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BOLSAS
O Ibovespa: -0,09% Pontos: 
96.009,77 Máxima estável: 
96.093 pontos Mínima de -1,28% 
: 94.863 pontos Volume: R$ 
9,05 bilhões Variação em 2019: 
9,24% Variação no mês: 9,24% 
Dow Jones: feriado nos EUA 
Pontos: - Nasdaq: feriado nos 
EUA Pontos: - Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7601 Venda: R$ 3,7606 
Variação: +0,2% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,83 Venda: R$ 3,93 
Variação: -0,08% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7699 Venda: R$ 
3,7705 Variação: +0,58% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7370 
Venda: R$ 3,9000 Variação: 
+0,08% - Dólar Futuro (feverei-

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: feriado nos EUA 
Variação: -- - Ouro BM&F (à vista) 
Cotação: 154,000 Variação: estável.

ro) Cotação: R$ 3,7555 Variação: 
+0,03% - Euro (às 18h29) Compra: 
US$ 1,1367 Venda: US$ 1,1368 
Variação: +0,07% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2730 Venda: R$ 
4,2750 Variação: +0,23% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2100 Ven-
da: R$ 4,4430 Variação: +0,14%.

+0,09% Pontos: 96.380 Máxi-
ma (pontos): 96.395 Mínima 
(pontos): 95.145. Global 40 
Cotação: 830,267 centavos de 
dólar Variação: -0,63%.

“Um cego é um prisioneiro. 
Há muito tempo estou cego. 
Comecei a fi car cego quando 
comecei a enxergar”. 
Jorge Luis Borges (1899/1986)
Escritor argentino

A partir de 12h30 (horá-
rio de Brasília) de hoje 
(22), o mundo estará 

de olho em Jair Bolsonaro. 
O presidente fará um dis-
curso no Fórum Econômico 
Mundial de Davos, a meca do 
liberalismo global, e tentará 
desconstruir a imagem nega-
tiva que sua vitória provocou 
no exterior. Na ausência de 
Donald Trump, Xi Jinping e 
Emmanuel Macron, Bolsona-
ro deve ser a principal estrela 
na cidade suíça, e o tamanho 
de sua comitiva deixa trans-
parecer a importância que 
o governo dá para o evento.

Por conta disso, será uma 
oportunidade rara para Bol-
sonaro mostrar ao mundo, 

Bolsonaro chega em 
Davos para tentar 
melhorar imagem

que ainda o vê como um 
enigma, quais são suas ideias 
para além da campanha elei-
toral. “A expectativa não é que 
Bolsonaro mude da água para 
o vinho, mas esse palco vai 
permitir que ele modere um 
pouco as posições, e isso já é 
trilhar um bom caminho”, diz 
o sociólogo Rogério Baptistini, 
da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Ao chegar no vila-
rejo alpino, o presidente de-
clarou que pretende mostrar 
que está “tomando medidas” 
para restabelecer a confi ança 
no Brasil. Davos é o principal 
fórum dos liberais, que an-
seiam por saber as políticas 
defendidas por Guedes para 
abrir o mercado brasileiro.

Mas os participantes do con-
gresso também costumam dar 
espaço a outros temas, como o 
multilateralismo e as mudanças 
climáticas, que não estão na 
agenda do governo Bolsonaro. 
“Do ponto de vista de econo-
mia, me parece que vai ser uma 
oportunidade para vender o 
Brasil, as reformas, os ajustes 
estruturais, redução do gasto 
público, diminuição do tama-
nho do Estado e receptividade 
ao investimento estrangeiro, 
que são importantes para aque-
le público”, explica Baptistini.

Já questões de interesse po-
lítico, como migração, clima e 
direitos humanos, o sociólogo 
vê como um “grande risco”. “Se 
ele não assumir uma postura 

Protesto em Berna, capital da Suíça, contra o Fórum Econômico Mundial fala

em “matar Bolsonaro”.

convincente no fórum, pode 
afastar investidores, contri-
buir para isolar o Brasil e soar 
até como exótico. A minha 
expectativa é que o papel do 
chanceler Ernesto Araújo seja 

menor que o de Paulo Guedes”.
Segundo Baptistini, se as 

frentes econômica e política 
não estiverem “equilibradas”, 
o governo pode “cair no ridí-
culo”. “Espero que Bolsonaro 

priorize a posição mais econô-
mica e multilateral de Paulo 
Guedes e se afaste das pautas 
mais exóticas e isolacionistas 
de Ernesto Araújo”, reforça 
(ANSA).

A primeira-ministra do Reino 
Unido, Theresa May, negou 
ontem (21) as hipóteses de 
convocar um segundo plebisci-
to sobre o Brexit, ou de pedir o 
adiamento da saída do país da 
União Europeia, marcada para 
ocorrer no dia 29 de março. No 
último dia do prazo dado pelo 
Parlamento para o governo 
apresentar uma alternativa a 
um rompimento sem acordo, a 
premier disse estar disponível a 
um “diálogo construtivo e sem 
pré-condições com a oposição” 
sobre o “plano B”.

Em seu pronunciamento, 
May afi rmou que conversará 
com parlamentares dos dois 
lados para ouvir suas preocu-
pações referentes ao acordo, 
antes de retornar a Bruxelas 
para renegociar o Brexit com 
os líderes da União Europeia. 
Os Estados-membros remanes-
centes no bloco, no entanto, 
rechaçam a hipótese de reabrir 
as tratativas e já falam em se 
preparar para um divórcio sem 
acordo. Para May, um segundo 
plebiscito sobre a questão 
“minaria a confi ança” do povo 
britânico na política.

A ideia de convocar os elei-

Primeira-ministra do Reino 

Unido, Theresa May.

O presidente em exercício, 
general Hamilton Mourão, afi r-
mou que o tempo de serviços 
prestados pelos militares na 
ativa deve aumentar a partir 
da reforma da Previdência. 
Questionado se o período de 
contribuição passaria de 30 
anos para 35 anos, Mourão 
afi rmou: “Em tese, é isso aí, 
com uma tabela para quem já 
está no serviço, um tempo de 
transição”.

Mourão conversou com a 
imprensa na entrada da Vice-
-Presidência, onde despacha 
normalmente e permanece, 
mesmo ocupando a Presidência 
da República em exercício. Pela 
manhã, concedeu entrevista 
à Rádio Gaúcha, em que foi 
questionado sobre possíveis 
mudanças na Previdência 
dos militares. Ele respondeu, 
sob ponto de vista pessoal, 
que considera que o período 
de contribuição dos militares 
deverá, sim, aumentar com a 
reforma da Previdência.

“O tempo de permanência no 
serviço ativo é um dos pontos 
que estão sendo discutidos e 
será apresentado pelo grupo 
militar como uma forma de miti-

Presidente em exercício, 

general Hamilton Mourão.
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O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado (DEM), de-
cretou ontem (21) estado 
de calamidade financeira 
por pelo menos seis meses. 
A medida será encaminha-
da à Assembleia Legislativa 
do estado, onde precisa ser 
aprovada. Durante o estado 
de calamidade fi nanceira, o 
governo goiano poderá rene-
gociar contratos com forne-
cedores e suspender serviços 
não essenciais. Segundo o 
decreto, o prazo de seis meses 
pode ser prorrogado em caso 
de necessidade. 

Assim que o decreto for 
aprovado, a Secretaria de Es-
tado de Gestão e Planejamento 
de Goiás terá mais liberdade 
para remanejar recursos e ado-
tar as medidas que considerar 
necessárias para reequilibrar 
as contas estaduais. Na semana 
passada, o governador Caiado 
reuniu-se com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, para 
pedir a inclusão de Goiás no 
regime de recuperação fi scal 

Davos - Após o humor des-
pencar em 2017 em relação 
ao Brasil e mostrar alguma 
recuperação no ano passado, 
executivos melhoraram suas 
percepções em relação à reto-
mada econômica do País nos 
próximos 12 meses, conforme 
uma pesquisa da PwC divul-
gada ontem (21), em Davos. 
Na 22ª Pesquisa Global com os 
CEOs da PwC, 43% dos entre-
vistados brasileiros projetaram 
crescimento de suas empresas 
em 2019. O otimismo dos pro-
fi ssionais domésticos supera a 
média global e é maior do que os 
39% registrados um ano antes.

A melhora, no entanto, está 
muito longe de ser empolgante. 
No levantamento geral, reali-
zado com 1.378 CEOs de 91 
países dos cinco continentes, 
de setembro a outubro passa-
do, o Brasil é apontado como 
o sexto destino potencial para 
novos investimentos no curto 
prazo. A sondagem identifi cou 
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ssRio - Os dados da atividade 
econômica mostram que o pro-
cesso de recuperação “está tão 
lento que está quase parando”, 
alertou Juliana Carvalho da 
Cunha, pesquisadora do Ibre/
FGV. O PIB brasileiro cresceu 
0,3% em novembro ante outu-
bro de 2018. Houve aumento 
em todos os componentes da 
demanda em novembro ante 
outubro, mas o cenário é de 
estagnação. A economia man-
teve uma média de crescimento 
mensal de 0,1% nos últimos 
cinco meses. 

“Se você tirar os meses 
afetados pela greve dos cami-
nhoneiros, que bagunçou um 
pouco os números, você tem 
essa estagnação desde março 
de 2017. Ou seja, desde que 
saiu da recessão, a economia 
está sem impulso para crescer. 
Isso é um pouco preocupante”, 
explicou Cunha. O Monitor do 
PIB antecipa a tendência do 
principal índice da economia 
a partir das mesmas fontes de 
dados e metodologia empre-
gadas pelo IBGE, responsável 
pelo cálculo ofi cial das Contas 
Nacionais.

Os profi ssionais estão preferindo focar as atividades -

e o dinheiro - em seus próprios países. 

Humor de CEOs com Brasil melhora em 
2019, mas País está longe de empolgar

Na terceira posição entre os 
países está a Alemanha, que 
passou de 20% para 13%, e, 
na quinta, a Índia, de 9% para 
8%. Antes de qualquer outro 
país, fi gurou “nenhum outro 
território”, que disparou de 1% 
para 8% de 2018 para 2019, 
revelando que esses CEOs 
não conseguiram nomear três 
países separadamente além do 
lugar onde atuam.

O Reino Unido, por sua vez, 
passou de 15% para 8% e o 
Brasil, de 7% para 6%, exa-
tamente como ocorreu com a 
França. “Apesar da retração 
econômica dos últimos anos, 
a pesquisa mostra que o Brasil 
segue em destaque no cenário 
global: o País ocupa o sexto 
lugar entre os mais citados 
pelos CEOs globais como pos-
síveis focos de investimentos 
ao longo de 2019, atrás de 
EUA, China, Alemanha, Índia 
e Reino Unido”, considerou a 
PwC (AE).

que, em um momento de muitas 
incertezas globais, os profi ssio-
nais estão preferindo focar as 
atividades - e o dinheiro - em 
seus próprios países.

Os entrevistados foram so-
licitados a identifi car os três 
mercados mais atraentes para 
investimento fora de seu ter-

ritório, e uma fatia nada des-
prezível, de 15%, respondeu 
“não saber” - no levantamento 
anterior era uma parcela de 
apenas 8%. Esse não compro-
metimento dos líderes fi cou 
na terceira posição, atrás de 
Estados Unidos (27%) e China 
(24%). 

Tempo de contribuição de 
militares pode ser maior

gar esse gasto que a União e os 
estados têm com as suas Forças 
Armadas e forças policiais. Hoje 
essa questão da permanência 
por 30 anos no serviço ativo, eu 
acho que ela irá mudar. Acho 
que irá aumentar”.

Em relação ao pagamento 
de pensões para as viúvas de 
militares, Mourão afi rmou que 
o tema que está em discussão. 
Mas não adiantou se o benefício 
será alterado ou mantido da 
forma que está (ABr).

May nega segundo 
plebiscito e adiar Brexit

tores às urnas novamente é 
defendida por parte da opo-
sição, que alega que muitas 
pessoas foram induzidas a votar 
pelo Brexit por notícias falsas 
e omissões sobre os prejuízos 
para o Reino Unido. Além de 
pedir um maior envolvimento 
do poder Legislativo, May res-
saltou seu compromisso em 
encontrar uma solução que 
mantenha aberta a fronteira 
entre a Irlanda do Norte, ter-
ritório britânico, e a República 
da Irlanda, país-membro da 
UE, afastando a hipótese do 
“backstop” (ANSA).

Processo de recuperação 
do PIB está quase parando

Na passagem outubro para 
novembro, o PIB Agropecuá-
rio caiu 1,2%, enquanto o PIB 
Industrial encolheu 0,2%. A 
indústria de transformação 
fi cou estável (0,0%), enquan-
to a construção teve retração 
de 1,8%. Ainda sob a ótica da 
oferta, os Serviços cresceram 
0,3% no período. “A indústria é 
um dos motores da economia, 
então o resultado gera cautela”, 
acrescentou Cunha.

Em termos monetários, o 
PIB totalizou cerca de R$ 6,206 
trilhões em valores correntes 
de janeiro a novembro (AE).

Goiás decreta calamidade 
fi nanceira nas contas públicas

(RRF). Goiás tornou-se o se-
gundo estado a decretar cala-
midade nas contas públicas em 
2019, elevando para cinco as 
unidades da Federação nessa 
situação. 

Na última quinta-feira (17), 
o governador do Mato Grosso, 
Mauro Mendes (DEM), tomou 
a mesma decisão, depois que 
o estado não conseguiu uma 
ajuda para antecipar recur-
sos de exportações. Com a 
calamidade fi nanceira, con-
tratos e licitações estão sendo 
reavaliados e uma série de 
despesas foi suspensa. Novos 
contratos foram proibidos por 
seis meses.

Para fazer parte do RRF, a 
unidade da Federação precisa 
ter a soma do serviço da dívida 
e dos gastos com pessoal equi-
valente a pelo menos 70% da 
receita corrente líquida. Atu-
almente, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais, 
Mato Grosso do Sul e Rio Gran-
de do Norte estão enquadrados 
nessa situação (ABr). 

Atividade do comércio
De acordo com o Indicador 

Serasa Experian de Atividade 
do Comércio, o movimento dos 
consumidores nas lojas de todo 
o país cresceu 6,8% no ano de 
2018, superando a alta de 1,1% 
registrada no ano de 2017. Com 
este resultado, o movimento 
dos consumidores nas lojas 
praticamente retornou ao nível 
pré-crise (está apenas 0,5% 
abaixo do patamar de 2014).
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OPINIÃO
O mercado de armas 

no Brasil com o decreto 
assinado por Bolsonaro

A ampliação do direito 

de possuir armas de 

fogo aponta novos 

rumos para o mercado 

de venda de armas no 

Brasil

A expectativa, agora 
realidade decreta-
da, do cidadão co-

mum manter uma arma em 
casa ou no trabalho - desde 
que o dono da arma seja 
o responsável pelo esta-
belecimento, exigirá dos 
fabricantes de armas de 
fogo um posicionamento 
mercadológico mais agres-
sivo e consistente.

Saindo de um circuito 
mais restrito, a venda e a 
produção de armas torna-se 
um nicho a ser visto com 
relevância por investidores 
e consumidores, ainda mais 
que o decreto prevê que, 
cumprindo os requisitos 
de “efetiva necessidade” 
a serem examinados pela 
Polícia Federal, o indivíduo 
poderá portar até quatro ar-
mas, limite este que poderá 
ser ultrapassado em casos 
específicos. Vemos que 
isso vai criar, dessa forma, 
a mais pura lei da oferta e 
procura.

Se antes a venda de armas 
era para poucos, a partir 
do decreto de Bolsonaro, 
o interesse da população 
cresce. Tal popularização 
obrigará as empresas pro-
dutoras de armas a terem 
uma artilharia pesada (per-
mitindo aqui o trocadilho) 
para se sobressair neste 
novo ramo econômico. A 
abertura do mercado de 
armas fará com que os fa-
bricantes repensem suas 
estratégias de marketing, 
seus posicionamentos nas 
redes sociais, seu diálogo 
sustentável com os in-
vestidores, além, é claro, 
do relacionamento com o 
consumidor.

Neste aspecto, as empre-
sas terão de se basear em 

um papel focado para aten-
der clientes de personas 
indefinidas, porém com o 
anseio único de se prote-
gerem da violência urbana 
que assola o País há tempos. 
É preciso correr contra o 
tempo, uma vez que toda 
esta movimentação curiosa 
da população já é assistida 
desde a campanha eleitoral 
de Bolsonaro.

Vamos falar da Taurus, 
por exemplo. A expectativa 
pela facilitação de vendas 
de armas fez com os papeis 
da maior fabricante do País 
elevassem mais de 60% nos 
primeiros dias de 2019. No 
final do ano passado, a dis-
parada chegou a 150% em 
ações preferenciais. Hoje, 
a realidade é outra. Os pa-
péis da Taurus tiveram uma 
desvalorização de mais de 
20% na terça-feira, dia 15, 
quando Bolsonaro assinou 
o decreto. 

Além da informação de 
que o governo prepara um 
estudo para a abertura de 
mercado para a produção 
de armas no Brasil, outra 
especulação para tal declí-
nio da Taurus é a entrada 
de fabricantes estrangei-
ros. Uma possibil idade 
não muito remota frente 
ao viés liberal da gestão 
bolsonarista.

Estes cenários nos dão a 
ideia de que a lei da oferta 
e da procura vai reger o 
mercado de armas no Brasil. 

Entretanto, a batalha 
será demarcada na empre-
sa que conseguirá dialogar 
de maneira sustentável e 
efetiva com todos os seus 
stakeholders diante da la-
tente competividade de um 
nicho que tem tudo para 
ganhar força popular nes-
te ano. Seguros (ou não), 
aguardaremos as cenas dos 
próximos capítulos.

(*) - É especialista em Marketing & 
Branding Strategy e CEO da DOM 

Strategy Partners, consultoria 100% 
nacional focada em maximizar 

geração e proteção de valor
real para as empresas.

Daniel Domeneghetti (*)

Editorias 

Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@
bol.com.br).

Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, 

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e Walter 
Almeida. Impressão: LTJ Gráfi ca Ltda. Serviço informativo: Agências Estado, 
Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira rersponsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda

Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 12º andar 
- cjs. 121 e 122 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 -
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br).
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Heródoto Barbeiro,  J. B. Oliveira, Leslie Amendolara, Mario Enzio Belio Junior.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

News@TI
Indústria 4.0 será tema em umas das 
principais feiras de tecnologia mundial
@O uso integrado de tecnologias e inovações no setor industrial, 

com o objetivo de otimizar e agilizar os processos produtivos, 
está cada vez mais presentes no conceito chamado de “Quarta Revo-
lução Industrial”. Esse conceito pode ser implementado em diversos 
segmentos da indústria, como mobilidade, gestão e planejamento 
estratégico, Internet das Coisas (IoT), telecomunicações, entre outros. 
A Computex 2019, o segundo maior evento de tecnologia do mundo, 
que será lançado no próximo dia 30 de janeiro, em São Paulo, vai reunir 
especialistas e profi ssionais dos mais variados setores para discutir 
estes avanços e o quanto eles contribuem para o desenvolvimento do 
mundo. Além disso, a chamada “Indústria 4.0” está atrelada a outras 
tecnologias que serão discutidas durante o evento, como robótica, 
geração e armazenagem de energia, geração de dados e computação 
em “nuvem”, impressão 3D, entre outros. Todas essas inovações fazem 
parte do processo de integração entre as diversas áreas da indústria, 
gerando assim economia para as empresas e proporcionando uma ex-
pansão cada vez mais robusta. Diante desse cenário, a Computex 2019 
vai contar com profi ssionais do setor industrial, além de executivos, 
empresários, membros de associações e representantes de empresas 
taiwanesas estabelecidas no Brasil. Na oportunidade, membros da 
organização do evento falarão sobre as novidades da próxima edição, 
lançamento de produtos e principais temas que serão debatidos ao 
longo do evento. Em seguida, empresas expositoras compartilharão 
com os presentes detalhes sobre suas atuações comerciais, tanto no 
Brasil quanto em Taiwan.

O aumento da consciência 
ambiental das pessoas, a busca 
por fontes limpas de energia e a 
própria popularização do recurso 
fi zeram com que a energia solar 
ganhasse destaque nos últimos 
anos como uma alternativa segura 
para residências e empresas

Vinícius Ferraz (*)

O Por meio de um sistema com placas foto-
voltaicas, o imóvel é capaz de produzir sua 

própria energia por meio da luz do sol. É ideal 
para quem deseja economizar e, principalmente, 
adaptar a estrutura para o consumo consciente 
dos recursos naturais. Contudo, poucos sabem 
como funciona essa solução na prática. Confi ra 
um passo a passo sobre o tema: 

Sistema possui “pilhas gigantes” e inversor 
grid-tie

O nome ofi cial do recurso é Sistema Solar 
Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR). Sua 
função é produzir energia elétrica própria, 
cuja fonte primordial é a luz do Sol (espectro 
visível). Para isso, é composto pelos módulos 
fotovoltaicos (painéis instalados no teto), que 

Saiba como funciona a geração de energia 
solar fotovoltaica

na produtividade do sistema e que as pessoas 
precisam estar atentas. O ideal é que o telhado 
tenha uma boa área para acomodar o painel e 
que seja voltado para o norte, para que haja 
um bom aproveitamento da produção de 
eletricidade. Árvores ou edifi cações próximas 
podem provocar sombras, o que diminui a in-
tensidade. Contudo, apesar de desejáveis, não 
são imprescindíveis, pois a empresa responsável 
pela solução pode adaptar o projeto para um 
maior aproveitamento. 

Não é necessário um dia ensolarado para 
produzir eletricidade

Ainda que a luz solar seja a principal fonte 
de eletricidade desta opção, não é preciso um 
Sol a pino para produzir a energia necessária 
para uma residência ou comércio. O sistema 
consegue captar a luz solar mesmo em dias 
nublados. Evidentemente, a quantidade será 
produzida em uma intensidade menor, o que 
faz a unidade consumidora receber energia 
da rede de distribuição em maior quantidade. 
Mas no período de 1 ano, a produção total real 
é sempre próxima da prevista. 

(*) É Cofundador e CEO da Solar21, startup fundada 
em Brasília e que oferece uma solução pioneira: o 

aluguel de sistema solar fotovoltaico a custo
ZERO de investimento.

funcionam como uma “pilha gigante”, e tam-
bém pelo inversor grid-tie, um equipamento 
que converte a corrente contínua que sai das 
placas em corrente alternada, responsável 
pela alimentação dos eletrodomésticos. Além 
disso, há cabos, conectores, equipamentos de 
proteção e de sustentação. 

A energia excedente é injetada na rede de 
distribuição 

A maioria dos sistemas no mercado é on grid, 
ou seja, não possui baterias de armazenamento. 
A solução é conectada à rede de distribuição da 
concessionária e, quando produz mais energia 
do que o necessário, o excedente é disponibi-
lizado na distribuidora, que acaba funcionando 
como um armazenador. Ele gera “créditos” que 
podem ser utilizados à noite, por exemplo, 
quando não há produção de energia solar, ou 
no mês seguinte, caso haja crédito acumulado. 
Essa operação é conhecida como compensação 
de energia elétrica e é regulamentada pela 
resolução 482 da Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) desde abril de 2012. 

Imóvel não precisa de reforma, mas telhado 
precisa receber incidência do Sol

De um modo geral, não é preciso fazer adap-
tações no imóvel para instalar as placas solares. 
Contudo, há diversos fatores que infl uenciam 

Nesta edição, são mais 
de 235,4 mil vagas 
distribuídas em 129 

universidades públicas de 
todo o país. Logo na inscrição 
é possível escolher até duas 
opções de cursos. A lista das 
vagas pode ser consultada no 
site do programa.

A principal novidade é que 
os estudantes que forem se-
lecionados em qualquer uma 
das duas opções não poderão 
participar da lista de espera. 
Até o ano passado, aqueles que 
eram selecionados na segunda 
opção podiam ainda participar 
da lista e ter a chance de ser 
escolhido na primeira opção. 
“A dica é se inscrever no que 
realmente deseja trabalhar, en-
tendendo que a universidade é 
o período em que se vai estudar 
para ter uma profi ssão. Tanto a 
primeira quanto a segunda op-
ção têm que ser marcadas com 
o que o estudante quer”, diz o 
coordenador pedagógico do 
colégio Mopi, Luiz Rafael Silva.

O analista de ensino superior 
do Quero Bolsa, Pedro Amân-
cio, aconselha os candidatos 
a pesquisar desde já as notas 
de corte de anos anteriores 
do curso e da instituição 
onde desejam ingressar. Além 

A ideia é se inscrever no que realmente deseja trabalhar.

A universidade é o período em que se vai estudar

para ter uma profi ssão.

Ao entrar no Brasil, cada estrangeiro 
se apresenta às autoridades migratórias 
e informa o motivo da visita ao país. Se 
o motivo for turismo, o visitante recebe 
um visto válido por até dois meses. Se o 
objetivo for morar temporariamente no 
Brasil, é preciso preencher um cadastro 
pela internet para ter direito a perma-
necer no país por até dois anos. O visto 
é emitido em até cinco dias e pode ser 
renovado. Atualmente 1,1 milhão de 
pessoas estão em uma dessas situações.

Para ser reconhecida como refugia-
da – como 7 mil residentes no Brasil 
–, a pessoa precisa provar que sofre 
algum tipo de perseguição, por motivos 
como opinião política, nacionalidade 
ou religião. “Do ponto de vista jurídico, 
ambas as alternativas conferem direitos 
e garantias aos imigrantes”, afi rma o di-

retor do Departamento de Migrações do 
Ministério da Justiça, André Furquim. “O 
nosso desafi o é fazer com que o imigrante 
conheça a distinção entre ambos os ins-
titutos e, encarando a situação que está 
vivenciando, opte por aquela alternativa 
que lhe melhor convier.”

Devido à onda migratória na Venezue-
la, os postos de triagem montados pela 
Operação Acolhida nas cidades de Paca-
raima e Boa Vista, ambas em Roraima, 
orientam quem cruza a fronteira. Agentes 
da ONU Migração prestam atendimento 
aos imigrantes sobre quais documentos 
são necessários para solicitar vistos de 
turista ou de residente, enquanto repre-
sentantes do Acnur informam sobre as 
circunstâncias para requerer o status 
de refugiado.

Em visita às instalações da operação, 

em Roraima, a secretária nacional de 
Justiça, Maria Hilda Marsiaj, disse que “os 
pedidos de refúgio se acumulam porque 
precisam ser analisados minuciosamente 
e, muitas vezes, já não cumprem os re-
quisitos”. Entre as exigências está a de 
que a pessoa só pode retornar ao país de 
origem com a permissão das autoridades 
brasileiras. Sem a autorização, ela perde 
o direito ao refúgio.

“O pedido de refúgio é mais complexo, 
porque é preciso comprovar a existência 
desse temor e relatar pessoalmente para 
um servidor do Ministério da Justiça, que 
vai procurar saber se existe mesmo a re-
alidade que o solicitante conta no país de 
origem dele”, explica o coordenador-geral 
do Comitê Nacional para os Refugiados 
(Conare), Bernardo Lafeté. O Conare é 
vinculado ao Ministério da Justiça (ABr).
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Sisu abre inscrições hoje 
(22): veja dicas para 
conseguir uma vaga

O Sistema de Seleção Unifi cada (Sisu) abre inscrições hoje (22) e traz novidades. Especialistas dão dicas 
de como usar o sistema e como aproveitar a nota do Enem para garantir uma vaga no ensino superior

se há outra instituição, outro  
turno, outro estado no qual ele 
tenha uma colocação melhor, 
que fi que mais próximo da nota 
de corte”, destaca Silva.

O coordenador pedagógico 
pondera no entanto, que a 
situação pode mudar. Ele tem 
como prova a própria história. 
Quando foi aprovado para biolo-
gia estava 161ª posição para 35 
vagas. “Isso é relativo. É interes-
sante que o candidato consulte 
a nota de corte dos anos ante-
riores, quantas chamadas teve 
naquela instituição, para saber 
se realmente vai conseguir e até 
onde pode tentar fi car naquela 
vaga”, aconselha.

As inscrições para o Sisu 
podem ser feitas de terça a 
sexta-feira (25). O resultado 
será divulgado no dia 28. A 
matrícula dos selecionados 
deve ser feita do dia 30 de 
janeiro ao dia 4 de fevereiro. 
Do dia 28 ao dia 4 de fevereiro, 
os estudantes que não foram 
selecionados na chamada 
regular, em nenhuma das 
opções, podem manifestar o 
interesse em participar da lista 
de espera. Esses alunos serão 
convocados pelas próprias 
instituições de ensino a partir 
do dia 7 de fevereiro.

disso, devem analisar se têm 
possibilidade de estudar em 
outra cidade, qual o custo de 
vida e quais as possibilidade 
de emprego que esse local 
pode oferecer após formado. 
“Vale a pena olhar para as 
possibilidades e simulações 
que a internet proporciona, 
conversar com amigos. Tudo 
isso pode ser feito antes da 
abertura do Sisu”, diz Amâncio. 
Ele orienta os estudantes a es-
colherem como primeira opção 

uma faculdade dos sonhos e, 
como segunda, uma em que 
seja possível ingressar.

Uma vez por dia, o sistema 
do Sisu divulga as notas de 
corte de cada um dos cursos 
disponíveis. Trata-se de uma 
estimativa com base nos candi-
datos inscritos até o momento. 
Embora não seja uma garantia 
da vaga, é possível usar a infor-
mação para orientar a escolha. 
“Até o término das inscrições, 
o estudante consegue observar 

Brasil já recebeu 1,1 milhão de imigrantes
e 7 mil refugiados
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Para se entender o 

grande alarde no 

regulamento do Imposto 

de Renda de 2018, 

precisamos ter em mente 

o contexto das coisas 

O regulamento anterior 
fora editado em 1999, 
ou seja, há quase 20 

anos, pelo Decreto Federal nº 
3.000. Mas muita coisa mudou 
e milhares, no mínimo, de 
normas foram criadas nesse 
intervalo. 

Por exemplo, uma dessas 
mudanças foi introduzida à 
legislação tributária pela Lei 
Federal nº 12973/2014, previ-
são de escrituração eletrônica, 
fusões, cisões, multas e prazos 
que foram adicionados ou atu-
alizados, com presença grande 
de seu corpo como fundamento 
do renovado regulamento. 

Também tivemos as supe-
rimportantes Leis 11.638/2007 
e a 11.941/2009, que vieram 
dispor sobre a padronização 
da contabilidade e das normas 
societárias do país, com a fi na-
lidade de igualá-las ao que se 
pratica nas outras nações mais 
avançadas do mundo, como 
Europa, China, Japão, Canadá 
e Estados Unidos da América.

Durante essas duas décadas, 
profi ssionais precisavam se 
debruçar sobre centenas de 
diplomas legais para compre-
ender algo que deveria ser 
editado e regulamentado num 
espaço menor de tempo, uma 
condensação de normas que 
trouxesse em seu bojo todas 
as disposições relativas ao 
Imposto de Renda, obrigação 
essa do Executivo Federal.

Como precisamos de um 

Estado menos confuso e que 
tenha um objetivo claro de 
crescimento, e aí está incluído 
um sistema tributário com 
normas claras e que tragam 
benefícios a todos os envolvi-
dos – leia-se contribuintes e go-
verno – esse novo regulamento 
aperfeiçoou, pelo menos, o 
tempo necessário à pesquisa 
da legislação que versa sobre 
esse assunto.

Trata-se de um movimento 
importante, pois agrega nor-
mas, leis e entendimentos num 
único documento, acabando 
com a necessidade de se bus-
car em diversas legislações 
extravagantes. Além de ser um 
compêndio, o regulamento tem 
impacto direto nas questões 
fi scais das empresas, pois em 
seu bojo há algumas mudanças 
que têm infl uência direta na 
apuração do IR e em processos 
judiciais e administrativos.

O Novo Regulamento de 
Imposto de Renda vem a pre-
encher uma lacuna de quase 20 
anos referente à consolidação 
da legislação que envolve um 
de nossos principais tributos 
do país. Entendemos que uma 
nova edição de um regulamen-
to não pode passar de cinco 
anos, pois a criação de normas 
no Brasil é muito dinâmica, o 
que atrapalha os profi ssionais 
quando precisam efetivar pes-
quisas da legislação.

Então o que fi ca é a máxima:  
antes tarde do que nunca.

 
(*) - Contador, bacharel em Direito, 

pós-graduado em Administração 
Financeira, presidente executivo 
do IBPT, é membro da Academia 

Paranaense de Ciências Contábeis, 
perito judicial, consultor, auditor, 

empresário na área tributária 
e professor de cursos de pós-

graduação.

João Eloi Olenike (*)

A - Agronegócio Brasileiro
A venda do primeiro lote de ingressos para visitar a Agrishow 2019 – 26ª 
Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação já está aberta. Para 
adquirir, acesse (https://www.agrishow.com.br/pt/visitar/compra-de-
-ingresso.html). A feira que movimenta o agronegócio brasileiro será 
promovida entre os dias 29 de abril e 3 de maio, em Ribeirão Preto. Prin-
cipal feira do setor na América Latina, reune profi ssionais e produtores 
de todas as regiões brasileiras e do mundo para conhecerem as mais 
inovadoras máquinas e tecnologias do setor, lançamentos exclusivos e 
principais tendências do agronegócio em 2019. São esperadas mais de 
800 marcas expositoras e mais de 159 mil visitantes qualifi cados. 

B - Vagas no Setor de TI 
A Braspag, empresa do grupo Cielo e líder em soluções de meios de 
pagamento para e-commerce, está com 26 vagas de emprego abertas 
para o setor de TI.  Busca profi ssionais dos níveis júnior ao sênior 
para os cargos: Engenheiro de Software.Net, Designer UX/UI, Product 
Owner (P.O.), Engenheiro de Release e Engenheiro de Software Front 
End, tanto para a sede, em Alphaville, como para a matriz, no Rio. As 
contratações fazem parte da estratégia de crescimento da empresa, 
com foco em inovação e em priorizar as necessidades dos clientes. O 
processo seletivo inclui entrevistas com RH e líderes técnicos, prova 
teórica e desafi o (prova prática). Inscrições: (http://www.braspag.com.
br/trabalhe-conosco/).

C - Volunteer Vacations 
Você sabia que é possível viajar de férias e praticar ação voluntária 
ao mesmo tempo? Pois é possível e acredite: é uma experiência enri-
quecedora.  Assim nasceu a Volunteer Vacations, a primeira agência 
especializada em férias voluntárias no Brasil. E para estimular cada 
vez mais pessoas a viajar, fazendo a diferença por um mundo melhor, 
o Hurb, novo nome do Hotel Urbano, anuncia uma parceria com a 
empresa. A partir de agora é possível adquirir no site da agência 
online de viagens pacotes que proporcionam ao viajante a chance de 
rodar o mundo, por mais de  20 países, além do Brasil, contribuindo 
com a ação social, além da oportunidade de conhecer outras culturas 
e diferentes países.

D - Projetos Eólicos
A Casa dos Ventos, uma das pioneiras e maiores investidoras no 
desenvolvimento de projetos eólicos no Brasil, anuncia que assinou 
com a Vale S.A contrato de fornecimento de energia de longo prazo 

para o parque eólico Folha Larga Sul, localizado em Campo Formo-
so, na Bahia. Com potência instalada de 151,2 MW, o projeto possui 
energia contratada por 23 anos, o maior prazo já assegurado por um 
parque eólico no país. Pelo acordo, todo investimento na planta – de 
R$ 750 milhões – é de responsabilidade da Casa dos Ventos. O início 
da operação comercial está prevista para o primeiro semestre de 
2020. O modelo de contratação, conhecido como Power Purchase 
Agreement, permite que grandes consumidores de energia negociem 
diretamente com as empresas geradoras. Mais informações: (www.
casadosventos.com.br)

E - Exclusivo para Investidores
A 500 Startups, fundo global de venture capital de early stage sediado em 
São Francisco, nos Estados Unidos, está com inscrições abertas para o 
VC Unlocked Berkeley, programa focado em técnicas de negociação para 
investidores que desejam aprimorar a capacidade de defi nir, negociar 
e executar investimentos em estágio inicial. O curso acontece entre os 
dias 11 e 14 de fevereiro, na Universidade de Berkeley, na Califórnia. 
Os participantes aprendem por meio de estudos de casos reais, discus-
sões, palestras e exercícios de simulação. Ao longo dos quatro dias, os 
membros ainda poderão interagir com os principais capitalistas de risco 
e fundadores de startups do Vale do Silício. Inscrições podem ser feitas 
no link: (education.500.co/).

F - Descarte de Plásticos
Cerca de 30 empresas globais dos setores de plásticos e bens de consu-
mo lançaram uma Aliança visando desenvolver e implementar soluções 
avançadas para a eliminação do descarte de material plástico no meio 
ambiente, especialmente nos oceanos. A  Alliance to End Plastic Waste, 
com 30 empresas, está destinando mais de US$ 1 bilhão a esse obje-
tivo, com a meta de investir US$ 1,5 bilhão nos próximos cinco anos. 
A Aliança irá desenvolver e implementar soluções que minimizem os 
resíduos plásticos e promovam destinos sustentáveis para plásticos 
usados, gerando uma economia circular em torno desses resíduos. Pos-
sui entre seus integrantes empresas localizadas nas Américas, Europa, 
Ásia, África e Oriente Médio. Para mais informações, acesse (www.
endplasticwaste.org).

G - Futuro das Finanças 
A B3 promove no próximo dia 25 (sexta-feira), duas palestras gratuitas 
sobre o futuro das fi nanças e estratégias de captação fi nanceira para 
Startups, reunindo especialistas do mercado fi nanceiro e de tecnologia 

na sede da B3. Palestras sobre blockchain, desafi os e oportunidades 
para transformação digital, além da apresentação de diversas fi ntechs, 
startups focadas nesse segmento. Investidores e startups estarão reuni-
dos para debater sobre os desafi os para captação de recursos, trazendo 
dicas para empreendedores buscarem investimentos junto a investidores 
anjo e fundos. Interessados devem se inscrever nos links: Futuro das 
Finanças: (https://www.sympla.com.br/o-futuro-das-fi nancas__436496); 
Oportunidades de acesso a capital para startups: (https://www.sympla.
com.br/fundraising-2019-novas-oportunidades-de-acesso-a-capital-
-para-startups__439089). 

H - Novos Negócios 
O Banco Mercedes-Benz divulgou os números de suas operações fi nan-
ceiras realizadas ao longo de 2018, apresentando resultados que superam 
o crescimento do mercado de veículos, com R$ 3,831 bilhões gerados 
em novos negócios de janeiro a dezembro. O montante é 49% superior 
a 2017, quando foram registrados R$ 2,575 bilhões. Somente no mês 
de dezembro foram feitos R$ 409 milhões em novos negócios, o maior 
volume mensal desde 2014. A boa performance garantiu a consolidação 
da instituição como o maior fi nanciador de veículos Mercedes-Benz do 
país em todos os seus segmentos de atuação. Impulsionada pelo início da 
retomada do mercado de pesados, a alta de novos negócios no segmento 
de veículos comerciais foi de 58%. 

I - Financeiro e Contábil
A automatização elimina boa parte das atividades dos departamentos 
fi scal, contábil e fi nanceiro das empresas. É o que acontece com a 
Fintech Roit Bank – O banco que já processa contabilidade em todos 
os regimes tributários usando a inteligência artifi cial ao eliminar as 
atividades burocráticas da empresa, como por exemplo, um fun-
cionário agendando pagamentos no banco. Os setores de Contas a 
Pagar e Contas a Receber passam a ser gerenciados pela ferramenta 
automaticamente com total rastreabilidade, com validações fi scais, 
apurações em tempo real e classifi cação contábil.  Ao fi nal do pro-
cesso, leva os dados, contábeis e fi nanceiros para o ERP (software 
de gestão) da empresa. É uma facilitação do processo de gestão 
fi nanceira, que garante velocidade e segurança às empresas. Saiba 
mais em: (www.roit.com.br).

J - 70 Anos da Randon
Integradas por fabricantes de implementos para o transporte de cargas, 
de autopeças e de serviços fi nanceiros, com sede em Caxias do Sul, as 
Empresas Randon completaram 70 anos ontem (21). A Companhia, que 
teve origem com uma ofi cina de reforma de motores em 1949, alcançou 
a liderança nos mercados onde atua graças à postura inovadora, mote 
que norteia a campanha comemorativa “Randon 70 anos: juntos, ino-
vando por um futuro melhor”. O objetivo é valorizar, em ações ao longo 
de todo o ano, o legado das Empresas Randon e projetar seu futuro por 
meio da inovação e das pessoas. Uma das inspirações é a própria história 
do fundador, Raul Randon, falecido em março de 2018, e seu espírito 
empreendedor e visionário, reconhecido nacionalmente.

A - Agronegócio Brasileiro
A venda do primeiro lote de ingressos para visitar a Agrishow 2019 – 26ª 

para o parque eólico Folha Larga Sul, localizado em Campo Formo-
so, na Bahia. Com potência instalada de 151,2 MW, o projeto possui 
energia contratada por 23 anos o maior prazo já assegurado por um

A comerciante Kátia Ro-
drigues, 53 anos, criou 
quatro grupos no What-

sApp, dois para compra e venda 
de livros, um para uniformes 
escolares e um para compra de 
materiais de papelaria.

A poucos dias para o início 
das aulas, ela fi naliza as com-
pras: “Estou indo agora na 
papelaria, onde conseguimos 
desconto, e depois vou à casa 
de uma mãe, para buscar o 
uniforme que comprei”, disse. 
Além dos grupos no WhatsApp, 
ela já organizou duas feiras de 
troca em Brasília. “As pessoas 
levavam cangas e colocavam 
os materiais ali”. Neste ano, 
ela reuniu um grupo de pais e 
conquistou para o coletivo um 
desconto de 6% em uma das 
papelarias da cidade. 

A engenheira Nandeir Viana, 
49 anos, também é uma das 
integrantes de grupos de trocas 
no WhatsApp. Este ano, ela 
arrecadou R$ 675 com livros 

Gastos com material escolar podem ser reduzidos mediante 

mobilização em redes sociais.

A economia da China encer-
rou 2018 com crescimento de 
6,6%, acima da meta ofi cial 
de 6,5%, segundo dados do 
Departamento Nacional de 
Estatísticas (NBS), mas com 
uma leve desaleração. O cres-
cimento no quarto trimestre 
fi cou em 6,4%, abaixo dos 
6,5% vistos no terceiro trimes-
tre, mostraram dados do NBS. 
A produção industrial subiu 
6,2%, 0,4 ponto percentual 
menor do que no ano anterior. 
O emprego permaneceu está-
vel, com mais de 13 milhões 
de empregos criados em áreas 
urbanas no ano passado, e a 
taxa de desemprego urbana 
pesquisada fi cou em 4,9% em 
dezembro.

O chefe do departamento, 
Ning Jizhe, disse que a econo-
mia do país teve desempenho 
dentro de um intervalo razoá-
vel em 2018 com o crescimen-
to econômico estável e melho-
ra. De acordo com o técnico, o 
crescimento chinês contribuiu 
com quase 30% no âmbito 
econômico mundial, pois a 
economia do país continua 
sendo a maior contribuinte 

Yuan, moeda ofi cial chinesa.

Mercado prevê infl ação 
de 4,01% e alta de 2,53% 
no PIB 

A infl ação, calculada pelo IPCA, 
deve fi car em 4,01% este ano. Essa é 
a previsão de instituições fi nancei-
ras consultadas pelo Banco Central 
(BC) todas as semanas sobre os 
principais indicadores econômicos. 
A estimativa segue abaixo da meta 
de infl ação (4,25%), com intervalo 
de tolerância entre 2,75% e 5,75%, 
este ano. Para 2020, a projeção para 
o IPCA segue em 4%, há 81 sema-
nas seguidas. Para 2021 e 2022, a 
estimativa permanece em 3,75%.

A meta de infl ação é 4%, em 2020, 
e 3,75%, em 2021, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto percentual 
para os dois anos (2,5% a 5,5% e 
2,25% a 5,25%, respectivamente). 
O BC usa como principal instru-
mento a taxa básica de juros, a 
Selic, atualmente em 6,5% ao ano, 
para alcançar a meta da taxa infl a-
cionária. De acordo com o mercado 
fi nanceiro, a Selic deve encerrar 
2019 em 7% ao ano e continuar a 
subir em 2020, encerrando o perí-
odo em 8% ao ano, permanecendo 
nesse patamar em 2021 e 2022.

O Copom aumenta a Selic para 
conter a demanda aquecida, e isso 
causa refl exos nos preços porque os 
juros mais altos encarecem o crédito 
e estimulam a poupança. Quando o 
Copom diminui a Selic, a tendência é 
que o crédito fi que mais barato, com 
incentivo à produção e ao consumo, 
reduzindo o controle da infl ação. A 
manutenção da taxa básica de juros 
indica que o Copom considera as 
alterações anteriores sufi cientes para 
chegar à meta de infl ação (Abr).

O ex-presidente do conselho 
da Nissan, Carlos Ghosn, afi rmou 
que está disposto a aceitar toda 
e qualquer condições para obter 
libertação sob fi ança.

A declaração foi divulgada por 
meio de um porta-voz da família, 
dois dias depois de seus advogados 
terem apresentado um segundo 
pedido de libertação sob fi ança 
à Corte do distrito de Tóquio. O 
executivo está detido há mais de 60 
dias por suspeita de irregularidades 
fi nanceiras.

Ghosn anunciou que vai morar e 
residir no Japão e respeitar todas 

e quaisquer condições de liberta-
ção sob fi ança que a corte julgar 
necessárias. Reafi rmou que não é 
culpado das acusações que pesam 
contra ele e disse que aguarda a 
oportunidade de se defender nos 
tribunais.

O porta-voz declarou que a 
família de Ghosn já alugou uma 
propriedade no Japão, em prepara-
ção para sua libertação. A imprensa 
americana informou que Ghosn 
está disposto a usar um aparelho 
de rastreamento e deixar suas 
ações da Nissan como pagamento 
de fi ança (ABr).
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Pais se organizam para gastar 
menos com material escolar

Grupos de WhatsApp e feiras de troca ajudam mães, pais e responsáveis a economizar na compra 
do material escolar. Com itens cada vez mais caros, famílias recorrem a ajuda de outros pais para 
completar a lista

Brasileira de Fabricantes e Im-
portadores de Artigos Escolares 
(Abfi ae), em geral, o material 
escolar está 8% mais caro que 
no ano passado. Esse aumento 
é puxado principalmente por 
artigos importados como mo-
chilas e estojos, que estão, em 
média, 10% mais caros. Cader-
nos e outros produtos de papel, 
aumentaram entre 6% e 8%.

Segundo o presidente da 
Abfi ae, Sidnei Bergamaschi, 
os aumentos se deram prin-
cipalmente pela variação do 
dólar e pela alta no preço da 
matéria-prima do papel. “Uma 
dica importante é estar atento 
à qualidade do material. Muitos 
produtos, muitas categorias 
possuem certifi cação obriga-
tória do Inmetro. O material 
tem que durar todo o ano. No 
início do ano, um produto pode 
parecer mais caro que outro, 
mas vai durar o ano inteiro, sem 
precisar comprar um novo”, 
opinou (ABr).

usados pelas fi lhas em anos 
anteriores. Dinheiro que ajudou 
a pagar os quase R$ 5 mil que 
gastou com os livros didáticos 
das duas fi lhas, Aline, 11 anos, e 
Amanda, 14 anos, para este ano. 

Nadeir conta que doou, ven-
deu e trocou livros em grupos e 
feiras. “Tem livro que comecei 

vendendo por R$ 60, depois 
passou para R$ 50. Agora já 
estou aceitando R$ 10. Vendi 
muito livro paradidático no 
troca-troca. O preço padrão nos 
grupos é de R$ 20, mas a gente 
faz descontos, vende três por 
R$ 50”, explicou.

De acordo com a Associação 

Com leve desaceleração 
economia da China cresceu 6,6% 

no cenário mundial.
Em uma base trimestral, a 

economia cresceu 1,5% no 
quarto trimestre, um nível 
abaixo do aumento de 1,6% re-
gistrado no terceiro trimestre. 

O PIB totalizou cerca de 
US$ 13,28 trilhões em 2018, 
com o setor de serviços res-
pondendo por mais da metade 
do total. A China busca mudar 
sua economia para um modelo 
de crescimento baseado na de-
manda doméstica. O consumo 
é o principal impulsionador, 
contribuindo com 76,2% para o 
crescimento do PIB no ano pas-
sado. As vendas no varejo, uma 
medida principal de consumo, 
aumentaram 9% em relação ao 

ano anterior.
Para Ning Jizhe, a China 

pode enfrentar um ambiente 
externo mais complexo para 
o desenvolvimento em 2019. 
Porém, segundo ele, o país 
tem base sólidas e condições 
para enfrentar, mantendo 
o crescimento econômico 
dentro de uma faixa razoável, 
garantindo desenvolvimento 
econômico sustentável e 
saudável. O especialista en-
fatizou que há perspectivas 
de condições favoráveis para 
o desenvolvimento, incluindo 
oportunidades trazidas por 
mudanças na situação domés-
tica e global e o aumento do 
mercado consumidor (ABr).

Ghosn disposto a aceitar qualquer 
condição para obter fi ança
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As tensões na agenda

Passadas três semanas 

de governo, não é 

possível apontar se as 

linhas anunciadas na 

economia ganharão 

efi cácia, mas os 

primeiros passos 

permitem tirar 

conclusões

A guinada do Brasil à 
direita remarcará, ex-
ternamente, sua posi-

ção no concerto das Nações 
e, internamente, acentuará 
os níveis de tensão entre os 
exércitos sob o comando de 
Jair Bolsonaro e movimentos 
que até então lideravam a 
mobilização social. Na área 
política, por enquanto reinará 
a distensão até o momento em 
que as oposições retomarem 
o fôlego.

Na moldura mundial, o Brasil 
se distanciará do campo da 
social-democracia, particular-
mente junto aos países euro-
peus, onde o sistema é forte, 
para se aproximar das Nações 
que desfraldam a bandeira da 
direita, sob a égide do unilate-
ralismo. O reposicionamento 
do país foi claramente exposto 
pelo chanceler Ernesto Araújo: 
caminharemos sozinho em 
algumas estradas, signifi cando 
afastamento do multilatera-
lismo que tem guiado nossa 
política externa desde tempos 
remotos.

Seu argumento: cada Nação 
pode e deve trilhar o caminho 
que julgar mais adequado 
para atender ao escopo da 
soberania, sem seguir regras 
estabelecidas por outras pla-
gas. Mais: a cultura ocidental 
enfrenta um ataque do “glo-
balismo”, que carrega em seu 
bojo o “marxismo cultural”. O 
pensamento é próximo ao que 
defende o presidente norte-
-americano Donald Trump, 
para quem o controle da 
imigração (e a defesa contra 
a invasão de fronteiras) é 
vital para defender o ideário 
nacional, proteger valores e as 
identidades dos países.

A remarcação dos eixos nas 
nossas relações exteriores 
é um grande risco, a partir 
da reação negativa de países 
árabes e da esfera asiática, a 
partir da China, que, segundo 
Bolsonaro, “quer comprar 
o Brasil. Essa nova ordem 
certamente implicará novas 
decisões junto aos organismos 
internacionais que abrigam 
interesses das Nações, como 
ONU, UNESCO, OMC, OEA, 
MERCOSUL, entre outras.

Voltemos ao plano interno. O 

perfi l do presidente e a maneira 
direta como se expressa, sem 
usar intermediários, sinalizam 
uma linha de tensão elevada. 
As frentes de animosidade 
estarão na imprensa, em 
movimentos sociais e em par-
cela da academia. A imprensa 
acompanha a vida política do 
presidente desde o passado, 
registrando casos em que se 
envolveu (por exemplo, dis-
cussão áspera com a deputada 
Maria do Rosário (PT-RS), e 
quase sempre abordando de 
maneira negativa seu posicio-
namento de viés militar. A im-
prensa é considerada inimiga.

Os movimentos sociais, 
como o MST, núcleos ligados 
a arte (principalmente artistas 
da Globo) e grupos de inte-
lectuais,  particularmente os 
alinhados com o lulismo, vão 
continuar a atirar bombas em 
Bolsonaro. Que revidará com 
a espada do comandante-em-
-chefe do país. Portanto, esses 
setores entrarão com ímpeto 
no ringue. E a pauta será longa: 
ideologia de gêneros, arma-
mento, demarcação de terras 
indígenas, direitos humanos, 
inserção militar na estrutura 
governamental etc.

No Congresso, a tensão 
poderá subir mais adiante. A 
força do mandatário-mor nos 
primeiros momentos abafará 
questionamentos. O oposi-
cionismo será arrefecido por 
enquanto. Partidos e lideran-
ças entrarão na arena de lutas 
quando o governo se mostrar 
por inteiro. Ao PT interessa 
que o presidente entre na guer-
ra expressiva que ele inventou: 
Nós e Eles. O apartheid social 
sempre foi o oxigênio petista.

Se a economia responder 
de forma positiva aos planos 
concebidos, as querelas serão 
arrefecidas. E que fi que claro: 
o Brasil será reapresentado na 
paisagem dos direitos e deve-
res, que terão seu discurso 
defendido pela esquerda e pela 
direita. A linha divisória será 
transparente. Quem aguarda 
tempos de paz e harmonia vai 
se decepcionar. Os ânimos 
sociais não serão apaziguados.

Uma chama de esperança: o 
aumento do Produto Nacional 
Bruto da Felicidade (PNBF). 
Se chegar à casa 7 numa escala 
de 10, é possível abrirmos um 
ciclo de harmonia. 

No mais, Bolsonaro precisa 
se guiar pela régua do bom 
senso e evitar a barbárie. Terá 
condições?

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor polític
e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Primeiro chefe de Estado 
latino-americano a discursar na 
abertura da sessão plenária do 
Fórum Econômico Mundial, em 
Davos, hoje 22, o presidente Jair 
Bolsonaro foi convidado para a 
reunião do International Business 
Council (IBC). O IBC se propõe 
a identifi car os aspectos de ne-
gócios globalmente relevantes e 
desenvolver soluções práticas. É 
um órgão consultivo do fórum.

Todos os anos, o IBC sele-
ciona um chefe de Estado ou 
de Governo para participar de 
uma conversa com os 100 CEO’s 
(empresários) de destaque no 
cenário mundial. Bolsonaro 
também fará o discurso de 
abertura no jantar da América 
Latina e receberá 50 CEO’s 
selecionados para um almoço 
sobre o Brasil. Haverá ainda um 
jantar do fundo de investimen-
tos BlackRock. Apontada como 

maior empresa do mundo em 
gestão de ativo, a BlackRock 
tem sede em Nova York e entre 
seus clientes há governos, pes-
soas jurídicas e físicas.

Bolsonaro aproveitará a opor-
tunidade para demonstrar sua 
preocupação com o agravamen-
to da crise na Venezuela, apre-
sentar seu ponto de vista sobre 
globalização e sobre tecnologia 
e inovação. Um dos destaques, 
em Davos, no entanto, serão os 
aspectos econômicos, particu-
larmente a abertura econômica. 
Com uma agenda voltada para a 
defesa da abertura econômica, 
do combate à corrupção e do 
compromisso com a democra-
cia, Bolsonaro está acompanha-
do pelos ministros da Economia, 
Paulo Guedes; das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, e 
da Justiça e Segurança, Sergio 
Moro (ABr).

O governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite, fez uma 
reunião de emergência com a 
bancada federal do estado para 
pedir apoio no enfrentamento 
da crise fi nanceira. A reunião 
ocorre no momento em que 
o estado ajuiza ações para a 
suspensão imediata do reajuste 
de 16,38% do subsídio de juízes, 
promotores e defensores. De 
acordo com o governo do Rio 
Grande do Sul, as ações envol-
vem atos administrativos do 
Tribunal de Justiça, Ministério 
Público e da Defensoria Públi-
ca, cuja repercussão no teto 
do funcionalismo estadual, que 
passaria de R$ 30,4 mil para R$ 
35,5 mil, geraria impacto anual 
estimado em R$ 162,6 milhões 
aos cofres do estado.

Segundo o governador, o efei-
to cascata decorre de liminares 
concedidas pelos conselhos na-
cionais de Justiça e Ministério 
Público, que estenderam aos 
magistrados e membros do MP 
o aumento concedido aos minis-
tros do STF o que, por norma 
da Constituição, dependeria de 
lei aprovada pela Assembleia 
Legislativa para ter aplicação 
aos servidores estaduais. 

Participaram o presidente 

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite,

ladeado pelo presidente da Câmara, Rodrigo

Maia, e pelo governador paulista João Doria.

Venezuela: militares 
presos por se rebelarem 
contra o governo

As Forças Armadas da Vene-
zuela anunciaram  a captura e 
prisão de um grupo de solda-
dos que se rebelou contra o 
governo. Segundo os ofi ciais, 
será aplicada a “força da lei”. 
Em comunicado, os militares 
informam que os “rebeldes” 
eram ofi ciais da Guarda Nacio-
nal Bolivariana e são suspeitos 
de roubar um lote de armas de 
guerra e sequestro de quatro 
agentes.

De acordo com o texto ofi cial, 
o grupo era ligado ao Comando 
Área 43 da Guarda Nacional 
Bolivariana, no município de 
Sucre, estado de Miranda. Os 
homens são chamados de “as-
saltantes”. Para os ofi ciais, o 
grupo atuou seguindo “interes-
ses escusos da direita extrema”. 
O comunicado não menciona 
nomes de quem poderia estar 
por trás da ação. “A Força 
Armada Nacional Bolivariana 
rejeita categoricamente este 
tipo de ato, com toda seguran-
ça, motivado por interesses 
escusos da direita extrema e 
contrário às regras elementares 
da disciplina militar”.

A reação ocorre menos de 
uma semana depois de a Assem-
bleia Nacional Constituinte, o 
Parlamento da Venezuela, que 
é de maioria de oposição, anun-
ciar anistia a militares e civis 
que se manifestarem contrários 
ao governo de Nicolás Maduro. 
De acordo com um comunicado 
das Forças Armadas, os suspei-
tos foram entregues na sede da 
Segurança Especial Unidade 
Waraira Repano (ABr).

Marcos Corrêa/PR
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Com a medida, eles podem 
recolher impostos e 
contribuições abrangi-

dos pelo Simples Nacional em 
valores fi xos mensais.

A matéria foi apresentada 
em 2017 por meio do Portal e-
-Cidadania. A ideia do cidadão 
Marcelo Barros, de São Paulo, 
recebeu 21 mil apoiamentos 
pela internet e foi transformada 
em uma sugestão legislativa. 
Aprovado pela Comissão de 
Legislação Participativa, o 
texto passou a tramitar como 
projeto e aguarda a designação 
de um relator na Comissão de 
Assuntos Econômicos.

O autor da ideia legislativa 
argumenta que programado-
res, web designers, desenvol-
vedores de sistemas e outros 
profi ssionais de TI atuam in-

Projeto prevê inclusão de profi ssionais que elaboram páginas 

eletrônicas em sistema simplifi cado de pagamento de tributos.

Já está em vigor a MP que 
tem por objetivo combater 
fraudes em benefícios previ-
denciários. Para o governo, 
a medida que altera regras 
de concessão de pensão por 
morte, auxílio-reclusão e apo-
sentadoria rural pode gerar 
economia aos cofres públicos 
de R$ 9,8 bilhões apenas no 
primeiro ano de vigência. 
Serão revistos algo em torno 
de 5,5 milhões de benefícios 
do INSS, alguns com suspeita 
de irregularidade.

Para tanto, a MP cria a car-
reira de perito médico federal 
e estabelece uma gratifi cação 
para servidores e peritos médi-
cos que identifi carem fraudes. 
Para cada processo concluído, 
o técnico ou analista do INSS 
receberá gratifi cação de R$ 
57,50. A medida cria o Pro-
grama Especial para Análise 
de Benefícios com Indícios de 
Irregularidade (Programa Es-
pecial) e o Programa de Revisão 
de Benefícios por Incapacidade 
(Programa de Revisão).

O primeiro focará benefícios 
com indícios de irregularidade 
e o segundo revisará benefí-
cios por incapacidade sem 
perícia médica há mais de seis 
meses e que não tenham data 
de encerramento estipulada 
ou indicação de reabilitação 
profi ssional. Também serão 
revistos os chamados benefí-
cios de prestação continuada 
que estejam sem perícia há 

Segurados aguardam na fi la para agendar perícia

médica no INSS.

Reforma na Lei de 
Execução Penal 
combate superlotação 
carcerária

Desde 2017 o projeto aprovado 
pelo Senado que aperfeiçoa a Lei 
de Execução Penal está parado na 
Câmara. A proposta tem como um 
dos seus principais objetivos atacar 
problemas enfrentados pelo sistema 
carcerário brasileiro, como a superlo-
tação de presídios, a informatização 
e a ressocialização de detentos.

Em 19 de dezembro passado, o 
projeto foi um dos temas da saba-
tina da conselheira Maria Tereza 
Uille Gomes, em sua recondução 
ao Conselho Nacional de Justiça. 
Em seu entendimento, a aprovação 
do projeto seria importante para 
a gestão do sistema prisional. Ela 
destacou no novo texto a prerro-
gativa do STF sobre o controle de 
superlotação em presídios.

“No caso de um presídio super-
lotado, o que fazer? Só quem pode 
assinar o alvará de soltura com a 
progressão antecipada é o Judici-
ário, e ninguém tira do Judiciário 
a escolha de quais os casos em que 
ele deva atuar. Contudo, se existe 
superlotação e ofensa aos direitos 
humanos, teria o Judiciário, então, 
que verifi car quais são os presos que 
estão mais próximos da porta de sa-
ída”?, indagou a conselheira do CNJ.

Da mesma forma, o relator, sena-
dor Antonio Anastasia (PSDB-MG), 
observou que “o sistema carcerário 
nacional encontra-se em situação 
crítica”. Ele destacou que a proposta 
ataca uma série de problemas estru-
turais do sistema carcerário, como 
excesso de presos provisórios; a 
falta de vagas para cumprimento dos 
diversos regimes de pena; e o desvio 
da fi nalidade de execução da pena 
(Ag.Senado).
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Projeto estende Simples 
Nacional a profi ssionais de TI

Um projeto de lei complementar do Senado permite que profi ssionais de tecnologia da informação (TI) 
atuem como Microempreendedores Individuais (MEIs)

vezes não dispõem de recursos 
para abrir empresa nas catego-
rias convencionais”, destaca 
Marcelo Barros.

O Comitê Gestor do Simples 
Nacional deve determinar as 
atividades autorizadas a optar 
pelo sistema de tributação 
para “evitar a fragilização das 
relações de trabalho”. O pro-
jeto detalha quais atividades 
poderiam ser exercidas por 
MEIs. Entre elas, elaboração 
de programas de computado-
res, inclusive jogos eletrônicos; 
licenciamento ou cessão de 
direito de uso de programas 
de computação; planejamento, 
confecção, manutenção e atua-
lização de páginas eletrônicas; 
suporte, análises técnicas e 
tecnológicas e design (Ag.
Senado).

formalmente como freelancers, 
sem proteção trabalhista. 

“Desenvolvedores podem 

trabalhar individualmente sem 
vínculo empregatício direto 
com o contratante, mas muitas 

Medida Provisória contra fraudes 
no INSS já está em vigor

mais de dois anos. O Programa 
de Revisão prevê gratifi cação de 
R$ 61,72 para peritos médicos a 
cada processo concluído.

A MP estabelece ainda que 
afastamentos e aposentadorias 
de servidores públicos também 
serão revistas. A isenção tri-
butária concedida a doentes 
graves terá controle mais rígido, 
com exigência de perícia médi-
ca, não só documental. Para a 
pensão por morte será exigida 
prova documental para a com-
provação de relações de união 
estável ou de dependência 
econômica. Atualmente, basta 
a prova testemunhal. Para o 
recebimento desde a data do 
óbito, fi lhos menores de 16 anos 
precisarão requerer o benefício 
em até 180 dias após o faleci-
mento do segurado. 

Com as regras atuais, o 
auxílio-reclusão é pago a de-
pendentes de presos, bastan-
do que o segurado tenha feito 
pelo menos uma contribuição 
ao INSS antes da prisão. Vale 
para o regime fechado e para 
o semiaberto. A MP estabelece 
que o auxílio-reclusão terá 
carência de 24 contribuições 
para ser requerido. Será con-
cedido apenas a dependentes 
de presos em regime fechado. 
A comprovação de baixa ren-
da levará em conta a média 
dos 12 últimos salários do 
segurado e não apenas a do 
último mês antes da prisão, 
o que deve alterar o valor do 
benefício pago. Será proibi-
da ainda a acumulação do 
auxílio-reclusão com outros 
benefícios (Ag.Senado).

Bolsonaro é destaque 
em reunião dos 100 
maiores empresários

Bolsonaro é o 

convidado do 

International 

Business 

Council, em 

Davos.

RS pede a suspensão de reajuste 
de juízes, promotores e defensores

da Câmara, Rodrigo Maia, e 
o governador de São Paulo, 
João Doria. Leite mencionou o 
regime de recuperação fi scal, 
a Lei Kandir e os precatórios 
como medidas essenciais para 
reverter o quadro  grave das 
fi nanças estaduais. 

“Estamos tomando medidas 
importantes de saneamento dos 
problemas fi scais, mas não somos 
uma ilha. Dependemos de como 
será a economia do Brasil nos pró-
ximos anos e dos debates feitos 
pelos parlamentares”, afi rmou o 

governador. Rodrigo Maia ressal-
tou a necessidade da votação de 
uma reforma da previdência. “O 
problema do Brasil não está em 
evitar gastos, está nas despesas 
obrigatórias”, disse, alertando 
para que, sem um pacto nacional, 
há ameaças a setores essenciais 
para a sociedade. 

O governador de São Paulo 
reiterou a necessidade de apro-
var a reforma da Previdência 
como um dos caminhos para 
sanar as difi culdades econômi-
cas brasileiras.



“Sabeis isto, meus ama-

dos irmãos, mas todo o 

homem seja pronto para 

ouvir, tardio para falar, 

tardio para se irar. Por-

que a ira do homem não 

opera a justiça de Deus”. 

(Carta de São Tiago, capí-

tulo 1, versículos 19 e 20).

Há, no Novo Testamento, 
pelos menos três perso-
nagens com o nome de 

Tiago. Um deles é Tiago, fi lho 
de Zebedeu e irmão de João, 
que integrava o círculo mais 
próximo de Jesus. Em momen-
tos mais íntimos – como na 
transfi guração – estavam com 
o Mestre: Pedro, Tiago e João. 
Aguerridos, ele e seu irmão 
são denominados “Boanerges”, 
isto é: fi lhos do trovão. A razão 
disso era sua impetuosidade. 

Certa ocasião, os samari-
tanos recusaram a passagem 
de Jesus por seu território. 
Irados, João e seu irmão Tia-
go disseram: “Senhor, quer 
que digamos que desça fogo 
do céu e os consuma, como 
Elias também fez? Voltando-
-se, porém, repreendeu-os e 
disse:  Vós não sabeis de que 
espirito sois...” (Evangelho de 
Lucas, 9: 54-55).

Outro era Tiago, fi lho de 
Alfeu, chamado de “menor”, 
para não confundir com o 
anterior. Integrava o grupo 
dos apóstolos: “Ora, os nomes 
dos doze apóstolos são estes: 
O primeiro, Simão, chamado 
Pedro, e André, seu 

irmão; Tiago, fi lho de Zebe-
deu, e João, seu irmão; Felipe 
e Bartolomeu; Tomé e Mateus, 
o publicano; Tiago, fi lho de 
Alfeu, e Lebeu, apelidado 
Tadeu: Simão, Cananita, e 
Judas Iscariotes, aquele que o 
traiu.” (Evangelho de Mateus, 
10: 2-3).

O terceiro é Tiago, designa-
do como Tiago de Jerusalém, 
citado como irmão de Jesus, 
em dois textos evangélicos: 
Mateus 13, 55 e Marcos 6, 3: 
“Não é este (Jesus) o fi lho do 
carpinteiro? e não se chama 
sua mãe Maria, e seus irmãos 
Tiago, e José, e Simão e Ju-
das?”... “Não é este o carpin-
teiro, fi lho de Maria, e irmão 
de Tiago, e de José, e de Judas 
e de Simão? e não estão aqui 
conosco suas irmãs?...”. 

Sua Carta, composta de ape-
nas cinco capítulos, é recheada 
de preciosos ensinamentos, 

dos quais se destaca o citado 
acima: “todo o homem seja 
pronto para ouvir, tardio para 
falar...”!

Uma das mais sábias e sadias 
atitudes do bom comunicador 
é SABER ESCUTAR! Não 
apenas OUVIR, que é função 
automática de quem tem 
ouvidos. É escutar, sabendo 
que essa palavrinha veio do 
verbo latino “auscultare”, o 
mesmo que designa a ação 
que o médico executa com o 
estetoscópio, para ouvir com 
acuidade, com atenção o que 
se passa lá dentro da pessoa...

Depois de muitos anos mi-
nistrando cursos de Oratória, 
cheguei à conclusão de que eu 
teria sido mais útil à sociedade 
se ministrasse curso de ESCU-
TATÓRIA!

A natureza, por sua vez, vem 
completar e ilustrar essa pre-
ciosa lição com a singeleza da 
anatomia humana: temos UMA 
boca e DOIS ouvidos! Isso não 
terá um profundo signifi cado?

Seria muito bom, prudente 
e oportuno que os novos diri-
gentes de nosso 

glorioso e esperançoso país 
levassem isso em considera-
ção. Afi rmações seguidas de 
retifi cações geram desconforto 
e minam a grande expectativa 
que temos todos nós de um 
novo, vitorioso e venturoso 
Brasil: o Brasil que queremos 
e que merecemos!

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 

Advogado e Jornalista. É Autor 
do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, 
e membro da Academia Cristã de 
Letras. - www.jboliveira.com.br – 

jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a 
Língua”. Editora JBO. 163 
páginas. Preço de capa: R$ 
40,00. Valor especial de 
promoção: R$ 30,00. Pedi-
dos exclusivamente pelo 
site www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Uma mesma
lição: em São 

Tiago e na 
natureza...

Edital de Praça Judicial. 7ª Vara Cível do Fórum de Santana – Comarca de São Paulo/SP. Edital de 1ª 
e 2ª Praça dos direitos hereditários que o executado possui sobre o bem imóvel e para intimação dos 
executados, GERSON GIL (CPF: 135.044.058-21), bem como seu cônjuge, se casado for, espólio 
de NAURLEY GIL, espólio de ODETTE FIRMINIANO DE JESUS GIL, além dos demais interessados 
que expedido na Ação de Procedimento Comum (compra e venda), Processo de nº- 0014566-
05.2010.8.26.0001, em trâmite na 7ª Vara Cível do Fórum de Santana Comarca de São Paulo/SP, 
Requerente EDILDE DA SILVA PEREIRA (CPF: 933.695.228-53). Nos termos do Art. 881, § 1º do 
NCPC, Faz Saber que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da 
Zukerman Leilões (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. Descrição do Imóvel: dos 
direitos hereditários que o executado possui sobre o Apartamento sob nº 02, no 1º andar do EDIFICIO 
PASARON , situado a Rua Dr. Zuquim, nº 472 , no 8º subdistrito – Santana, desta capital, com a área 
total construída de 69,67m², área útil de 64,57m², área comum de 5,10m², correspondendo -lhe a 
quota ideal de 10,84% no terreno, equivale a 17,34m². Contribuinte 073.056.0060-1. Matrícula 51.815 
do 3° C.R.I da Capital/SP. Ônus: Conf. Consta na R.02 (19/08/1988) o imóvel foi transmitido por 
venda a NAURLEY GIL e seu cônjuge ODETTE FIRMINIANO DE JESUS GIL. 2. Avaliação Total: R$ 
323.785,66 (Dezembro/2018 Conf. Cálculo de Atualização da AASP). 3. Visitação - Não há visitação. 
4. Datas Das Praças – 1ª Praça começa em 22/03/2019, às 10h00min, e termina em 25/03/2019, às 
10h00min e; 2ª Praça começa em 25/03/2019, às 10h01min, e termina em 15/04/2019, às 10h00min. 
5. Condições de Venda e Informação – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, 
comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. Dúvidas e Esclarecimentos: 
Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado 
na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-
8283 e e-mail: contato@zukerman.com.br. Ficam os executados, GERSON GIL, bem como seu 
cônjuge, se casado for, espólio de NAURLEY GIL, espólio de ODETTE FIRMINIANO DE JESUS GIL, 
além dos demais interessados, Intimados das designações supra, bem como da penhora realizada 
em 30/01/2017, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta 
recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da Lei. São Paulo, 14 de janeiro de 2019.

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

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocações

Extraordinárias
1-) Assembleia Geral: Pelo presente edital, ficam convocados os senhores sócios fun-
dadores, remidos, patrimoniais, contribuintes, contribuintes benfeitores, grande-benfei-
tores, com no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e com mais de 2 (dois) anos no quadro
social, no pleno gozo dos seus direitos (art. 35, parágrafo 1º, dos Estatutos Sociais),
para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na sede social do clube, à Rua
Comendador Nestor Pereira nº 33, Capital, dia 18 de Fevereiro de 2019, às 8:00 (oito)
horas, em primeira convocação com um mínimo de 500 (quinhentos) sócios e, em segun-
da convocação, uma hora depois com qualquer número (art. 38, dos Estatutos Sociais),
permanecendo a Assembleia aberta até às 18:00 (dezoito) horas do mesmo dia, com a
seguinte: Ordem do Dia: a) Eleição para recompor a mesa da Assembleia Geral através
de registro de candidatos aos cargos de Vice Presidente da Assembleia Geral, 1º e 2º
Secretários que será efetuado em chapas. Esclarecimentos: 1) O registro do nome das
chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob protocolo, com antecedência
de 20 (vinte) dias da data marcada para a Assembleia Geral (art. 9º do Regimento
Interno da Assembleia Geral); 2) Os modelos de fichas de cadastro individual e reque-
rimento de inscrição de chapa, deverão ser retirados na secretaria do clube. 3) A eleição
extraordinária da Assembleia Geral, esta de acordo com o Estatuto Social e Regimento
Interno da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Desportos, sendo que todos
os direitos, deveres e prazos deverão ser respeitados. 2-) Conselho de Orientação e
Fiscalização - COF: De conformidade com o Estatuto Social e Regimento Interno do
Conselho de Orientação e Fiscalização da Associação Portuguesa de Desportos, ficam
os senhores membros do COF (efetivos e natos) convocados para a Reunião Extraor-
dinária, a ser realizada no dia 18 de Fevereiro de 2019, na Sala de Reunião do COF,
localizado à Rua Comendador Nestor Pereira, número 33, Canindé, com inicio às 18:00
horas para a primeira chamada e às 18:30 horas para a segunda chamada com a presen-
ça de no mínimo 7 (sete) integrantes do Conselho de Orientação e Fiscalização, com a
seguinte: Ordem do Dia: a) Eleição para recompor a mesa do Conselho de Orientação
e Fiscalização através de registro de candidatos aos cargos de Presidente, Vice Pre-
sidente e 1º Secretário que será efetuado em chapas, para o término do triênio 2017/
2019. Esclarecimentos: 1) Em conformidade ao Estatuto Social e Regimento Interno do
COF, o registro das chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob protocolo,
até as 18:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2019. 2) Os modelos de fichas de cadastro
individual e requerimento de inscrição de chapa, deverão ser retirados na secretaria do
clube. 3) A eleição extraordinária do Conselho de Orientação e Fiscalização, esta de
acordo com o Estatuto Social e Regimento Interno do Conselho de Orientação e Fisca-
lização da Associação Portuguesa de Desportos, sendo que todos os direitos, deveres
e prazos deverão ser respeitados. 3-) Conselho Deliberativo: De conformidade com o
Estatuto Social e Regimento Interno do Conselho de Deliberativo da Associação Portu-
guesa de Desportos, ficam os senhores membros do Conselho (efetivos, vitalícios e
natos) convocados para a Reunião Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de Feve-
reiro de 2019, na Salão Nobre, localizado à Rua Comendador Nestor Pereira, número 33,
Canindé, com inicio às 19:30 horas para a primeira chamada e às 20:00 horas para a
segunda chamada com a presença de no mínimo 50 (cinquenta) integrantes do Conselho
Deliberativo, com a seguinte: Ordem do Dia: a) Eleição para recompor a mesa do Con-
selho Deliberativo, através de registro de candidatos aos cargos de Presidente, Vice
Presidente e 1º e 2º Secretário que será efetuado em chapas, para o término do triênio
2017/2019. Esclarecimentos: 1) Em conformidade ao Estatuto Social e Regimento In-
terno do Conselho Deliberativo, o registro das chapas deverá ser efetuado na Secretaria
do clube, sob protocolo, até as 18:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2019. 2) Os mo-
delos de fichas de cadastro individual e requerimento de inscrição de chapa, deverão
ser retirados na secretaria do clube. 3) A eleição extraordinária do Conselho Deliberati-
vo, esta de acordo com o Estatuto Social e Regimento Interno do Conselho de Delibe-
rativo da Associação Portuguesa de Desportos, sendo que todos os direitos, deveres e
prazos deverão ser respeitados. São Paulo, 14 de janeiro de 2019. Marcelo Mariano
Carvalho - Presidente da Assembleia Geral. Alexandre Azevedo Barros - Presidente da
Diretoria  - Administrador Judicial.                                                        (18, 19 e 22)

34ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0198706-03.2012. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LONADO INDUSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA-EPP, CNPJ. 36.163.590/0001-10, na pessoa de seu representante legal, que GRAN 
LESTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, ajuizou-lhe uma Ação de Procedimento Sumário, 
objetivando seja a mesma julgada procedente declarando inexigível e nula a duplicata nº 2.862, no valor 
de R$ 4.329,60, com a sustação do protesto efetuado perante o 9º Tabelião de Protestos da Capital, bem 
como, a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, custas 
processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se a ré em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a 
ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1097975-11.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WILLIAM FLAVIO 
LÚCIO, CPF 328.200.048-06, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma Ação Monitória que foi 
julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de 
R$12.964,44 (atualizado até 25/07/2018). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento 
do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da 
fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 
do CPC, ficando também ADVERTIDO, independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, ofereça impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de novembro de 2018. 

4ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001176-
51.2015.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BRUNO 
ROCCO BRETAS, Brasileiro, RG 460160230, CPF 371.372.418-08, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Sumário por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: ser 
credora do réu no valor de R$10.746, 69 (fev/2015) a ser devidamente atualizado, oriundos das 
mensalidades do ano de 2010, vendidas e não pagas, do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 11 de dezembro de 2018. 

Pesquisa realizada pela Sage 
com pequenos e médios em-
presários mostra que 66% 
estão otimistas em relação ao 
rumo dos negócios no primeiro 
semestre de 2019. A parcela de 
cautelosos é de 29%, enquanto 
apenas 3% acreditam em um 
cenário desfavorável. 

A maioria dos empreendedo-
res (56%) também pretende 
realizar investimentos nos 
próximos seis meses. Nesse 
segmento, 22% ainda estão 
avaliando planos neste sentido. 
As áreas que devem receber os 
mesmos são: reforma e moder-
nização dos negócios (47%), 
marketing (42%), capacitação 
de equipe (33%), nova linha 
de produtos (31%), tecnologia 
(30%). 

De acordo com o diretor do 
segmento PME da Sage Brasil, 
Alexandre Wyllie, “o estudo 
mostra que o início de um 
novo governo trouxe esperan-
ça ao empresariado brasileiro, 
sentimento de expectativa de 
crescimento e mais inovação 
para os negócios”. O levanta-
mento também aponta boas 
expectativas para o emprego. 
Quarenta e um por cento dos 
empresários e entrevistados 
consideram ampliar o quadro 
de funcionários esse ano e mais 
da metade, 55%, deve manter o 
número de empregados. O per-
centual dos que devem enxugar 

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. 
Deste modo, as informações 
coletadas, com base na análise 

de dados de algumas CDLs de 
São Paulo, mostram um ponta 
pé inicial para o crescimento 
da economia do país.

Em contrapartida, o varejo 
deve atentar-se com o excesso 
de contas no começo do ano, 
como IPVA, IPTU e outras 
despesas, que devem ser le-
vadas em consideração devido 
ao aperto orçamentário. Além 
das compras em lojas físicas, o 
e-commerce pode ser conside-
rado um aliado dos lojistas no 
ato do fechamento da compra, 
pelo fato de estar sempre ao 
alcance dos consumidores, 
ser uma ferramenta de fácil 
acesso, e oferecer comodida-
de nas formas de pagamento, 
como paypal, boleto bancário, 
transferência bancária e car-
tões de crédito e débito. 

Os comerciantes avaliam 
que as melhores estratégias 
a serem adotadas para au-
mentar o número de materiais 
escolares são: promoções 
relâmpagos, crediário e a 
utilização do marketing nas 
redes sociais (AI/FCDLES).

E os principais motivos 
para não ir a um psicó-
logo ou a um psiquiatra, 

por exemplo, são os valores 
e difi culdades de acesso para 
agendar ou conseguir consultas 
com estes especialistas.

Estas foram as principais 
descobertas da pesquisa “Como 
anda a saúde mental dos brasi-
leiros”, realizada pela psicóloga 
e neuropsicóloga Thaís Quaran-
ta, entre os meses de dezembro 
de 2018 e início de janeiro de 
2019. A pesquisa foi feita por 
meio de um formulário online, 
com 941 pessoas, de todas as 
regiões do Brasil. (veja o link 
para a pesquisa completa no 
fi nal do texto). 

Um dado chamou a atenção: 
66% dos entrevistados já rece-
beram um diagnóstico de algum 
transtorno mental. No ranking 
dos cinco principais trans-
tornos estão: ansiedade 77%; 
50% depressão, 42% estresse; 
19% síndrome do pânico e 9% 
transtorno de défi cit de atenção 
e hiperatividade (TDAH).
 • Isolamento é principal 

válvula de escape - A 
pesquisa revelou quais são 
as principais válvulas de 
escape dos brasileiros para 
lidar com a saúde mental. 
E se você pensa que uma 
delas é frequentar um psi-
cólogo, está enganado! No 
ranking das cinco principais 
estratégias para lidar com 

Acesso é o principal entrave 
para cuidar da saúde mental
Você cuida da sua saúde mental como cuida da sua saúde física? A maioria dos brasileiros afi rma que não!

No ranking dos cinco principais transtornos estão: ansiedade 

77%; 50% depressão, 42% estresse; 19% síndrome do pânico e 9% 

transtorno de défi cit de atenção e hiperatividade (TDAH).

que os motivos que impedem as 
pessoas de buscarem ajuda para 
seus problemas emocionais não 
estão ligados aos tabus ou ao 
preconceito em relação à saúde 
mental. O que realmente se 
torna uma barreira é a acesso a 
estes serviços”, comenta Thaís. 

“Há alguns anos era comum 
pensar que ir ao psicólogo ou 
ao psiquiatra era algo reserva-
do apenas para pessoas com 
problemas mentais mais graves. 
Porém, na nossa pesquisa, 
apenas 2% dos entrevistados 
fizeram essa afirmação, en-
quanto que 91% afi rmaram que 
iriam nestes especialistas, caso 
pudessem ou precisassem”, 
ressalta Thaís.

Por fim, outro dado que 
chamou a atenção foi que 
embora 66% da amostra te-
nha recebido um diagnóstico 
de algum transtorno mental, 
apenas 15% faz psicoterapia. 
“Isto comprova que o acesso, 
principalmente à psicoterapia, 
precisa melhorar. O tratamento 
para os transtornos mentais é 
multidisciplinar e nem sempre 
os medicamentos usados de 
forma isolada são sufi cientes 
para melhorar os sintomas e a 
qualidade de vida do paciente. 
As terapias complementares, 
como a psicoterapia, são tão 
importantes quanto o tra-
tamento medicamentoso”, 
fi naliza Thaís (agenciahealth.
com.br). 

as emoções estão: isola-
mento com 59% das respos-
tas; comer além da conta 
com 57%; dormir além do 
normal com 55%; usar a 
internet/redes sociais com 
40%; e assistir maratonas 
de fi lmes e séries com 40%.

 • 7 em cada 10 brasileiros 

estão insatisfeitos com a 

vida - E quando o assunto 
é saúde mental, é essencial 
entender como anda o nível 
de satisfação com a vida. 
A pesquisa revelou que 7 
em cada 10 brasileiros se 
consideram insatisfeitos ou 
infelizes em relação a algum 
aspecto, como fi nanças e 
trabalho.  

Apenas 18% da amostra 
afi rma ser totalmente feliz 
e satisfeita com a vida. No 
ranking dos cinco principais 
motivos para a infelicidade/
insatisfação estão: vida fi nan-
ceira (58%); trabalho (57%); 
aparência (46%); vida amo-
rosa (40%), empatada com a 
saúde mental (40%).  
 • 9 em cada 10 brasileiros 

fariam psicoterapia - 
Segundo a neuropsicóloga 
que coordenou a pesquisa, 
os dados levantados são 
importantes para derrubar 
alguns mitos criados em 
torno dos cuidados com a 
saúde menta.

“As entrevistas revelaram 

D
iv
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o

Pequenos e médios 
empreendedores estão otimistas

a folha de pagamento é de 4%. 
Dentre as difi culdades en-

frentadas pelos empreendedo-
res, para 52% dos respondentes 
a carga tributária elevada segue 
como o principal impeditivo 
para o crescimento dos negó-
cios. Para 14%, a falta de mão 
de obra qualifi cada é o grande 
entrave para o desenvolvimen-
to, enquanto 10% afi rmam que 
é a falta de incentivo gover-
namental. Outros empecilhos 
citados foram atender a legis-
lação (8%), cenário político 
desfavorável (5%) e aumento 
da infl ação (4%).

O levantamento foi reali-
zado com representantes de 
empresas de diversos setores 
da economia, como indústria, 
varejo e serviços (Sage).

O início de um novo 

governo trouxe esperança ao 

empresariado brasileiro.

Vendas de voltas às aulas 
podem crescer 4,5%
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 22 de Janeiro de 2019. Dia de São Victor, São Gaudêncio, 
São Vicente de Espanha, e Dia do Anjo Lauviah, cuja virtude é a 
compreensão. Hoje faz aniversário o município de São Vicente, o mais 
antigo do Brasil. Hoje aniversaria o goleiro Rogério Ceni que nasceu 
1973, a modelo Raica Oliveira que faz 35 anos e o ator Caio Castro 
nascido em 1989.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau aprecia as coisas e ideias novas, 
sendo uma pessoa individualista e de espírito livre. É uma pessoa avessa 
à rotina, gosta de viajar, de variedades. Disciplinado e prático no sentido 
de realizar os seus sonhos, é expansivo e um tanto excêntrico e com 
isso torna-se popular e até um líder. É também versátil e se adapta com 
facilidade, além de ser generoso e liberal. Gosta de tratar de assuntos 
importantes, pois revela um grande poder de observação e enxerga 
mais adiante dos que os demais. Aproxima-se de pessoas de bem, pois 
tem uma grande pureza de coração.

Dicionário dos sonhos
CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Escuras: 
mágoas e aborrecimentos. Branca: inocência: pureza. 
Amarela: sabedoria, generosidade. Azul: fortuna, escuro: ad-
versidades. Preta: obstáculos. Vermelha: excessos, paixão. 
Cinza: contrariedade no lar. Rosa: proteja pessoa querida. 
Dourada: você gostaria de ser admirado (a). Laranja: não 
aprovará atitude de pessoa amiga. Lilás: conseguirá vencer 
defeitos. Marrom: brigas por excesso de autoridade. Prata: 
casamento próximo ou vencerá causa justa. Roxa: decisão 
defi nitiva e muita sorte. Verde: confi ança na vida. Números 
de sorte:  03, 17, 21, 28, 33 e 58.

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

Esta terça é o décimo sexto dia da lunação. Com a Lua em Leão desde cedo à mente fi ca mais ágil, mas pode faltar a 

palavra certa para conseguir ser bem compreendido. Haverá pouca receptividade aos pensamentos transmitidos. À 

tarde tudo deve ter muito brilho e ser mais teatral. Lidamos com as emoções de forma mais aberta e franca. Temos 

uma visão dos fatos sob uma ótica mais parcial e direta. As situações justas e harmoniosas terão a preferência. No 

fi nal da noite a disposição aumenta e será mais fácil colocar os pensamentos. 
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Não é hora de se recolher, e sim de 
relacionar-se, propiciando a circu-
lação de informações ou produtos. 
Caminhar e os exercícios em grupo 
vão lhe parecer mais agradáveis. A 
tendência e começar a entrar na ro-
tina em suas atividades e deslanchar 
nos seus planos. 78/478 – Amarelo.

Com a Lua em Leão será mais fácil 
contar com a colaboração das pes-
soas. O momento é ótimo para con-
cluir contratos e fazer negócios. Mui-
ta felicidade se apostar naquilo que 
seja realizado sem pressa e pensado 
antes. No fi nal da noite a disposição 
aumenta e será mais fácil colocar os 
pensamentos. 53/253 – Cinza.

Pode fazer novos planos para o 
futuro, mas cuidado com os maus 
pensamentos. Há indicação de 
alegrias no relacionamento sexual e 
nos contatos sociais e sentimentais 
recém-iniciados. Com a Lua em Leão 
veja o outro lado de uma situação e 
equilibre sua vida. 82/282 – Branco.

O modo de tratar as pessoas com 
maior sociabilidade e talento para 
agradar faz o começo do dia de alto 
astral. Este é um tempo para dar 
início a um relacionamento a dois 
com a Lua em Leão que o deixa mais 
versátil, sem impor-se. Evite forçar 
demais uma situação que não pode 
ser. 44/344 – Azul.

Seus sonhos poderão logo ter o apoio 
da realidade prática do momento. 
Só não ambicione coisas que estão 
distantes da realidade, procure ser 
mais responsável. Faça um esforço 
recuperar sua boa imagem perante 
as pessoas pelas suas ações. 93/493 
– Vermelho.

Com a Lua indo em direção ao seu 
signo será aconselhável não mudar 
nada de última hora e não esperar 
demais das situações novas criando 
expectativas que não se concretiza-
rão. Não critique apenas, mostre as 
soluções. 87/887 – Verde.

Nada de se disfarçar, deixando que 
a pessoa querida conheça seus de-
sejos. Uma reação rebelde pode ser 
esperada diante de situação fora dos 
seus planos. Sua sensibilidade para 
perceber os problemas dos outros 
aumenta e pode acabar criando 
problemas. 52/552 – Cinza.

Busque companhias inteligentes 
e use com elas suas emoções. Vai 
terminar o mês se ocupando daquilo 
que faz com prazer. O Sol no signo 
de Aquário ajuda você a reorganizar 
os seus pensamentos. Procure fazer 
tudo com segurança, ainda mais 
viagens. 42/542 – Azul.

As tensões afetivas fi cam mais bran-
das, mas ainda atrapalham a relação 
sexual. Tenha um plano para não 
depender do acaso para melhorar 
seus ganhos. Procure encontrar os 
parceiros certos para os seus negó-
cios. Uma parceria melhora a vida 
material. 23/523 – Marrom.

Um novo ciclo anual está começan-
do. Com a Lua em Leão será mais 
fácil contar com a colaboração das 
pessoas. À tarde tudo deve ser muito 
equilibrado.  Preserve mais sua vida 
pessoal dos envolvimentos profi ssio-
nais e chame atenção] ão pelo seu 
talento. 56/656 – Azul.

Afl ição, impaciência e irritabilidade 
podem surgir diante de provações 
que a vida apresenta. Há um senti-
mento de tédio diante da realidade 
da vida. Controle esse desejo de 
fugir das situações em vez de en-
frentá-las. Não economize esforços 
para alcançar o que deseja. 59/159 
– Branco.

A Lua em Leão dás brilho e ajuda a su-
perar alguns problemas dos últimos 
dias e comunicar-se melhor com seu 
ambiente.  Procure ouvir opiniões e o 
outro lado de uma questão para po-
der se decidir. À tarde tudo deve ser 
muito equilibrado. 09/409 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para acabar com cravos e espinhas: É bem simples: 
passe o lenço de papel no rosto, em todos os lugares onde 
tenha as erupções.  Conte quantas são, e então pegue 
o mesmo número de  moedas. Guarde tudo no mesmo 
envelope, o lenço e as moedas, e coloque em baixo do 
seu travesseiro. Deixe lá durante sete noites de sono. 
Depois de passar o período da simpatia, dê as moedas 
a alguém que precise, e jogue fora o lenço e o envelope.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Documento
que justifi-
ca a falta 
ao trabalho

Local de
execução
de Tira-
dentes

Marca do
comporta-
mento de
Messalina

Símbolo
sagrado 

da Maço-
naria

"Breaking
(?)", pre-
miada sé-
rie da TV

Muito
pequeno

(fig.)

Ilha
habitada

pelos
lêmures

Campo
cultivado

"Quase
(?)", filme
com Kate
Hudson

Níquel
(símbolo)

Forma en-
genheiros

para a
Embraer 

Limpeza
da roça

com
enxada 

Compulsão
frequente
no claus-
trófobo

Ninguém,
em

espanhol

Elimina
toxinas
através

dos poros

(?) de Biki-
ni: sofreu
23  testes
nucleares

Indivíduo
dissimu-
lado (fig.)

Gafe
(bras.)

(?) Ra-
mazotti,
cantor

italiano de
pop e rock

Rejeição

Ministé-
rio que 

promove 
anualmen-
te o Enem

Apelido de
"Rosana"
Rei, em
francês

Níquel
(símbolo)

Ala do
exército

Agência que promove
o uso sustentável da
água no País (sigla)
(?) Supremo: Deus

(?) Vegas,
cidade dos
EUA que
foi palco
de mas-
sacre em
outubro 
de 2017

Avantajado
(?) pensar:

de jeito
nenhum!

Telúrio
(símbolo)

Exigiram

Estrutura do olho
afetada

pela dege-
neração
macular

Discurso do
pregador

Fator que interfere
nas telecomunica-

ções por
satélite

Névoa,
em inglês

Filtro de
papel

Molécula 
helicoidal

Cetáceo agressivo
que preda tubarões

Poeta brasileiro
alcunhado de Cisne
Negro,

publicou 
o livro

"Missal"

Ingrediente de chá
usado no combate

à hipertensão

Muito
curto

Louco, em
inglês

Divindade
nórdica

Os países 
participan-
tes de um

tratado
interna-
cional

3/bad — fog — mad — roi. 4/rata. 5/nadie. 7/famosos. 12/libertinagem.

É preciso fi car atento 

aos sintomas que 

aparecem entre duas a 

quatro semanas após o 

contágio

De acordo com informa-
ções divulgadas pelo 
Ministério da Saúde em 

2017, os casos de Hepatite A 
quase que dobraram em com-
paração ao ano anterior, com 
um aumento expressivo na 
região Sudeste do país. Um dos 
motivos para o aumento dos 
casos da doença foi o avanço do 
contato sexual desprotegido. 
Apesar de a Hepatite A não 
ser uma infecção sexualmente 
transmissível, só o contato 
com a região perianal ou com 
material fecal pode gerar con-
taminação. 

Causada por um vírus que 
infl ama o fígado, a Hepatite A 
é transmitida pela ingestão de 
água ou alimentos contamina-
dos com dejetos. Locais onde o 
saneamento básico é precário, 
como praias em que o esgoto 
é despejado diretamente no 
mar, oferecem o risco à saú-
de. É preciso fi car atento aos 
sintomas que aparecem entre 
duas a quatro semanas após 
o contágio, como: dores nas 
articulações, no abdômen ou 
nos músculos, fadiga, febre bai-
xa, perda de apetite, vômitos, 
náuseas, diarreia e em alguns 
casos, coceira, pele e olhos 
amarelados, perda de peso e 
urina escura. 

Porém, nem todo indivíduo 
apresenta os sintomas, daí a 
importância de sempre rea-

lizar exames periódicos para 
detecção da Hepatite A. Em 
casos muito raros, ela pode 
levar a óbito, o que chama-
mos de hepatite fulminante 
ou aguda grave. Como forma 
de detecção e confi rmação 
da doença, os especialistas 
solicitam exames de sangue 
que, junto com a avalição dos 
sintomas, podem apresentar 
um diagnóstico. Não existe um 
tratamento específi co para a 
Hepatite A, pois ele é feito por 
meio de cuidados individuais e 
medidas preventivas. 

Na maioria dos casos, o 
próprio fígado se cura, porém, 
como forma de agilizar, é pos-
sível adotar algumas medidas 
como evitar o consumo de 
álcool, e medicamentos que 
possam agravar o quadro, des-
canso, fazer pequenos lanches 
ao longo do dia, além de tomar 
bastante água. O tempo de 
recuperação da doença fi ca em 
torno de três meses e o vírus 
não permanece no organismo. 

Porém, a melhor forma de 
evitar a Hepatite A é a pre-
venção por meio de vacina e 
cuidados com a alimentação. 
Não ingerir carnes ou peixes 
crus, lavar sempre as frutas 
com água corrente e sabão, 
não ingerir água que não es-
teja fi ltrada ou fervida, tomar 
cuidado com praias poluídas, 
principalmente no verão, onde 
existe uma aglomeração maior 
de pessoas no mar. 

Todo cuidado é pouco. Fique 
atento à sua saúde!

(*) - Médico-Chefe do Serviço de 
Cirurgia Geral do Hospital IGESP.

Os perigos da Hepatite A
Hesio Vicente Juliano (*)

Refl exões Refl exõesRefl exões Refl exõesRefl exões

Aline Naoe/Jornal da USP

Não como aqueles de 
parede ou de pulso, 
mas um relógio atômico: 

um dispositivo extremamente 
preciso usado para defi nir a 
duração do segundo. Desde 
dezembro, este laboratório 
passou a fazer parte da rede 
coordenada pela BIPM (sigla 
para Bureau International des 
Poids et Mesures), agência 
internacional que controla a 
hora ofi cial do planeta a partir 
da medição feita por relógios 
atômicos localizados em 59 
países.

“Geralmente quem participa 
são os institutos de metrologia 
de cada país. No Brasil, há os re-
lógios do Observatório Nacional 
e do Inmetro, ambos no Rio de 
Janeiro, e agora a USP começou 
a contribuir. Não é comum que 
uma universidade participe, 
este é um reconhecimento 
importante do nosso trabalho”, 
afirma o engenheiro Daniel 
Varela Magalhães, responsável 
pelo laboratório. Ele é professor 
da Escola de Engenharia de 
São Carlos, que mantém o local 
em parceria com o Instituto de 
Física de São Carlos, seu vizinho 
no campus da USP.

Os relógios atômicos calcu-
lam as oscilações dos elétrons 
no interior do átomo de césio 
133 (um tipo de átomo estável 
deste elemento químico que 
não emite radiação nociva). O 
átomo é submetido a uma “per-

Um dos relógios atômicos em desenvolvimento

no laboratório da USP em São Carlos.

Relógio atômico da USP contribui para 
defi nição internacional do tempo

Ao entrar no Laboratório de Referências de Tempo e Espaço da USP, em São Carlos, uma pessoa comum 
difi cilmente conseguiria adivinhar que aquele conjunto de máquinas ocupando o espaço de uma mesa de 
jantar é, na verdade, um relógio

pelo mundo, então, ajuda a 
encontrar uma medida mais 
confi ável, comparando os da-
dos. A Universidade passar a 
contribuir para essa espécie de 
consórcio de relógios a coloca 
ao lado dos grandes centros de 
referência na área no mundo.

Nos próximos anos, com 
o avanço das pesquisas no 
laboratório, a ideia é que os 
relógios experimentais – estes 
que foram construídos na USP 
e estão sendo constantemente 
aperfeiçoados pelos cientistas 
– também passem a contribuir 
com os cálculos feitos pela 
organização internacional. 
Atualmente, apenas nove pa-
íses participam da BIPM com 
relógios de laboratório – um 
time de elite do qual o Brasil 
almeja participar.

O grupo de São Carlos per-
tence ao Centro de Pesquisa 
em Óptica e Fotônica (Cepof), 
que reúne estudiosos de diver-
sas instituições paulistas. Se-
gundo o coordenador do centro 
e professor do IFSC, Vanderlei 
Bagnato, a contribuição para o 
segundo internacional mostra 
que a metrologia é um dos 
talentos da cidade. “Aqui 
reside o único laboratório do 
hemisfério sul a desenvolver 
padrões primários de tempo. 
Se as empresas pararem de 
comercializar relógios atô-
micos, nós, em São Carlos, 
teremos como manter muita 
coisa funcionando”, diz.

turbação” para passar para um 
outro estado. O tempo que dura 
um segundo, então, é o quanto 
leva para que esse processo 
aconteça – o que exige exata-
mente 9.192.631.770 ciclos de 
oscilação da radiação. Também 
são utilizados outros elementos 
para “alimentar” o relógio, mas 
o césio é o mais comum.

A precisão do segundo é 
medida em números com várias 
casas decimais, um “exagero” 
que tem explicação: saber a 
hora certa é o que faz funcionar 
corretamente os sistemas de 
navegação, telecomunicação e 
computação.

A velocidade da internet 
que chega em nossas casas, 
o GPS usado na aviação e a 
confi abilidade de operações 
bancárias com criptomoedas 
dependem disso, exemplifi ca 
Daniel. Para se ter uma ideia, 
os super-relógios atrasam um 
segundo em uma escala de 

milhares de anos, enquanto um 
relógio de pulso comum chega 
a atrasar cerca de um segundo 
por dia. O laboratório da USP 
tem os únicos relógios atômicos 
genuinamente construídos no 
Brasil: são três em desenvolvi-
mento atualmente. Há também 
dois relógios comerciais – ou 
seja, que estão disponíveis no 
mercado – e é um deles que 
envia diariamente relatórios 
de medições para o servidor 
de dados da BIPM.

Mas se é um relógio comer-
cial disponível para qualquer 
pessoa (ainda que a preços 
impraticáveis), qual a impor-
tância da USP passar a enviar 
esses dados para a instituição 
internacional? O que ocorre é 
que a frequência emitida pelos 
relógios atômicos pode sofrer 
interferências dependendo 
da temperatura ou da pressão 
atmosférica, por exemplo. Ter 
vários dispositivos espalhados 
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ORIENTAÇÃO DOS ANJOS 

canalizada por Sharon Taphorn.  

PODER DOS PENSAMENTOS E 

DOS SENTIMENTOS. Quando você 
domina o poder dos pensamentos, a 
vida começa a mudar de maneira dra-
mática. A chave está em entender seus 
sentimentos. O caminho mais rápido 
para levá-lo é relaxar e se divertir. A 
razão pela qual você sente emoções 
é por causa das substâncias químicas 

que são liberadas em seu corpo. A razão 
pela qual estas substâncias químicas 
são liberadas em seu corpo é por causa 
dos pensamentos que você tem. Depois 
de dominar os pensamentos que você 
carrega, você é mais capaz de dominar 
o mundo dos sentimentos. Se você não 
estiver tendo pensamentos negativos, 
sua vibração é mais elevada e você na-
turalmente se encontra em um espaço 
positivo. Quando você critica a si mesmo, 

sente-se indigno, ou se desvaloriza de 
alguma forma, você está desconectado do 
seu verdadeiro eu, de seu ser interior, de 
seu eu superior. Quando isso acontece, é 
mais difícil encontrar inspiração, sentir-
se conectado com os outros ou até mesmo 
sentir amor. Você literalmente cria uma 
barreira entre você e a fonte de energia 
e fi ca cada vez mais difícil estar neste 
mundo. Lembre-se, não importa o quanto 
tenha razão nessa emoção negativa, isto 

é o que o está impedindo de avançar. 
Você está literalmente criando um caos 
em seu futuro. Comece por encontrar 
momentos que sejam bons e os atraia. 
Aceite o Desafi o dos Anjos e comece os 
próximos 30 dias com pensamentos e 
sentimentos positivos e não perca um 
dia. Veja como a magia e a luz voltam a 
sua vida. A Orientação dos Anjos é um 
Desafi o para reservar pelo menos dez 
minutos todas as manhãs pelos próxi-
mos 30 dias, aprendendo sobre o Poder 
dos Pensamentos e Sentimentos. Neste 
livro, escreva apenas pensamentos e 

sentimentos maravilhosos sobre você e 
sua vida. Arranje um diário ou caderno 
para começar este desafi o. Escreva 
apenas pensamentos e sentimentos 
maravilhosos sobre você e sua vida. 
Quando você passar o tempo todos os 
dias em pensamentos e sentimentos 
maravilhosos, você manifestará os 
maiores sonhos que já teve. Comece 
hoje e mude sua vida de maneira positi-
va. Amor e bênçãos, Sharon e os anjos.

ww.playingwiththeuniverse.com. 
Tradução: Regina Drumond

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: CÉSAR CRUZ RODRIGUES, nacionalidade brasileira, solteiro, 
coordenador de montagem, nascido em Sorocaba - SP, aos 07/03/1983, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Antonio Rodrigues e de Lilian 
Salvatina Abrantes Cruz Rodrigues; A pretendente: ALEXANDRA BATISTA SANTOS, 
nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em Diadema - SP, aos 
03/02/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Celino Lima 
dos Santos e de Maria Izabel Batista dos Santos.

O pretendente: MARCELO FERREIRA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
folguista, nascido em Itiúba - BA, aos 20/10/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Vicente Gonçalves de Oliveira e de Maria Senhora Ferreira Oli-
veira; A pretendente: ELIANE FERREIRA ROCHA, nacionalidade brasileira, solteira, 
recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 31/07/1982, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ermando Conceição Rocha e de Silvia Ferreira Rocha.

O pretendente: LUIZ OSCAR POLICARPO DE JESUS, nacionalidade brasileira, solteiro, 
metalurgico, nascido em Pedra do Anta - MG, aos 13/06/1954, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Policarpo e de Maria Fernandes; A pretendente: 
MARIA BARBOSA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, 
nascida em Ouriçangas - BA, aos 20/06/1958, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Leopoldo Alves da Silva e de Feliciana Gomes Barbosa.

O pretendente: ANDERSON JOSÉ DO NASCIMENTO CRUZ, nacionalidade brasileira, sol-
teiro, auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 09/12/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco da Cruz e de Maria Regina do Nascimento 
Cruz; A pretendente: CECILIA PAULA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 12/12/1976, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Fernando José da Silva e de Nivalda Quiteria da Silva.

O pretendente: UELDER ROMIR DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
instalador de ar-condicionado, nascido em São Paulo - SP, aos 23/01/1982, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria das Graças de Oliveira; A 
pretendente: JULIANA FERREIRA LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, manicure, 
nascida em São Paulo - SP, aos 06/08/1986, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sueli Ferreira Lima.

O pretendente: MAGNO CARVALHO DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, solteiro, 
sushiman, nascido em São Paulo - SP, aos 06/09/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Apolinário Andrade Araujo e de Cirila Araujo de Carvalho; 
A pretendente: REGIANE SANTOS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em Euclides da Cunha - BA, aos 13/03/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Nilson de Oliveira e de Maria Crenilda da Silva Santos.

O pretendente: FLÁVIO HENRIQUE RAMOS COSTA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
encarregado de manutenção, nascido em São Luís - MA, aos 23/11/1969, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Costa e de Antonia Ramos Costa; 
A pretendente: ERIZENE LIMA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Maracás - BA, aos 10/09/1979, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Dernival Ramos do Nascimento e de Carmelita Eufrazia Lima.

O pretendente: RODRIGO GOMES ASSIS, nacionalidade brasileira, solteiro, entregador, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/10/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Raul dos Santos Assis Junior e de Alice Gomes Assis; A pretendente: 
DANIELLE DE SALES PAULINO, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 14/11/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Carlos Alberto Paulino e de Cirlei dos Santos Sales Paulino.

O pretendente: JOSIEL SILVA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 06/10/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Sousa Oliveira e de Alzira Silva de Souza; A 
pretendente: JAQUELINE OTAVIANO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
sushiwoman, nascida em São Paulo - SP, aos 06/09/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Otaviano dos Santos e de Lucilene Maria dos Santos.

O pretendente: WILLIAM ALVES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 23/08/1998, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Valdinei Pereira de Souza e de Maria Eliane Alves Costa; A preten-
dente: EYSHILA MILAGRES BERNARDO, nacionalidade brasileira, solteira, pintora 
de construção civil, nascida em São Paulo - SP, aos 18/11/1996, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silas Bernardo e de Simone Milagres Alves.

O pretendente: ANDRE ALVES ARAUJO PRADO, nacionalidade brasileira, solteiro, 
motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 11/02/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Lucio Araujo Prado e de Sueli Alves dos Santos; A pretendente: 
JÉSSICA BARBOSA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, contadora, nascida 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 07/03/1989, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulo Rosendo da Silva e de Osanite Santos Barbosa.

O pretendente: AILTON MOTTA DE LIMA, nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 31/10/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Inacio de Lima e de Julia Maria Motta de Lima; A pretendente: 
BRUNA SIMPRICIANO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de loja, 
nascida em São Paulo - SP, aos 21/09/1990, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Gomes da Silva e de Maria Anunciada da Silva.

O pretendente: VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, nacionalidade brasileira, 
solteiro, motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 18/10/1971, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdino de Oliveira Fernandes Filho e de Maria 
Rodrigues Chaves Fernandes; A pretendente: SANDRA MARA DOS SANTOS BAR-
BOSA, nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, nascida em 
Tremembé - SP, aos 30/08/1966, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco Severino Barbosa e de Maria Aparecida Barbosa.

O pretendente: JOÃO DE DEUS CASTRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar de produção, nascido em Parnaiba - PI, aos 10/01/1976, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Lopes da Silva e de Maria do Amparo 
Castro da Silva; A pretendente: JOELMA MIRANDA GALVÃO, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Tutóia - MA, aos 15/07/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Caldas Galvão e de Bernarda Vilar Miranda.

O pretendente: ROBSON ANGELO DO PRADO, nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 10/10/1981, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Roque Prado e de Maria Aparecida Fidencio Prado; A pretendente: 
VENICIA FERREIRA DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfer-
magem, nascida em São Paulo - SP, aos 31/05/1978, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Salvador Ferreira de Andrade e de Lucidalva Francisca de Andrade.

O pretendente: GERSON ALMEIDA SILVA DE SANTANA, nacionalidade brasileira, 
divorciado, gesseiro, nascido em São Paulo - SP, aos 04/06/1991, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Tiago de Santana e de Carmeide 
Almeida Silva; A pretendente: RAMIRA BARBOSA DE PAIVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, vendedora, nascida em Domingos Mourão - PI, aos 24/07/1998, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo José de Paiva Castro e de 
Rosa Barbosa do Nascimento.

O pretendente: MATHEUS GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de monitoramento, nascido em São Paulo - SP, aos 10/08/1999, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fabio Gomes da Silva e de Maria Helena da Silva; 
A pretendente: GABRIELA NAVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 15/01/1999, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Erisva Silva dos Santos e de Rosana Naves de Oliveira Santos.

O pretendente: MARCELO SILVA CALIXTO, nacionalidade brasileira, solteiro, arquiteto, 
nascido em Diadema - SP, aos 01/05/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ananias Rodrigues Calixto e de Tania Maria Costa Silva Calixto; A 
pretendente: ARIANE APARECIDA TEIXEIRA VIEIRA, nacionalidade brasileira, sol-
teira, assistente de departamento pessoal, nascida em São Paulo - SP, aos 07/03/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Margarido João Vieira e 
de Ivanete Teixeira Souto.

O pretendente: CRISTIANO LIMA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciado, 
pedreiro, nascido em Macéio - AL, aos 09/08/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria José Lima da Silva; A pretendente: BRUNA CAROLINE 
ALVES DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciada, operadora de caixa, 
nascida em Arapiraca - AL, aos 04/08/1995, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Gilson Alves da Silva e de Maria Aparecida Alves da Silva.

O pretendente: MARCOS NASCIMENTO FERREIRA, nacionalidade brasileira, divorcia-
do, segurança, nascido em Almadina - BA, aos 23/08/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Lino Ferreira e de Maria Otilia do Nascimento; 
A pretendente: AMANDA GENIOLE DE MIRANDA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 16/06/1996, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Felisberto Rodrigues de Miranda e de Maria Aparecida Geniole.

O pretendente: SANDRO EDUARDO ALMEIDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, encarregado de estacionamento, nascido em São Paulo - SP, aos 14/12/1984, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Claudio da Silva e 
de Maria Salete de Almeida; A pretendente: PATRICIA PAZ DA COSTA, nacionalidade 
brasileira, divorciada, auxiliar de vida escolar, nascida em São Paulo - SP, aos 01/05/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Davi Brasil da Costa e de 
Maria de Lourdes da Paz.

O pretendente: HUELTON ANDRADE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, 
representante comercial, nascido em Campos Sales - CE, aos 07/07/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Eloia dos Santos e de Josefa de 
Andrade Lacerda; A pretendente: ALINE GOMES VIEIRA DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de escritório, nascida em São Paulo - SP, aos 28/07/1992, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Altino Regis de Oliveira e 
de Genivalda Gomes Vieira.

O pretendente: RODRIGO PINTO VIEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 09/10/1980, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Agenor Vieira e de Silvana Aparecida Pinto Vieira; A pretendente: 
RENATA PAULINA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar administra-
tivo, nascida em Recife - PE, aos 21/04/1982, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Elias Pedro da Silva e de Josefa Paulina Gomes da Silva.

O pretendente: WESLEY DIAS DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, 
nascido em Osasco - SP, aos 16/04/1996, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Adilson de Souza e de Geneci Dias da Silva; A pretendente: 
CAMILA ESTEFANI PELLA AMATUZZI, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 23/07/1999, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Alexandre Amatuzzi e de Carla Pella Barroso Amatuzzi.

O pretendente: GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, di-
vorciado, vendedor, nascido em Catanduva - SP, aos 24/04/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria das Graças Nascimento; A pretendente: 
JAQUELINE VENCESLAU DE FARIAS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 13/02/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Nilson Venceslau de Farias e de Elaine Aparecida 
de Almeida Farias.

O pretendente: CESAR BATISTELI LIMA, nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado 
de estacionamento, nascido em São Paulo - SP, aos 18/06/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Cesar Alves Lima e de Marina Batisteli 
Pinto; A pretendente: FRANCIELY DE SOUSA RODRIGUES, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de atendimento, nascida em São Paulo - SP, aos 31/03/1989, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Dantas Rodrigues e de 
Maria Gildete de Sousa Rodrigues.

O pretendente: BRUNO DA SILVA MIRANDA, nacionalidade brasileira, solteiro, comer-
ciante, nascido em São Paulo - SP, aos 30/07/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Nunes Miranda e de Quitéria da Silva Pereira; A pretendente: 
VANESSA DOS SANTOS OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, 
nascida em São Paulo - SP, aos 13/10/1990, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ronilson Gonçalves de Oliveira e de Eliane dos Santos Oliveira.

O pretendente: NICHOLAS ALAN WELLMAN, nacionalidade britânico, solteiro, gerente 
de contratos, nascido em kingston Upon Thames, Middlesex, Inglaterra, aos 10/12/1989, 
residente e domiciliado em Middlesex, Inglaterra, fi lho de Simon Jeremy Wellman e de 
Frances Marguerite Wellman; A pretendente: JAQUELINE FERNANDES BEZERRA, 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 
27/03/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Gilberto 
Bezerra e de Maria Lucia Fernandes Bezerra.

O pretendente: GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, soltei-
ro, auxiliar serviços diversos, nascido em São Paulo - SP, aos 09/09/1994, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Roberto do Nascimento e de 
Maria Angelina da Silva Nascimento; A pretendente: GISANE CRISPIM DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, solteira, treinadora de equipes, nascida em Cafarnaum - BA, 
aos 15/11/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando 
André da Silva e de Gerlane Maria Crispim da Silva.

O pretendente: JAIR NUNES JUNIOR, nacionalidade brasileira, solteiro, controlador 
de acesso, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 13/07/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jair Nunes e de Maria das Vitorias Sousa da Silva; 
A pretendente: VANESSA FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 05/02/1993, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Ferreira da Silva e de Maria Aparecida 
Martins da Silva.

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: ALEXANDRO LORENA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (13/12/1971), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Irani Lorena de Jesus. A pretendente: CLAUDIA RENATA 
ELIAS GONÇALVES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Santos, SP, 
no dia (12/11/1966), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alvino 
Gonçalves e de Clarice Elias Gonçalves.

O pretendente: GERALDO DE OLIVEIRA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquinas, nascido em Apucarana, PR, no dia (18/09/1965), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo de Oliveira e de Izaura Xavier. A pretendente: 
JOSEFA VITALINO DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Garanhuns, PE, no dia (02/04/1973), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Batista de Oliveira e de Elena Vitalino de Morais.

O pretendente: CLEBER APARECIDO MARCONDES, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, SP, no dia (29/05/1975), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alberto Morvan Marcondes e de Lêda Maria Marcondes. 
A pretendente: LILIANE CAETANO SILVA, estado civil solteira, profi ssão secretária, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (06/12/1982), residente e domiciliada em Embu das 
Artes, SP, fi lha de Donizeti Ezequiel Alves da Silva e de Maria Margarete Caetana da Silva.

O pretendente: LUIZ MARCHETT ARAÚJO DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista técnico em informática, nascido nesta Capital, SP, no dia (31/07/1985), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos da Costa e de Neusa Santos 
da Costa. A pretendente: FIDELINA FIGUEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Ribeirão do Salto, MG, no dia (08/12/1983), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Artemio Rodrigues Santos e de Luzia Figueira Santos.

O pretendente: DOUGLAS ROMANO DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (29/03/1983), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Romano da Costa e de Neusa Maria de Souza Costa. A 
pretendente: GABRIELA LOPES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (29/11/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Rodolfo Lopes Santos e de Maria Cleide dos Santos.

O pretendente: ALISSON DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de pedreiro, nascido em Ilhéus, BA, no dia (07/07/1992), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ariomar Rodrigues de Oliveira e de Jodete dos Santos 
Oliveira. A pretendente: ANA CLÉLIA SANTOS BISPO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Ilhéus, BA, no dia (29/10/1999), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Vivaldo Rosa Bispo e de Rosicléa Silva Santos.

O pretendente: WELLINGTON OSIEL SANTOS MACHADO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão pedreiro, nascido nesta Capital, SP, no dia (08/05/1982), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Getulio Machado e de Maria Madalena Santos. A 
pretendente: ELIANE SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Serra Talhada, PE, no dia (08/04/1986), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edmilson Domingos dos Santos e de Rita Gueia de Souza Santos.

O pretendente: FERNANDO FERNANDES BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (14/09/1969), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Benedito Barbosa e de Marina Fernandes 
Barbosa. A pretendente: MARINA PEREIRA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (14/01/1982), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira da Rocha e de Josefa Pereira da Rocha.

O pretendente: LUCAS GONÇALVES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de armazém, nascido nesta Capital, SP, no dia (23/07/1998), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudinei Nobrega da Silva e de Marta Aparecida 
Gonçalves Reis. A pretendente: PRISCILLA RAQUEL DA SILVA BARBOSA, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, SP, no dia (30/07/1999), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Souza Barbosa Neto e de Raquel 
Bertoldo da Silva Barbosa.

O pretendente: ORLANDO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido em Piritiba, BA, no dia (15/06/1967), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gildenor Costa da Silva e de Eutalia Rodrigues da Silva. 
A pretendente: MARINALVA MARTINS DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Macaparana, PE, no dia (21/02/1965), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marto José de Andrade e de Antonia Martins de Andrade.

O pretendente: WILLIAM DOS SANTOS SILVA FREITAS, estado civil solteiro, profi s-
são motorista, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (30/11/1995), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juscelino da Silva Freitas 
e de Maria do Carmo dos Santos Silva Freitas. A pretendente: JÉSSICA DA SILVA VI-
RÍSSIMO, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Perus, SP, 
no dia (27/07/1989), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enéias 
Viríssimo e de Nilza Maria da Silva Viríssimo.

O pretendente: LEANDRO SILVA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de enfermagem, nascido nesta Capital, SP, no dia (20/10/1995), residente e 
domiciliado em Caieiras, SP, fi lho de José Carlos Lopes do Nascimento e de Isabel 
Cristina de Silva Nascimento. A pretendente: YULLI STÉPHANI CAMARGO DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, nascida nesta Capital, SP, no 
dia (27/07/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson 
Santos da Silva e de Andreza Monalisa Camargo de Almeida Silva. 

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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PROIBIÇÃO DE USO DE CELULAR
Empresa pode proibir a utilização de celular durante o horário de 
trabalho, mesmo que por diversos anos nunca houve tal restrição e 
também o funcionário utiliza o celular para se comunicar com clientes 
por mensagem, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHO INTERMITENTE
Funcionário contratado pelo regime de trabalho intermitente, conta 
como base de cálculo para a cota de PCD e Aprendiz? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECONTRATAR ESTAGIÁRIO
Empresa pretende recontratar estagiário que já trabalhou 01 ano e 
10 meses, efetuando um novo contrato de 02 anos, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Na rescisão de contrato de experiência antes do término, por parte da 
empresa, implica em indenização de 50% dos salários devidos até o 
final, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE CONCEDER FÉRIAS PARA EQUIPE DE SUPER-
VISORES DE VENDAS DE 10 DIAS. GRANDE PARTE NÃO POSSUI 
PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO, MAS TEM PROPORCIONAL, SEM 
SER FÉRIAS COLETIVA, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que sem que seja férias coletivas não poderá ser con-
cedida férias individuais antes do empregado ter período aquisitivo 
completo. Base Legal - Art.134 da CLT.

DIREITO A LICENÇA-PATERNIDADE
Qual a quantidade de dias que o funcionário tem direito a licença-pa-
ternidade, podem ser tirados depois de meses que a criança nasceu? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

O pretendente: JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, nascido em Águas Belas - PE, 
no dia 25/06/1962, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Alves de Oliveira e de Laura Vieira de 
Oliveira. A pretendente: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia 29/05/1972, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Isaias dos 
Santos e de Terezinha Maria da Conceição.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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 DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: ALEX DIAS DE SOUZA, profi ssão: promotor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Buritirama - BA, data-nascimento: 27/05/1992, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Osvaldo Nunes de Souza e de Izabel Ferreira Dias. 
A pretendente: DAIENE PEREIRA LACERDA, profi ssão: consultora de atendimento, 
estado civil: solteira, naturalidade: Buritirama - BA, data-nascimento: 08/10/1993, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Pereira Lacerda e de Eva 
Pereira Ramos Lacerda. R$12,90

O pretendente: MARCOS ROGERIO DA SILVA MOREIRA, profi ssão: professor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 24/01/1976, residen-
te e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Albino da Silva Moreira Netto e de Val-
derez da Silva Moreira. A pretendente: SHIRLEY APARECIDA LORIGIOLA, profi ssão: 
gerente de fi nanciamento, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, 
data-nascimento: 28/10/1980, residente e domiciliada em Santo André - SP, fi lha de 
Antonio Aparecido Lorigiola e de Sueli Zampiroli Lorigiola. R$12,90

O pretendente: JOELSON RODRIGUES PEREIRA, profi ssão: auxiliar de serviços ge-
rais, estado civil: solteiro, naturalidade: Teófi lo Otoni - MG, data-nascimento: 01/11/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Joaquim Rodrigues Pereira e de 
Maria Vaz Pereira. A pretendente: ARYANE DE PAULO, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/08/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ananias Jose de Paulo e de Jordelina Rodri-
gues dos Santos. R$12,90

O pretendente: ELDER PEREIRA MIRANDA, profi ssão: folguista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Retirolândia - BA, data-nascimento: 26/03/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Edmilson Pinho Miranda e de Celeonice Ribeiro Pereira. 
A pretendente: MARIA FLÁVIA CRUZ LIMA, profi ssão: atendente II, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Araci - BA, data-nascimento: 09/05/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Elias de Sousa Lima e de Joana da Cruz. R$12,90

O pretendente: RICARDO TANGANELLI DA SILVA, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/03/1986, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Heleno Severino da Silva e de Madalena Tanganelli. 
A pretendente: MARIA ROSA PONCE GOTTSFRITZ, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/11/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistritio - SP, fi lha de José Gottsfritz e de Ana Maria Argandona 
Ponce Gottsfritz. R$12,90

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: DANIEL HENRIQUE SILVA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão con-
tabilista, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/03/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Noel Alvarenga Lima e de Eliete Modesto da Silva 
Lima. A pretendente: CAROLINA BASSO BUSSADORI, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/09/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Livio Villa Bussadori e de Mirian Basso Bussadori.

O pretendente: FABIO BARBAGALLO, estado civil divorciado, profi ssão administrador, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 01/03/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Leonardo Barbagallo Neto e de Josefi na 
Cartabiano Barbagallo. A pretendente: CAROLINA CARVALHO DE BRITO, estado civil 
solteira, profi ssão relações públicas, nascida nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 
07/04/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Tabajara de Brito e de Vercilia Carvalho de Brito.

O pretendente: DANIEL LUIZ BIEGER, estado civil solteiro, profi ssão comissario de 
bordo, nascido em Itapiranga - SC, no dia 05/03/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ciro Inacio Bieger e de Cliosa Terezinha Boufl eur 
Bieger. A pretendente: DANIELA ANFIMOF, estado civil solteira, profi ssão comissario 
de bordo, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/10/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Anfi mof e de Adimar Anfi mof.

O pretendente: ANDERSON TIAGO DE OLIVEIRA CEZAR, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 22/01/1987, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João do Carmo de Oliveira Cezar e de 
Irene Maria da Conceição Cezar. A pretendente: ANA CAROLINA NOVAIS, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 22/02/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Clineu Novais e 
de Marlene Saraiva Novais.

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
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Especial
Arquivo pessoal

Samba é o nome escolhido para uma 
molécula descoberta em pesquisa 
do Instituto de Ciências Biomédicas 
(ICB) da USP. Sua importância é 
incontestável: ela abre caminho para 
o desenvolvimento de medicamentos 
mais efi cazes contra a insufi ciência 
cardíaca

Júlio Bernardes/Jornal da USP

O 
nome do ritmo brasileiro mais famoso no 
mundo não foi escolhido ao acaso: a molé-
cula impede que proteínas comprometam 

a produção de energia no interior das células car-
díacas. Ou seja, elas têm combustível suficiente 
para não morrer antes da hora, e para continuar 
fazendo o coração bater compassado.

O tratamento com a Samba freou a progressão 
da insuficiência cardíaca em animais, o que aponta 
para um possível uso clínico. A pesquisa, realizada 
em cooperação com a Universidade de Stanford 
(Estados Unidos), é descrita em artigo publicado 
na Nature Communications nesta sexta-feira, dia 
18 de janeiro.

“A grande maioria dos medicamentos disponíveis 

hoje para tratar a insuficiência cardíaca foi desen-
volvida da década de 1980 e atua fora da célula 
cardíaca”, afirma o professor Julio Cesar Batista 
Ferreira, coordenador da pesquisa. “Precisamos de 
medicamentos mais efetivos que controlem pro-
cessos críticos na célula cardíaca em sofrimento, 
capazes de aumentar o tempo e a qualidade de 
vida dos pacientes. Mas essa é uma tarefa árdua”.

Descoberta molécula que pode aperfeiçoar 
tratamento da insufi ciência cardíaca

Imagem mostra duas mitocôndrias vestidas como sambistas, em referência aos efeitos da
Samba nas células cardíacas.

Ilustração: Márcio Augusto Campos Ribeiro

A molécula foi batizada de Samba (sigla para Se-
lective Antagonist of Mitofusin 1 and Beta2-PKC 
Association – Antagonista Seletivo da Associação 
entre Mitofusina 1 e Beta2-PKC), e vem sendo 
pesquisada desde 2009. Além da molécula, o grupo 
de pesquisadores, sob a coordenação de Ferreira, 

descobriu um mecanis-
mo crítico na degenera-
ção cardíaca, associado 
ao mau funcionamento 
da mitocôndria, parte da 
célula responsável pela 
produção de energia.

“A mitocôndria funcio-
na como um motor de 
carro, onde problemas 
no seu funcionamento 
resultam em desper-
dício de combustível 
e maior poluição”, diz 
o professor. “Isso é o 
que acontece no cora-
ção de pacientes com 

insuficiên cia cardíaca.”

No coração, existem células que se relaxam e 
contraem, movimento que faz o órgão bombear o 
sangue que circula no organismo. A insuficiência 
cardíaca acontece quando há uma deficiência no 
funcionamento dessas células. O grupo de Ferreira 
identificou um defeito importante no funciona-

mento da mitocôndria 
durante a insuficiência 
cardíaca. 

Esse defeito, regula-
do pela interação entre 
duas proteínas cardí-
acas, resultava na re-
dução do tamanho da 
mitocôndria e, conse-
quentemente, menor 
capacidade de produzir 
energia e maior libera-
ção de poluentes para as 
células cardíacas. Como 
resultado, as células 
morriam rapidamente.

Bloqueio
A partir de partes de 

proteínas (peptídeos) 
com efeito nas células 
cardíacas, a Samba foi 
sintetizada em labora-
tório e desenhada para 
bloquear a interação das 
duas proteínas e evitar 
sua ação nociva. Os re-
sultados mostraram que 

Professor Julio Cesar: necessidade de medicamentos que controlem processos 
críticos da célula cardíaca, melhorando qualidade de vida de pacientes.
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o tratamento isolado com a molécula foi capaz de 
frear a progressão da insuficiência cardíaca em 
animais. 

Agora é necessário testar os possíveis efeitos 
aditivos que a Samba tem quando administrada 
concomitantemente com os fármacos já utilizados 
na clínica. A molécula representa uma nova espe-
rança para melhorar o tratamento da insuficiência 
cardíaca, aumentando a qualidade e a expectativa 
de vida dos pacientes, hoje em torno de cinco anos 
para grande parte deles. 

“Já foi solicitado o pedido de patente da molécula 
e sua aplicação nos Estados Unidos”, aponta Fer-
reira. A próxima etapa é disponibilizar a molécula 
para pesquisadores testarem em outras doenças e 
buscar parceiros do setor privado interessados no 
desenvolvimento do fármaco em si, processo que 
pode levar aproximadamente dez anos”, afirma 
Ferreira.

A insuficiência cardíaca é o último estágio de 
diversas doenças cardiovasculares, enfermidade 
que mais mata no mundo, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Em 2015, o número de 
pessoas acometidas por elas foi de 23 milhões em 
todo o mundo no ano de 2015. A insuficiência car-
díaca pode ser causada por um infarto mal tradado, 
hipertensão ou problema na válvula do coração, 
por exemplo.

No Brasil, segundo estudo publicado em 2015 
nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, ocorrem 
100 mil novos casos de doenças cardíacas a cada 
ano, com 50 mil mortes. Elas também tiveram um 
impacto financeiro grande sobre o sistema de saúde, 
com um custo de R$ 56,2 bilhões em 2015. Desse 
total, a insuficiência cardíaca foi responsável por 
R$ 22,1 bilhões.

Experimento realizado no Laboratório de 
Integração de Sistemas Biológicos do ICB.
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Modelo proposto de cardioproteção por meio da Samba na insufi ciência cardíaca 
pós-infarto: molécula impede que proteínas nocivas interajam com mitocôndrias
de células cardíacas, mantendo a produção de energia e evitando a morte celular.




