletro-
nico, estado civil: solteiro, naturalidade: em Suzano - SP, data-nascimento: 16/06/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Bento Samartin Filho e 
de Solange Marques Sirufo. A pretendente: FRANCISCA ANAILHA ALVES SIQUEIRA, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: em Jucás - CE, data-
nascimento: 30/06/1974, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de 
José Alves Siqueira e de Ana Pereira da Silva.

O pretendente: LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 11/08/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Gonzaga Lopes da Silva e 
de Clarinda Augusta Lopes da Silva. A pretendente: LUCIANA MENDES DE SOUZA, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, 
data-nascimento: 09/03/1979, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha 
de Miraldo Mendes de Souza e de Bernadete Ferreira de Souza.

A pretendente: DENISE MARTINS CORRÊA, profi ssão: assistente de classifi cação, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
08/07/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Martins 
Corrêa e de Aparecida Marciel Corrêa. A pretendente: DÉBORA CORBE LATORRE, 
profi ssão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Butantã - SP, data-
nascimento: 09/08/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Daniel Benito Hahné Ribeiro Latorre e de Valquiria Corbe.

O pretendente: FREDERICO MARQUES LIMA DOS SANTOS, profi ssão: dentista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 27/09/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos dos San-
tos e de Eni Marques Lima dos Santos. A pretendente: ANA CAROLINA DA SILVA, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco - SP, data-nascimento: 
14/11/1984, residente e domiciliada em Osasco - SP, fi lha de Heleno Hecilio da Silva e 
de Irene Schmidt de Araujo.

O pretendente: RICARDO CHOLI LONGO BORGES, profi ssão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 15/04/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz Leal Borges e de Ofelia 
Baptistella Choli Leal Borges. A pretendente: GIOVANNA LEANDRO FANTIN, profi ssão: 
coordenadora comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, 
data-nascimento: 23/10/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Marcel Ismael Fantin e de Ilce Penha Leandro Fantin.

O pretendente: EDER RAMOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Salvador - BA, data-nascimento: 20/05/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ramos e de Solange Santos 
Ramos. A pretendente: EDNEIA LOPES ARAUJO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: em Salvador - BA, data-nascimento: 
26/06/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adailton 
Araujo dos Santos e de Vera Lucia Lopes do Espirito Santo.

O pretendente: JEFFERSON SANTANA DE SOUZA, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 24/01/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jovino Lopes de Souza 
e de Maria José Santana de Souza. A pretendente: AMANDA ALVES DE SOUZA, pro-
fi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, 
data-nascimento: 13/04/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Edleuzo de Souza e de Maria de Lourdes de Souza.

O pretendente: GABRIEL MANCIO GUIA, profi ssão: policial militar, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital, Cangaíba - SP, data-nascimento: 31/10/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Mancio Guia e de Elza Mancio. A pretendente: 
MICHELLI SÁ SILVA RAMALHO, profi ssão: auxiliar de coordenação, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 03/12/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sidenei Laurindo Ramalho e de Jucelia de Sá Silva Ramalho.

O pretendente: CARLOS ADRIANO LOUREIRO SIMÕES, profi ssão: bancário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
03/01/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Plinio 
Simões e de Idalina dos Anjos Loureiro Simões. A pretendente: ÉRICA BARROSO 
TOMÉ, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de 
França - SP, data-nascimento: 14/08/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Pedro Davi Tomé e de Diva Eliana Barroso Tomé.

O pretendente: EDUARDO MOREIRA DA COSTA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 10/01/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elísio Moreira da Costa e de 
Maria de Jesus da Costa. A pretendente: INGRID FERREIRA MARTINS, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 
08/10/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo 
de Souza Martins e de Maria de Fátima da Silva Ferreira.
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

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: WANDERSON ANDRADE DO NASCIMENTO, solteiro, auxiliar de 
estoque, natural de São Paulo - SP, nascido em 17/10/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Maurício Honorio do Nascimento e de Maria Rita de 
Sousa Andrade Nascimento. A pretendente: TATIANE COSTA, solteira, desempregada, 
natural de São Paulo - SP, nascida em 12/02/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Dilson Batista Costa e de Maria do Carmo Pinto Costa.

O pretendente: FELIPE FERREIRA, solteiro, autônomo, natural de Santa Isabel - SP, nascido 
em 05/08/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rodnei Ferreira 
e de Nelma da Silva Ferreira. A pretendente: LUCIANA COSTA BITTENCOURT, solteira, 
recepcionista, natural de São Paulo - SP, nascida em 28/05/1997, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Jairo Barbosa Bittencourt e de Elizete Costa Bittencourt.

O pretendente: LUCIANO GUASTELLI GASTALDO, solteiro, dentista, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 12/06/1969, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Cicero Heitor Arcuri Gastaldo e de Marilena Guastelli Gastaldo. A pretendente: 
CRISTIANE LEAL SEVERINO DA SILVA, solteira, consultora, natural de São Paulo - 
SP, nascida em 16/02/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ivo 
Bernardo Severiano da Silva e de Marinalva Leal Severiano da Silva.

O pretendente: DAVID MADI, solteiro, analista de sistemas, natural de Santos - SP, nascido 
em 15/09/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Alberto Madi 
e de Aparecida Canizares Madi. A pretendente: VIVIANE BRAZ LIMA, solteira, analista 
fi nanceiro, natural de São Bernardo do Campo - SP, nascida em 06/10/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Hamilton Braz Lima e de Tercilia Bacarin Braz.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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QUINTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2019

HOMOLOGAÇÃO NA EMPRESA
A reforma previdenciária informa que a homologação de rescisão 
de contrato de trabalho não necessita ser efetuada no sindicato da 
categoria, porem em algumas convenções/acordos/dissídios coletivo 
diz que é obrigatório, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE DESCONTAR A FALTA DE UM GERENTE 
QUE RECEBE GRATIFICAÇÃO DE CARGO DE CONFIANÇA, COMO 
PROCEDER COM O DSR?

Tratando-se de empregado exercente de cargo de confiança 
de gerente, conforme artigo 62, inciso II da CLT, não sujeito ao 
controle da sua jornada, não pode o empregador descontar as 
faltas ao trabalho, ainda que injustificadas, do mesmo modo que 
ele não direito de receber horas extras.

TRABALHOU EM PONTO FACULTATIVO
Funcionário trabalhou em dia de ponto facultativo, pode compensar 
em outro dia? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
Durante o contrato de trabalho por prazo determinado, o funcionário 
solicitou demissão. No contrato existe clausula assecuratória, podemos 
efetuar o desconto da metade dos dias faltantes para o termino do 
contrato? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DEMITIR O ESTAGIÁRIO A QUALQUER MOMENTO, 
COMO PROCEDER?

Na Lei nº 11.788/08 (estagiário) não há impedimento para ser 
feito o término do estágio, a qualquer momento. Aconselhamos 
que a empresa verifique se há algum impedimento com a ins-
tituição de ensino, e no termo de compromisso, firmado com a 
instituição de ensino e o estagiário. Considerando que não conste 
nada nesse sentido, é possível ser feita a demissão do estagiário.

• • •

Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus 
quer que você saiba.. ... QUE A PACIÊNCIA, ACIMA DE TUDO, 
É O QUE É REQUERIDO NO MOMENTO... Não deixe que a 
ansiedade, ou a frustração, tome o comando.

As condições exteriores de sua experiência mudarão, mas seu 
maior benefício será alcançado quando as condições em seu 
interior permanecerem as mesmas. Não abandone sua paz 
interior. Salve sua identidade. Confi e em sua percepção mais 
elevada. Observe a visão mais grandiosa. Não se agite por uma 
decisão neste momento, nem busque uma solução imediata. 
Não deseje um fi m para as coisas como elas são. Esse fi m 
virá. Mas deixe que ele chegue naturalmente. Não apresse o 
rio. Aguarde. O Tempo Certo está próximo, e a solução dessa 
difi culdade está a caminho. Você não precisará pensar mais 
do que um segundo para saber exatamente por que recebeu 
esta mensagem hoje.

Amor, Seu Amigo,

Neale Donald Walsch
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Página 7São Paulo, quinta-feira, 17 de janeiro de 2019

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: ROMULO DA ROCHA PRATES, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/12/1996, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Neidinor da Rocha Prates e de Leina 
Lima da Silva Prates. A pretendente: MARIA HELENA DE SOUZA ARAÚJO, profi s-
são: fi scal de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Candiba, BA, data-nascimento: 
21/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Alves 
de Araújo e de Madalena de Souza Araújo.

O pretendente: ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO, profi ssão: manobrista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivam Victorino do Nascimento e de 
Sandra Maria da Silva Nascimento. A pretendente: LUCIENE PEREIRA DA SILVA, 
profi ssão: gerente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/04/1982, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Delço Pereira da Silva e 
de Nilce Santiago da Silva.

O pretendente: OTHMAN WAZEER QADER, profi ssão: chefe de cozinha, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Iraque, data-nascimento: 25/02/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wazeer Qader Younis e de Shi-
reen Mosa. A pretendente: SIMONE APARECIDA JUVENCIO, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 07/05/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ailton Aparecido Silva 
e de Marli Juvencio.

O pretendente: THIAGO MENDES DA CRUZ, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco da Cruz e de Helena Mendes 
Lima. A pretendente: ELIVANY PAULA ALVES PRAXEDES, profi ssão: analista de go-
vernança de dado, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/10/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliomar Silva 
Praxedes e de Evanir Alves Praxedes.

O pretendente: MARCUS VINÍCIUS CARLINI LOPES, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1993, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Edson Lopes e de Andréia Soraia Carlini Lopes. A 
pretendente: LARISSA KARINA DE FREITAS RODRIGUES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1996, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Sebastião Rodrigues e de Lusmara 
de Freitas Rodrigues.

O pretendente: ANTÔNIO DE JESUS SOUZA, profi ssão: pintor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 12/06/1957, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria de Jesus Souza. A pretendente: MARIA CELIA 
SENA DOS SANTOS, profi ssão: manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: Itajaí, 
BA, data-nascimento: 25/01/1964, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Messias dos Santos e de Corina Sena de Jesus.

O pretendente: HERBÉSON SHELTON NASCIMENTO OLIVEIRA, profi ssão: técnico 
de redes, estado civil: solteiro, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 12/03/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Rodrigues de 
Oliveira e de Maria Rosalba do Nascimento Avelino. A pretendente: SHEYLA ALVES 
DE SANT'ANA, profi ssão: auxiliar de laboratório, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1989, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
fi lha de José Carlos Salgado de Sant'Ana e de Zilneide Alves de Sant'Ana.

O pretendente: MAICON JOSÉ DA SILVA, profi ssão: auxiliar de eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Herminio José da Silva Neto e de 
Angela Maria Felix da Silva. A pretendente: SILVANA DE LIMA FERNANDES, profi s-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Catolé do Rocha, PB, data-nascimento: 
14/07/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Lima de 
Figueirêdo e de Edilene Fernandes de Oliveira Lima.

O pretendente: DEMETRIUS FERREIRA BARBOSA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Epifânio Barbosa e de Sonia Regina 
Ferreira. A pretendente: CINTIA CARLA GENTIL DE FARIA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Lorena, SP, data-nascimento: 21/03/1984, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelino Carlos de Faria e de Elizete 
Maria Gentil de Faria.

O pretendente: ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1975, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Brasilino da Silva e de Aldina 
Rodrigues da Silva. A pretendente: JOSEANE MARIA GOMES DA SILVA, profi s-
são: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 
01/03/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josias Araujo 
da Silva e de Olivia Maria Gomes da Silva.

O pretendente: GUSTAVO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS, profi ssão: re-
positor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evaldo dos Santos e de 
Nilda Fernandes Nicomedes. A pretendente: FLÁVIA CARINA RIBEIRO DE OLIVEI-
RA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 04/01/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Fernando Bomfi m de Oliveira e de Valeria Maria Ribeiro de Oliveira.

O pretendente: DIEGO ALVES LUZ, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 08/12/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Sergio Soares Luz e de Francisca 
Aparecida Alves Luz. A pretendente: TAYNÁ MUNIZ ALVES, profi ssão: autônoma, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Roberto Alves e de Creônice 
Muniz Alves.

O pretendente: PAULO DE OLIVEIRA COSTA, profi ssão: técnico em eletrônica, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Itambé, BA, data-nascimento: 05/08/1963, residente 
e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Edezio Dionizio Costa e de Alzira 
Lina de Oliveira. A pretendente: VICENTINA BRIGIDA, profi ssão: líder, estado civil: 
solteira, naturalidade: Lorena, SP, data-nascimento: 07/02/1972, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Brigida e de Marta de Jesus.

O pretendente: HUGO SÉRGIO FONTANA, profi ssão: supervisor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Cláudio, MG, data-nascimento: 22/03/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cleusvaldino José Fontana e de Elza Maria Martins 
Fontana. A pretendente: CINTIA CIBELE ADAMAS DO PRADO, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1983, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Divino Aparecido do Prado e 
de Marlene Adamas.

O pretendente: FRANCISCO WAGNER FELIX DA SILVA, profi ssão: ajudante de mar-
more, estado civil: solteiro, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 11/01/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edinaldo Felix da Silva 
e de Maria Aparecida da Silva Felix. A pretendente: JOSIVANE FERREIRA MATOS, 
profi ssão: atendente de lanchonete, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória da Con-
quista, BA, data-nascimento: 16/07/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Josevaldo Andrade Matos e de Fátima Rodrigues Ferreira.

O pretendente: CELSO DE JESUS DA SILVA, profi ssão: ajudante de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo da Silva e de Solange de Jesus 
dos Santos Silva. A pretendente: SARA CORDEIRO BOMFIM, profi ssão: operadora 
de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Uilson José Bomfi m e de 
Giselda Maria Cordeiro Bomfi m.

O pretendente: AILTON JESUS DOS SANTOS, profi ssão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Poções, BA, data-nascimento: 21/11/1982, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Josias Honório dos Santos e de Lindaura Pereira de 
Jesus. A pretendente: ROSÂNGELA SALVADOR PEREIRA, profi ssão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
11/10/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Airton Salva-
dor Pereira e de Helena Aparecida Bertula.

O pretendente: LEONARDO ALTAIR DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1980, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Maria Jose Messias dos Santos. A pretendente: 
VANESSA JOANA D'ARC DOS SANTOS, profi ssão: copeira hospitalar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1984, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Aparecida dos Santos.

O pretendente: LUIS NATHAN SANTOS, profi ssão: técnico de retifi cações, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival de Jesus Santos e de Elaine 
Penteado Santos. A pretendente: DÉBORA DO PRADO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1989, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marta do Prado da Silva.

O pretendente: DANILO SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 09/04/1992, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Maria de Oliveira e de Givanete Barbosa 
dos Santos Oliveira. A pretendente: BRUNA PEREIRA OLIVEIRA PRADO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Oliveira Prado e de 
Andrea Pereira Sodré Prado.

O pretendente: GILSON DE OLIVEIRA, profi ssão: operador de máquinas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1970, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Oliveira e de Ivone Daniel de 
Oliveira. A pretendente: CREMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar 
de cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: Itambaracá, PR, data-nascimento: 
03/11/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonas Rodri-
gues de Oliveira e de Rosa Maximiana da Silva.

O pretendente: PAULO RICARDO DOS REIS SIQUEIRA, profi ssão: auxiliar de pro-
dução, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião dos Reis Si-
queira e de Maria das Graças. A pretendente: SARAH NERY DOS SANTOS, pro-
fi ssão: digitadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Nery dos 
Santos e de Aparecida Ananias dos Santos.

O pretendente: JEAN PIERRE ALVES FERREIRA, profi ssão: líder de equipe, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Willian Ferreira e de Cenira 
Alves Ferreira. A pretendente: HELLEN CRISTINA DE SOUSA PENEZIO, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 19/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aislan 
Penezio e de Flavia Maria de Sousa.

O pretendente: JOSÉ GLEDSON GOMES BARBOSA, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 15/09/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Barbosa da Silva e de 
Maria Neci Gomes Evaristo. A pretendente: DHANDARA VITÓRIA DA CONCEIÇÃO, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 31/07/1997, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha 
de Ademir da Conceição e de Luzia Fátima Pereira da Conceição.

O pretendente: SERGIO DOS SANTOS COSTA, profi ssão: serralheiro, estado civil: vi-
úvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1963, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alfredo Carmo dos Santos Costa e de Eva Bento 
da Silva Costa. A pretendente: JOSEFA BEZERRA DE MELO, profi ssão: agente co-
munitário, estado civil: divorciada, naturalidade: Iati, PE, data-nascimento: 17/12/1965, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cabral de Melo e de 
Maria Bezerra de Carvalho.

O pretendente: RICHARD DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: açogueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/2000, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rildo da Silva Lins e de Elisabete Apolinário 
de Oliveira. A pretendente: BEATRIZ DOS SANTOS SÁ, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1998, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erisvaldo Cardoso de Sá e de Expedita 
Maria dos Santos.

O pretendente: ERICK BATISTA PEREIRA, profi ssão: técnico de áudiovisual, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/10/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dejair Pereira e de Elza Noguei-
ra Batista Pereira. A pretendente: ALESSANDRA SCARABELLI, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/05/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olair Scara-
belli e de Maria do Carmo de Lima Scarabelli.

O pretendente: RODRIGO FERNANDES CASTILHO, profi ssão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio Fernandes Castilho e de Antonia 
Jeruza Fernandes Castilho. A pretendente: KATIA PINTO BEZERRA, profi ssão: visu-
al merchandiser, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/08/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose da Silva 
Bezerra e de Maria do Amparo Pinto Bezerra.

O pretendente: JOSÉ MARCELINO DOS SANTOS FILHO, profi ssão: auxiliar de mon-
tagem, estado civil: solteiro, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 25/09/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Marcelino dos Santos 
e de Zita Damasceno Santos. A pretendente: FRANCIELE LOPES REGO, profi ssão: 
auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimen-
to: 16/11/1992, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Carlos Alberto do Rego 
Ribeiro e de Dalvenice Lopes Ribeiro.

O pretendente: ERIK VITOR DE ALMEIDA, profi ssão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldemar Vitor de Almeida Filho e de Cicera 
Maria Cezario de Almeida. A pretendente: DAYANE MARILYN ALBINO, profi ssão: au-
xiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Uberlândia, MG, data-nascimento: 
14/04/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Edu-
ardo Albino e de Edna Maria Silveira Albino.

O pretendente: KEVIN ALBUQUERQUE DOS SANTOS, profi ssão: operador de má-
quina, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Pereira dos 
Santos e de Cintia Albuquerque de Paula Santos. A pretendente: ELISABETH DE 
ARAUJO ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 16/09/2000, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, 
SP, fi lha de Albenilson Nascimento de Almeida e de Lucimar Diomar de Araujo.

O pretendente: JONATAS SOARES MENDES, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1994, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Jose Soares Mendes e de Maristela Rosa dos Santos 
Mendes. A pretendente: GABRIELA DAMIÃO CAMARGO, profi ssão: balconista, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdinei Loureiro Camargo e de Keli 
Aparecida Damião Camargo.

O pretendente: JEAN CARLOS DE ALMEIDA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1994, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Wanderley de Almeida e de Ma-
ria Aparecida da Cunha. A pretendente: AMANDA ESTEFANI DA CUNHA, profi ssão: 
servidora pública, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/02/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Carlos 
da Cunha e de Maria Inês da Silva da Cunha.

O pretendente: WELLYNGTON SOUZA PEREIRA, profi ssão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gamaliel Pereira e de Silvia Re-
gina Souza Oliveira. A pretendente: SIMONE DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante de 
cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
22/09/1974, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Geraldo de Oliveira e de 
Clea Santos de Oliveira.

O pretendente: VANDERSON CLEITON SANTANA DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/03/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Eduar-
do Ribeiro da Silva e de Etiene da Rocha Santana da Silva. A pretendente: TALITA DAS 
GRAÇAS FIGUEIREDO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 21/03/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nilson Amorim Figueiredo e de Antônia das Graças Amorim Figueiredo.

O pretendente: FABRÍCIO MARTINS DO VALE, profi ssão: construção civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itaituba, PA, data-nascimento: 02/06/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato do Vale e de Maria Cleu-
sa Martins do Vale. A pretendente: LÍLIANE DIAS DA SILVA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 25/11/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Dias Correia e de Valdirene 
Dias da Silva.

O pretendente: ILVALDY ALVES BORGES, profi ssão: aposentado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Caetité, BA, data-nascimento: 11/12/1955, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Rodrigues Borges e de Julia Alves 
Borges. A pretendente: LOURDES GONÇALVES JARDIM, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1961, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Gonçalves Jardim e de 
Anna Simielli Gonçalves.

O pretendente: CHIBUZOR LOTENNA EKEDUM, profi ssão: dj, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Nigéria,, data-nascimento: 20/06/1986, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Jonathan Ekedum e de Beatrice Ekedum. A pretendente: 
ROSANA DONIZETI DA SILVA, profi ssão: secretária, estado civil: solteira, naturalida-
de: Catanduva, SP, data-nascimento: 25/07/1966, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, fi lha de Galcino Rodrigues da Silva e de Zoraide Pistori Rodrigues da Silva.

O pretendente: ANDERSON ALVES GOMES DA SILVA, profi ssão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Delmiro da Silva e de Edilene 
Alves Gomes da Silva. A pretendente: JÉSSICA FERNANDES DA SILVA, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/05/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Luiz da 
Silva e de Eliane das Graças Fernandes da Silva.

O pretendente: WERIK DE SOUZA SANTOS, profi ssão: padeiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Zé Doca, MA, data-nascimento: 13/03/1998, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Eucides Batista Silva Santos e de Silvanete Vieira de Souza. 
A pretendente: STEFFANY SANTOS, profi ssão: operadora de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciene Santos.

O pretendente: LUCIO ROCHA GOMES, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1978, residente e domiciliado em 
Mirandópolis, SP, fi lho de Otaviano de Souza Gomes e de Margarida de Araujo Rocha. 
A pretendente: ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rinaldo Ferreira da Silva e de Antonia 
da Cruz Oliveira.

O pretendente: GIVALDO PEREIRA DA COSTA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: João Alfredo, PE, data-nascimento: 04/11/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Severino da Costa e de Severina 
Pereira da Costa. A pretendente: TATIANE CRISTINA DE BRITO, profi ssão: monito-
ra de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliane Cristina 
de Brito.

O pretendente: ANDERSON SANTOS SILVA, profi ssão: gesseiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Igreja Nova, AL, data-nascimento: 10/07/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Silva e de Auta 
Santos. A pretendente: DÉBORA MATIAS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: Cubatão, SP, data-nascimento: 23/03/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Demetrio Matias e de Odenilda 
Aparecida Matias.

O pretendente: ADAM ALVES DE JESUS, profi ssão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 03/12/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Pedro de Jesus Junior e de Maria do Des-
terro Alves de Jesus. A pretendente: BRUNA DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
20/04/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Soares 
Pereira e de Pascoalina dos Santos Pereira.

O pretendente: ANTONIO NONATO MATOS DA SILVA, profi ssão: agente de ser-
viços operacionai, estado civil: solteiro, naturalidade: Monção, MA, data-nascimento: 
15/09/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bernardo 
Torres da Silva e de Maria Lúcia Matos da Silva. A pretendente: KARINA MARQUES 
VICTORINO, profi ssão: estudante, estado civil: divorciada, naturalidade: Mogi das Cru-
zes, SP, data-nascimento: 13/04/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Victorino e de Rosangela Marques.

O pretendente: ANDERSON PEREIRA NOGUEIRA, profi ssão: supervisor de com-
pras, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1979, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Salvador Pereira Nogueira e de 
Adamir Maria Pereira. A pretendente: YNGRID SILVA SANTOS, profi ssão: consul-
tora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lusebete 
Santos e de Berenice da Silva.

O pretendente: GUILHERME GOMES DA SILVA FAULA, profi ssão: estoquista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando da Silva Faula e de Regina 
Gomes da Silva Faula. A pretendente: BRUNNA DOS SANTOS ALMEIDA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benoldi José de Almeida 
e de Eunice dos Santos.

O pretendente: CRISTIANO ANDRÉ CESAR, profi ssão: segurança, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1977, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Cesar e de Lourença Celestina de 
Jesus Cesar. A pretendente: PATRICIA BIZERRA DA SILVA, profi ssão: líder de lim-
peza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Bizerra da Silva 
e de Angela Maria Dapreto.

O pretendente: GLEBSON APARECIDO DA SILVA, profi ssão: líder de rouparia, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 03/12/1979, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mário Aparecido da Silva e de 
Hermínia Regina Kiiller Silva. A pretendente: TELMA LUCIA VALÉRIO, profi ssão: pro-
fessora, estado civil: solteira, naturalidade: Rio Grande da Serra, SP, data-nascimento: 
10/02/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Benedito 
Valerio e de Josefi na de Souza.

O pretendente: GENIVAL OLIVEIRA DE SOUSA, profi ssão: coletor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pereiro, CE, data-nascimento: 04/03/1973, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rafael Nunes de Oliveira e de Maria Eu-
nice de Sousa. A pretendente: ANTONIA JONACÉLIA ALVES PESSÔA, profi ssão: 
telefonista, estado civil: divorciada, naturalidade: Paulo Ramos, MA, data-nascimento: 
06/09/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Alves 
Pessôa e de Maria Alves Pessôa.

O pretendente: GABRIEL LUCAS LACERDA CANEDO, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/12/1996, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Benedito Canedo e de Mariza Lacerda Canedo. A 
pretendente: KRYSLAYNNY FREIRE DO NASCIMENTO, profi ssão: do lar, estado ci-
vil: divorciada, naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 10/07/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cirlando Candido do Nascimento e 
de Fabiana Freire do Nascimento.

O pretendente: WASHINGTON CORREIA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Correia da Silva e de Stela Maris 
Nogueira da Silva. A pretendente: VANESSA PEREIRA MARQUES, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
11/03/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Pereira 
Marques e de Maria Aparecida de Jesus Santos.

O pretendente: JOSÉ EVANILDO CARVALHO NASCIMENTO, profi ssão: gestor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Jeremoabo, BA, data-nascimento: 08/02/1990, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Valdemar do Nascimento e 
de Claudina Joana de Carvalho Nascimento. A pretendente: JANAINE JESUS ALVES 
DE CAMARGO, profi ssão: analista de crédito, estado civil: solteira, naturalidade: Tei-
xeira de Freitas, BA, data-nascimento: 24/01/1994, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Creval Duarte de Camargo e de Iêda Cleide Jesus Alves.

O pretendente: IGOR CESAR ALVES DE MIRANDA, profi ssão: técnico eletrotécnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudinei Cesar de Miranda 
e de Elisangela Alves de Miranda. A pretendente: MAYARA FERNANDA NEVES DA 
SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Palmeira dos Índios, AL, 
data-nascimento: 18/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jair Araújo da Silva e de Maria Mônica Neves da Silva.

O pretendente: LUIZ CARLOS ANTUNES MENDES, profi ssão: segurança, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1957, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antunes Mendes Filho e de 
Necy de Souza Mendes. A pretendente: MARIA ELIZABETH GOMES DE ARRUDA, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Queimadas, PB, 
data-nascimento: 27/07/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Arruda e de Maria Salete Gomes.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE SOUSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, pro-
fi ssão: auxiliar almoxarifado, estado civil: solteiro, naturalidade: Itapetinga, BA, data-
-nascimento: 22/06/1996, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Silva 
Santos e de Lucimar Silva Sousa. A pretendente: AMANDA OLIVEIRA DE ALMEIDA, 
profi ssão: estágiaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 15/07/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zacarias 
Cruz de Almeida e de Terezinha Oliveira de Almeida.

O pretendente: DOUGLAS EDUARDO PEREIRA COSTA, profi ssão: auxiliar de co-
zinha, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Douglas Eduardo Costa 
e de Ana Paula Pereira. A pretendente: PATRICIA DO NASCIMENTO SANTOS, pro-
fi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, 
data-nascimento: 29/04/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Silva Santos e de Maria da Conceição do Nascimento Santos.

O pretendente: DANIEL NATALIA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santa Barbara, MG, data-nascimento: 21/01/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Catazana e de Elza Natalia 
dos Santos. A pretendente: MARLENE DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1972, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Clemente da Silva e de Maria 
do Carmo Clemente.

O pretendente: RENATO ADNEY DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1992, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vilma Rute de Souza. A pretendente: LOLI-
TA APARECIDA ANANIAS, profi ssão: controladora de acesso, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 03/08/1988, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Neusa Maria Martins.

O pretendente: VALERIANO GOMES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Bacabal, MA, data-nascimento: 20/09/1989, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genesio Valeriano da Silva e de 
Samira Pinheiro Gomes. A pretendente: DAIANNE MARA DE SOUZA MENDONÇA, 
profi ssão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Luís, MA, data-
-nascimento: 29/10/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Eliana de Souza Mendonça.

O pretendente: JADIR FIRMINO DOS SANTOS NETO, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1971, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Maximiano dos Santos e de Ma-
ria Diomar dos Santos. A pretendente: ELIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA, profi ssão: 
assistente social, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/04/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Gomes 
de Almeida e de Maria do Carmo de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ FLAVIANO LUZIA, profi ssão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Caeté, MG, data-nascimento: 05/10/1955, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Porfi rio José Luzia e de Maria Cassimira Luzia. A pre-
tendente: MARIA DA CRUZ LIMA, profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, na-
turalidade: Alto Longá, PI, data-nascimento: 28/12/1956, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de Alvíno Ribeiro da Silva e de Joana de Sousa Lima.

O pretendente: VALTER CLEMENTINO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpe-
za, estado civil: divorciado, naturalidade: Timbaúba, PE, data-nascimento: 21/05/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Marinaldo Barreto 
dos Santos e de Ivanilda Clementino dos Santos. A pretendente: ANDRELINA PIRES, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 23/12/1960, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Paulino Pires e de Albertina Cerqueira.

O pretendente: NÍCOLAS DIAS ROCHA DE SOUZA, profi ssão: líder de pintura, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 17/03/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Iran Bastos de Souza e de Noilde Dias 
Rocha de Souza. A pretendente: MYLENA NUNES DOS SANTOS, profi ssão: opera-
dora de cobranças, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
14/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Inocen-
cio dos Santos e de Silvana Rodrigues Nunes dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS LUIZ MOREIRA, profi ssão: segurança, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 13/11/1984, residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Maria Aparecida de Jesus. A pretendente: DARLE-
NE DOS SANTOS, profi ssão: copeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Teófi lo Oti-
ni, MG, data-nascimento: 25/10/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Elias dos Santos e de Marlene dos Santos.

O pretendente: DANIEL ALCÂNTARA SANTOS, profi ssão: auxiliar de açougue, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto dos Santos e de Isabel 
Rosa de Alcântara Santos. A pretendente: EVELYN CASSIA MESQUITA SANTOS, 
profi ssão: assistente de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 04/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Severino Carlos Maranhão dos Santos e de Maria das Neves Mesquita dos Santos.

O pretendente: CLAITON ANDERSON SAMUEL, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ramiro Aparecido Samuel e de Ilka dos Santos Samuel. A 
pretendente: EGLE REGINA DA SILVA SIQUEIRA, profi ssão: advogada, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1985, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de João Basilico Siqueira e de Regina da Silva Siqueira.

O pretendente: MARCOS ROBERTO MONTEIRO, profi ssão: consultor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1976, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Monteiro e de Nivea Gonçalves 
Monteiro. A pretendente: JULIANA MICHELE DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 02/11/1985, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edna Aparecida dos Santos.

O pretendente: BRUNO CHUKWUEMEKA VENANCIO OGBUOZOBE, profi ssão: 
entrevistador, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/08/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nnamdi 
Chukwudurue Ogbuozobe e de Celina Venancio. A pretendente: DAIANE ALMEIDA 
SANTOS, profi ssão: psicóloga, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 08/04/1985, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Mano-
el Getulio Santos e de Maria José Barbosa Almeida Santos.

O pretendente: BRUNO PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: mecânico de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juscelino Muniz de Souza 
e de Risoneide Pereira de Souza. A pretendente: EVELINE MARIA MACIEL SILVA, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 
31/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo José 
da Silva e de Maria Vera Maciel Silva.

O pretendente: HUGO LUIZ DA SILVA DE MACEDO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1991, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Barreto de Macedo Filho e de Rita 
de Cassia da Silva. A pretendente: MARIA RAFAELA UMBELINO CAVALCANTE, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro do Nor-
te, CE, data-nascimento: 23/12/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Vidal Cavalcante Filho e de Maria Lúcia Umbelino da Silva. Es
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Especial

Fabiana Maurano Pinelli (*) 

Em dezembro, é celebrado 

anualmente o Dia Internacional da 

Pessoa com Defi ciência. 

Apesar de grandes progressos nos últi-
mos anos, muitos ainda travam uma 
batalha diária contra preconceitos, 

falta de acessibilidade e até mesmo contra 
seus próprios corpos. Neste último quesito, 
o acompanhamento de um fi sioterapeuta 
e atividades físicas são imprescindíveis 
para ajudar o indivíduo a alcançar todo seu 
potencial funcional, garantindo autonomia 
e uma maior qualidade de vida.  

              
A terapia física é parte integral da rotina 

de um grande número de pessoas com 
defi ciência. Em um primeiro momento, 
por exemplo na infância ou após o sur-
gimento dos primeiros sintomas, as ati-
vidades focam em necessidades básicas 
e diárias, como o cuidado com a higiene 
pessoal, a alimentação, o deslocamento 
para evitar ferimentos e até mesmo o 
manejo adequado de cadeira de rodas, 
quando necessário. 

É apenas depois deste aprendizado que 
o indivíduo, agora com mais autoconfi ança, 
inicia a reinserção na sociedade e pode 
até buscar a recuperação de movimentos 

motores e a melhora das funções vitais, de 
acordo com sua defi ciência.  Neste proces-
so, a tecnologia pode se tornar uma grande 
aliada. É o caso, por exemplo, da hidrote-
rapia, que utiliza uma piscina e motores 
a jato para proporcionar não apenas mais 
relaxamento, como também melhorias de 
força e condicionamento físico. 

Outro bom exemplo é a gameterapia, que 
promove a reabilitação motora com o uso 
de jogos com realidade virtual. Existem 
também softwares bastante interessantes 
para pessoas com defi ciência, como o He-
admouse, aplicativo espanhol que permite 
que o cursor do mouse de computadores 
seja controlado apenas com a movimenta-
ção da cabeça. 

              
O esporte é também um grande parceiro 

de pessoas com defi ciência. A atividade 
física organizada não apenas aumenta a 
independência, autoestima e autonomia 
do indivíduo como também estimula o 
corpo e a mente de maneiras que podem 
auxiliar na reabilitação. Diversas entidades, 
como a ADD (Associação Desportiva para 
Defi cientes) e a CPB (Confederação Para-
límpica Brasileira) oferecem programas de 
iniciação ao esporte e oportunidades para 
praticar diferentes modalidades, como o 
basquete em cadeira de rodas, o tênis de 
mesa e a bocha. 

R7 Meu Estilo

A atividade física organizada não apenas aumenta a independência, autoestima
e autonomia do indivíduo como também estimula o corpo e a

mente de maneiras que podem auxiliar na reabilitação. 

A prática de esportes e o acompanhamento 
fi sioterapêutico são imperativos para a vida 
saudável de qualquer um. Quando tratamos 
de pessoas com defi ciências, porém, a ne-
cessidade só aumenta. Porém, é necessário 
lembrar que todo tratamento deve ser re-
comendado por um médico especializado e 
que conheça bem o histórico do paciente. 

Cada pessoa vive com sua diferente defi -
ciên cia e, assim, cada um terá um tratamento 
individualizado. Procure o esporte e a fi sio-
terapia que se encaixe com você, sua rotina 
e vontades, e veja quanto sua qualidade de 
vida cresce exponencialmente. 

(*) - É fi sioterapeuta do HSANP,
centro hospitalar da Zona Norte de São Paulo.

A importância do esporte e da 
fi sioterapia para pessoas com defi ciência

Arquivo pessoal

'No pain, no gain' (sem dor, sem 
ganho) é uma frase comum entre 
quem faz musculação, pois o dano 
é considerado essencial para o 
aumento de massa muscular

Júlio Bernardes/Jornal da USP

Porém, uma pesquisa da Escola de Educação Físi-
ca e Esporte (EEFE) da USP mostra que não há 
relação entre lesões no treino e crescimento dos 

músculos. Eles vão crescer apenas com o aumento da 
síntese proteica após a redução das lesões no decorrer 
do treinamento. O estudo de doutorado de Felipe Damas 
recebeu menção honrosa na área de Ciências da Saúde 
do Prêmio Tese Destaque USP 2018.

O dano muscular (ou microlesões adaptativas na mus-
culatura) envolve também perda de função muscular no 
curto prazo e dor tardia na musculatura pós-treino. “A 
pesquisa investigou se o dano muscular induzido pelo 
treinamento de força (com pesos) tem algum papel 
na hipertrofia muscular (aumento da área muscular)”, 
explica Damas, “ou seja, se o dano seria o processo 
que explicaria como nossos músculos crescem com o 
treinamento de força ou se ao menos potencializa o 
processo de crescimento muscular”. 

Segundo o pesquisador, até recentemente acreditava-
-se, tanto no meio acadêmico, mas ainda mais fortemen-
te entre treinadores e praticantes de treinamento de 
força, que o dano muscular seria o processo por trás do 
crescimento dos músculos com o treino. “Essa crença se 
intensificou com o ditado no pain, no gain, ou seja, sem 
dor, sem ganho”, conta. “A pesquisa trouxe informações 
que refutam essa premissa, demonstrando que o dano 
muscular não é o processo que explica a hipertrofia 
muscular, nem mesmo a potencializa.”

Avaliação
O estudo avaliou dez homens jovens que realizaram 

treinamento de força durante dez semanas. “Todas 
as variáveis envolvidas na pesquisa – taxa de síntese 
proteica, dano muscular e hipertrofia muscular – foram 

Lesão no treino físico não leva 
a aumento de massa muscular

medidas no começo, na terceira e na última semana de 
treino”, destaca Damas. “Com isso, pudemos avaliar 
como estas medidas variam no decorrer do treinamento 
e as relações entre elas”.

A taxa de síntese proteica, que mostra o quanto de 
proteína está sendo incorporado na musculatura no 
decorrer do tempo, foi avaliada por meio de biópsias 
musculares, coletas de saliva e ingestão de água pesada. 
“O dano muscular foi verificado por meio de marcador 
direto (microlesões presentes nas biópsias muscula-
res) e marcadores indiretos (perda de força muscular, 
aumento de dor tardia, alguns marcadores sanguíneos 
de lesão e inflamação), relata o pesquisador. “A hiper-
trofia muscular foi apontada por meio da área das fibras 
musculares (também nas biópsias musculares) e análise 
da área de secção transversa muscular por ultrassom.”

Os resultados da pesquisa indicam que o dano mus-
cular faz com que a taxa de síntese de proteínas seja 
utilizada para reparar o tecido muscular, e não para 
fazê-lo crescer. “Somente quando o dano muscular é 
progressivamente diminuído, o que acontece com o pas-
sar das sessões de treino, é que a síntese de proteínas é 
‘liberada’ para contribuir com a hipertrofia muscular”, 
ressalta Damas. “Desta forma, o dano parece impedir 
que o músculo cresça, e só quando o dano é atenuado 
ou mesmo inexistente, a taxa de síntese de proteínas é 
direcionada para aumentar a área muscular (hipertrofia 
muscular). Ou seja, sem dor, com ganho!”.

Treinamento
Com base nas conclusões do estudo, treinadores e 

praticantes de treinamento de força podem modular 
melhor seus treinos, segundo o pesquisador. “Por 

A pesquisa investigou se o dano muscular induzido pelo treinamento de força (com pesos)
tem algum papel na hipertrofi a muscular (aumento da área muscular).
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exemplo, eles podem começar nas primeiras semanas 
com treinos mais ‘leves’, não necessariamente só em 
termos de intensidade ou peso, mas que não acarretem 
tanto dano muscular, como contrações concêntricas 
ou isométricas isoladas, baixo volume de treino, etc.”, 
diz. “O interessante é que o dano é rapidamente ate-
nuado no decorrer do treino (em duas semanas já há 

pouquíssimo dano) e o praticante pode treinar ‘forte’, 
sem problemas, que a hipertrofia irá acontecer.”

“Um detalhe: o fato do dano muscular não explicar 
ou potencializar a hipertrofia, não quer dizer que não 
temos que treinar ‘forte’, ou seja, com alto grau de 
esforço e fadiga”, alerta o pesquisador. “Só indica que 
não precisamos sentir dor muscular para hipertrofiar, 
podendo começar ‘leve’, evitando tanto dano e dor, 
para nas próximas semanas treinar com altos graus de 
esforço e fadiga que maximizarão a hipertrofia muscular 
no médio e longo prazo”.

O treinamento de força pode ser iniciado com 
exercícios que causem menos dano muscular, 
aumentando a intensidade conforme os danos 

diminuem no decorrer do treino.
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