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BOLSAS
O Ibovespa: +1,42% Pontos: 
96.996,21 Máxima de +1,53% 
: 97.107 pontos Mínima es-
tável: 95.643 pontos Volume: 
R$ 18,41 bilhões Variação em 
2019: 10,36% Variação no mês: 
10,36% Dow Jones: +1,65% 
(às 18h30) Pontos: 24.985,66 
Nasdaq: +2,41% (às 18h30) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,6951 Venda: R$ 3,6956 
Variação: -0,64% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,80 Venda: R$ 3,90 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7145 Venda: R$ 
3,7151 Variação: -0,59% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6970 
Venda: R$ 3,8670 Variação: 
-0,08% - Dólar Futuro (fevereiro) 

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

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.309,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,08% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 156,500 
Variação: -0,57%.

Cotação: R$ 3,6845 Variação: 
-0,95% - Euro (às 18h30) Compra: 
US$ 1,1483 Venda: US$ 1,1484 
Variação: +0,43% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2360 Venda: R$ 
4,2380 Variação: -0,28% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2000 Ven-
da: R$ 4,4400 Variação: -0,07%.

Pontos: 7.197,81 Ibovespa 
Futuro: +1,57% Pontos: 97.220 
Máxima (pontos): 97.420 Míni-
ma (pontos): 96.015. Global 40 
Cotação: 845,070 centavos de 
dólar Variação: +0,49%.

“É difícil melhorar 
nossa condição 
material com leis 
boas, mas é muito 
fácil arruiná-la com 
leis ruins”.
Franklin Roosevelt (1882/1945)
32º Presidente dos Estados Unidos 

Um grupo de acionistas 
minoritários entrou na 
Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) com pe-
dido de abertura de inquérito 
contra a Vale, denunciando 
a mineradora por não con-
tabilizar em seus relatórios 
os riscos do seu negócio, 
omitindo em seus balanços 
o risco socioambiental de 
seus empreendimentos. A 
denúncia acontece cinco 
dias depois da tragédia do 
rompimento da Barragem 1 
da Mina do Córrego do Feijão, 
em Brumadinho, que pode 
ter provocado a morte de 
centenas de pessoas.

Os acionistas alegam que a 
companhia descumpriu com 
o dever de divulgar amplas in-

Acionistas entram na 
CVM contra Vale alegando 
omissão de riscos do negócio

formações aos seus investido-
res acerca dos riscos e impactos 
de suas atividades, incidindo 
em prática de manipulação de 
mercado, segundo informou a 
acionista Carolina de Moura, 
que desde 2010 frequenta as 
assembleias da Vale para votar 
contrariamente à empresa em 
questões que afetem o meio 
ambiente.

Segundo Moura, a denúncia 
feita à CVM frisa o rompimen-
to da barragem de rejeitos 
em Brumadinho como um 
episódio de ocultamento dos 
riscos envolvidos. Segundo 
o documento, “a empresa, 
em várias oportunidades, foi 
alertada pela sociedade civil 
de que o rigor no processo 
de ampliação e continuidade 

da mina do Córrego do Feijão 
estava aquém do necessário, 
considerando-se o tamanho e 
potencial poluidor do empre-
endimento”. A denúncia tam-
bém aborda o rompimento da 
barragem do Fundão, em 2015, 
que revela “uma negligência 
da empresa em monitorar as 
barragens e corrigir problemas 
identifi cados”.

Além dos impactos e viola-
ções das atividades da empresa 
em Minas Gerais, o documento 
aborda também suas ativi-
dades no Pará e Maranhão. 
“Não vamos nos concentrar 
só no problema de Minas, a 
Vale tem feito isso em todas as 
suas operações”, disse Moura. 
Vários alertas foram feitos à 
Vale nos últimos anos sobre as 

Agentes do Corpo de Bombeiros e brigadistas continuam trabalhando na escavação do local onde 

estão dois ônibus soterrados, no sexto dia de buscas por vítimas, após o rompimento

da barragem de rejeitos da mineradora Vale, no município de Brumadinho.

condições de suas barragens, 
e a mineradora ensaiou em 
2009 um plano denominado 
Barragem zero, que incluía 
oito de suas 109 barragens em 
Minas Gerais. 

O preço do minério no entan-
to começou a cair e, segundo 
Moura, a Vale não levou o plano 
adiante. “Na verdade ela só ia 
fazer a desativação dessas bar-
ragens porque o preço do miné-

rio estava alto e era vantajoso 
para ela (Vale). Dentro das 
oito barragens selecionadas, 
duas já romperam (Fundão/
Mariana e Brumadinho)”, 
informou (AE).

“Vida não tem preço”, 
diz Luiz Fux

O ministro do STF, Luiz Fux, 
disse que é preciso verifi car 
se houve “falha omissiva” no 
rompimento da barragem da 
Mina Córrego do Feijão, em 
Brumadinho. Também disse 
que a “vida não tem preço”.

As declarações do ministro 
foram dadas após uma reunião 
com advogados e indígenas 
que recorreram ao STF para 
suspender a licença ambiental 
de um empreendimento para 
exploração de ferro e níquel, 
no Pará. A região está locali-
zada na Serra do Onça e Serra 
do Puma, próxima das terras 
Xikrin e Kayapó. 

Ao ser questionado sobre 
suposta omissão de autorida-
des e de dirigentes da Vale no 
rompimento, o ministro  disse 
que ainda não analisou o caso 
específi co e ressaltou que, em 
temas relativos ao meio am-
biente, a precaução é necessá-
ria. “É preciso verifi car se não 
houve uma falha omissiva nesse 
dever de precaução”. 

Sobre as decisões da Justiça 
que aplicaram multas, Fux dis-
se que a questão deve chegar 
aos tribunais superiores e que o 
mais importante é a prevenção 
contra novos desastres (ABr).

Neymar só em abril
O PSG anunciou que Neymar fi cará 

de fora dos gramados pelas próximas 
10 semanas, após o atacante ter 
sofrido uma lesão na mesma região 
que fraturou antes da Copa de 2018. 
O clube francês optou por um trata-
mento mais conservador para corrigir 
a fratura no quinto metatarso do pé 
direito. Neymar só deverá estar apto 
para jogar daqui a dois meses e meio, 
podendo retornar aos gramados 
somente no meio de abril.

O presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, informou ontem 
(30) que pretende vender 
todos os ativos que não fazem 
parte da atividade principal 
do banco. Serão vendidas 
quatro subsidiárias do banco 
nas áreas de loterias, seguros, 
cartões e gestão de recursos 
(asset management). 

Em evento do banco Credit 
Suisse para investidores, em 
São Paulo, Guimarães expli-
cou que a ideia não é vender 
100% da participação da Cai-
xa, mas fazer uma abertura de 
capitais aos poucos. Afi rmou 
que pelo menos dois ativos 
serão vendidos ainda este 
ano e que o primeiro deve 

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) informou 
que criará uma força-tarefa 
para fiscalizar, presencial-
mente, as barragens de cerca 
de 130 hidrelétricas, até maio. 
A medida foi tomada após o 
rompimento da barragem da 
mina Córrego do Feijão, da 
Vale, em Brumadinho. O rom-
pimento da barragem deixou 
dezenas de mortos e centenas 
de desaparecidos.

A fi scalização será realizada 
em parceria com agências esta-
duais de São Paulo, Rio Grande 
do Sul, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso e Goiás. “Vamos 
chamar as agências estaduais 
conveniadas para avançar, 
em 2019, nessa campanha de 
fi scalização, juntamente com 
equipes credenciadas e com o 
pessoal próprio de fi scalização 
da Aneel”, disse o diretor-geral, 
André Pepitone.

A Aneel é responsável pela fi s-

calização de 437 hidrelétricas, 
que totalizam 616 barragens, já 
que alguns empreendimentos 
têm mais de um barramento. 
A agência informou que entre 
2016 e 2018 fez vistorias pre-
senciais em 122 usinas. A força-
-tarefa deste ano contemplará 
usinas que não foram visitadas 
nesse período. As prioridades 
fi carão para duas usinas cujas 
as barragens apresentam maior 
risco: Americana e Pirapora, 
ambas em São Paulo.

“As usinas restantes, que 
não estão na previsão para 
vistorias presenciais, são as que 
oferecem menor risco. Mesmo 
assim, elas passarão por moni-
toramentos da agência”, disse 
a Aneel, acrescentando que 
vai exigir este ano atualização 
dos Planos de Segurança de 
Barragem de todas as usinas 
que estão sob sua fi scalização, 
independentemente no nível 
de risco (ABr).

Usina hidrelétrica de Pirapora do Bom Jesus.

Diogo Moreira

São Paulo - O secretário da 
Previdência, Rogério Marinho, 
se reuniu com cinco governado-
res ontem (30), em São Paulo, 
para apresentar um modelo 
de proposta para a reforma da 
Previdência e ouvir sugestões. 
Marinho busca contar com 
apoio dos governadores na ta-
refa de convencer as bancadas 
dos Estados no Congresso a 
aprovar o projeto. É a primeira 
reunião de Marinho com go-
vernadores desde o início do 
governo Bolsonaro.

Após o encontro, em coleti-
va de imprensa, Marinho não 
quis dar detalhes do modelo 
de reforma. Participaram do 
encontro os governadores de 
São Paulo, João Doria, do Rio 
Grande do Sul, Eduardo Leite, 
e do Pará, Helder Barbalho, 
além do secretário da Fazen-
da de São Paulo, Henrique 
Meirelles, e o secretário do 
Tesouro Nacional, Mansueto 
Almeida. Por vídeo conferên-
cia, também participaram os 
governadores de Minas Gerais, 
Romeu Zema, e de Goiás, Ro-
naldo Caiado.

De acordo com Marinho, a 

Secretário da Previdência, Rogério Marinho.

Zurique - O futebol bateu 
recordes de negociação de 
jogadores em 2018. A Fifa di-
vulgou ontem (30) o Informe 
do Mercado Global de Trans-
ferências, no qual aponta que 
mais de US$ 7 bilhões (R$ 26 
bilhões) foram movimentados 
com transações de atletas. Um 
aumento de 10,3% em relação 
a 2017. Foram feitas 16.533 
operações internacionais, en-
tre 175 países, superando as 
14.186 de 2017, representando 
um aumento de 5,6%. 

Os dados da Fifa indicam que 
3.974 clubes estiveram envolvi-
dos na contratação de atletas. 
Só 31 deles gastaram cada um 
mais de US$ 50 milhões (R$ 
186 milhões) e 78,2% do total 
do gasto foi feito por clubes 
europeus, que registraram 
atividades em 1.689 de seus 
clubes. Os clubes ingleses 
desembolsaram US$ 1,9 bilhão 
(R$ 7 bilhões); os espanhóis, 
US$ 1,3 bilhão (R$ 5 bilhões); 
os italianos, US$ 848 milhões 

Villas Bôas é nomeado 
assessor especial

Brasília - O ex-comandante do 
Exército, Eduardo Dias da Costa 
Villas Bôas, foi nomeado ontem 
(30) para o cargo de assessor 
especial do ministro do Gabinete 
de Segurança Institucional da Pre-
sidência (GSI), general Augusto 
Heleno. Quando deixou o comando 
do Exército, na segunda semana 
deste mês, a indicação de Villas 
Bôas para assessorar Heleno já 
havia sido cogitada. 

A formalização de sua nomeação 
foi publicada no Diário Ofi cial da 
União (DOU) de ontem. Villas Bôas 
fi cou à frente do Exército por quase 
quatro anos e foi sucedido no posto 
pelo general Edson Leal Pujol. O 
ex-comandante deve iniciar o novo 
trabalho a partir de fevereiro, a 
convite do ministro Heleno.

O governo quer aproveitar a 
experiência de Villas Bôas como 
consultor de Heleno, que, por sua 
vez, é um dos principais conselhei-
ros do presidente Jair Bolsonaro. 
Tecnicamente, o GSI é responsável 
pela segurança do presidente e por 
ações de inteligência e estratégia 
do governo. Na prática, a pasta 
ganhou mais força na atual gestão, 
já que Heleno exerce infl uência em 
decisões estratégicas em diversas 
áreas (AE).

Cristiano Ronaldo foi para 

a Juventus por cerca de 100 

milhões de euros.

Alex de Jesus/O Tempo/Estadão Conteúdo
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Fifa: times gastaram mais de R$ 26 
bilhões com negociação de atletas

milhões (R$ 714 milhões), 
enquanto que a Arábia Saudita 
desembolsou US$ 174 milhões 
(R$ 647 milhões). Os times das 
cinco principais ligas também 
foram os que mais receberam 
dinheiro com a venda de joga-
dores. Os espanhóis ocupam 
o terceiro lugar com US$ 908 
milhões (R$ 3,37 bilhões), atrás 
dos ingleses com US$ 935 mi-
lhões (R$ 3,47 bilhões) e dos 
franceses com US$ 936 milhões 
(R$ 3,48 bilhões). O futebol 
brasileiro é o que apresentou 
o maior número de times em 
negociações: 251. Seguido 
por Alemanha (141), Espanha 
(124) e Inglaterra (120). 

Os clubes do Brasil também 
foram os que fecharam o maior 
número de contratações: 677. 
E também exportaram o maior 
número de atletas (832). Os 
ingleses somaram 651 con-
tratações e 818 saídas. Na 
Espanha, chegaram 541 joga-
dores (-4,7%) e 618 (+9,2%) 
deixaram a liga (AE).

(R$ 3,15 bilhões); os alemães, 
US$ 485 milhões (R$ 1,8 bi-
lhão); e os franceses, US$ 469 
milhões (R$ 1,74 bilhão). 

O futebol chinês surge na 
sexta colocação com US$ 192 

Aneel fi scalizará 
barragens de hidrelétricas

Previdência: Rogério Marinho pede a 
governadores que mobilizem bancadas

reunião buscou ouvir os gover-
nadores para que a proposta 
de reforma possa “espelhar” 
as difi culdades, necessidades e 
condições dos Estados. “Nosso 
projeto impacta as fi nanças 
públicas de todos os entes 
federativos”, disse. “E os go-
vernadores também terão im-
portância no engajamento. Eles 
terão papel fundamental na 
liderança desse processo junto 
à Câmara e ao Senado. Saio 
daqui energizado com apoios 

que recebemos”, acrescentou.
Segundo Barbalho, a reunião 

faz parte de uma tentativa do 
governo federal de sensibilizar 
os governadores da importân-
cia de aprovação da reforma 
para as contas públicas. Do-
ria, por sua vez, disse que os 
governadores “têm um poder 
de infl uência muito grande” e 
tem certeza que a maioria deles 
vai mobilizar as bancadas dos 
respectivos Estados em favor 
da reforma (AE).

Caixa vai vender subsidiárias 
de loterias, seguros e cartões

ser o de loterias. Destacou 
que, até junho de 2020, em 
uma previsão que ele mesmo 
considera conservadora, as 
quatro subsidiárias estarão 
com o capital aberto. 

A venda de subsidiárias aju-
dará a Caixa a pagar aportes 
da União no banco no total de 
R$ 40 bilhões. O presidente da 
Caixa acrescentou que pre-
tende abrir capital dos ativos 
nas bolsas de valores de São 
Paulo, a B3, e na de Nova York. 
O objetivo do governo com a 
venda de ativos é preparar a 
Caixa para o futuro. “Para que 
os próximos governos consi-
gam ter uma Caixa mais sólida 
em termos de capital, mais 
rentável”, explicou (ABr).
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O comércio por voz é o 
futuro das compras dos 

consumidores brasileiros? 

No passado, fazer 

compras com sua 

própria voz signifi cava 

lembrar de dizer “por 

favor” e “obrigado” ao 

lojista. Hoje, o comércio 

por voz representa algo 

totalmente diferente

Com uma simples palavra 
ou frase sobre o pro-
duto, é possível fazer 

compras com segurança por 
meio de um celular ou qual-
quer dispositivo conectado. De 
acordo com o Global Payments 
Report, o Brasil tem cerca de 
221 milhões de consumidores, 
sendo que 68% deles têm 
acesso à internet, portanto, 
são motivos importantes para 
que comerciantes ofereçam 
conveniência e simplicidade. 

A tecnologia de voz pode pro-
porcionar aos consumidores 
uma maneira divertida e rápida 
de adquirir mercadorias. A 
medida que os brasileiros têm 
demandado por experiências 
de compra com menos atrito 
ou contato, os lojistas poderão 
disponibilizar anúncios de voz 
contextualizados, recomenda-
ções personalizadas e conteú-
do por áudio com o objetivo de 
proporcionar uma experiência 
de alta qualidade.

A gigante Amazon oferece 
compras por voz e redes va-
rejistas, como o Walmart, já 
estão alinhadas ao Google. 
Com o auxílio do Google 
Assistant, milhares de itens 
são oferecidos utilizando o 
sistema operacional Android, 
presente na maioria dos smar-
tphones do mundo. Na China, 
por exemplo, a tecnologia 
de voz já trouxe uma grande 
mudança no comportamento 
de consumidores ávidos por 
experiências inovadoras. O 
software T-Mall Genie da 
empresa Alibaba permite aos 
usuários chineses realizar 
uma infinidade de tarefas, 
desde receber atualizações 
de assuntos do interesse do 
consumidor, baixar músicas e 
fazer compras.

Antes somente grandes vare-
jistas tinham a possibilidade de 
dar um atendimento 24 horas 
por dia, 7 dias por semana a 
seus clientes. 

Porém, agora, com os cha-
tbots, os pequenos lojistas 
também vão colocar em prá-
tica o conceito omnichannel 
e oferecer serviços e novos 
produtos em diversos canais 

de venda com a mesma consis-
tência e qualidade, alcançando 
os desejos dos consumidores 
de maneira efi caz e elevando 
o nível de fi delização. Quando 
se trata de pagamentos, a voz 
poderá aumentar o nível de 
proteção de uma experiência 
de varejo. 

Segundo dados do Mobi-
le Payment Journey, 51% 
dos brasileiros desistem das 
compras por celular por não 
verem sinais de segurança. 
Então, como será no futuro? A 
segurança será primordial aos 
comerciantes porque poderão 
autenticar sua identidade por 
meio das tecnologias de voz, 
além de inserir detalhes de 
cartão de crédito ou lembrar 
as senhas. Com um “pin de 
voz”, tecnologia similar aos 
pins de dispositivos móveis, 
consumidores poderão falar 
uma única palavra para realizar 
pagamentos, proporcionando 
mais segurança ao usuário. 

Além disso, diversas tecnolo-
gias poderiam ser combinadas, 

aumentando a proteção 
dos dados. O rápido desen-
volvimento do varejo global, 
graças a tecnologia, é algo 
que estimula os consumidores 
de forma positiva. De acordo 
com uma pesquisa global, 
71% deles acreditam que falar 
sobre tecnologia ocorre natu-
ralmente e 45% dos usuários 
globais de voz afi rmam que 
essa tecnologia é mais veloz. 
Esse movimento em direção 
a um mundo cada vez mais 
conectado e simples contribui 
para um mercado dinâmico e 
para a evolução do comércio 
por voz.

Os pagamentos ativados por 
voz podem ser mais fáceis de 
usar do que qualquer coisa que 
já tenhamos visto até agora, 
mas ainda há várias perguntas 
importantes a serem aborda-
das. Por exemplo, como as nu-
ances, gramática e/ou dialeto 
podem afetar os pagamentos 
por voz? O que acontece se 
outra pessoa tentar usar sua 
voz para registrar detalhes de 
pagamento? Até que ponto a 
localização e a acústica afeta-
riam a facilidade de autenticar 
com sua voz?

A tecnologia deve responder 
essas perguntas ao longo do 
tempo, mas é claro que a voz 
pode estar pronta para rede-
fi nir o varejo.

(*) - É gerente-geral da Worldpay
para a América Latina

(www.worldpay.com/global).

Juan D’Antiochia (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Plataforma de streaming para educação médica 
no Brasil
@ A farmacêutica Eli Lilly acaba de lançar no Brasil sua plataforma 

de streaming on demand, chamada Lilly Play. A fi m de facilitar 
o acesso dos profi ssionais de saúde e médicos a conteúdos que apro-
fundem seus conhecimentos, o espaço virtual reunirá vídeos sobre 
doenças, artigos científi cos, medicamentos, cobertura de congressos 
e aulas médicas. De acordo com dados do eMarketer, atualmente, 
53% dos médicos preferem usar meios digitais para atualizarem 
seus conhecimentos técnicos sobre tratamentos, doenças e novos 
medicamentos. Além disso, as pesquisas também apontaram que 55% 
destes profi ssionais acessam vídeos com o objetivo de continuar se 
especializando na área em que atuam (www.lillyplay.com.br). 

Solução para e-commerce de supermercados 
com foco na venda de produtos frescos
@AA Minsait, companhia da Indra destinada a promover a transfor-

mação digital, traz uma solução inovadora para a venda online de 
produtos frescos, que deve impactar principalmente os supermercados. 
Com o uso de inteligência artifi cial, a companhia desenvolveu um sof-
tware que pode ser integrado ao e-commerce desses varejistas e gerar 
uma experiência de compra similar à de lojas físicas. O intuito é gerar 
confi ança no consumidor, proporcionando-lhe um controle total sobre 
a compra de seus produtos, garantindo que o pedido será entregue no 
menor tempo possível, sem imprevistos (www.minsait.com).

Unir as palavras “tecnologia” e “bancos” na 
mesma frase quase sempre provoca a con-

sequência de presenciar, em seguida, os ter-
mos “Bancos Digitais” e “Open Banking”. Em 
ascensão nos últimos tempos, as expressões 
trazem à tona a necessidade de instituições 
fi nanceiras se modernizarem e garantirem uma 
nova atuação diante do inegável avanço das 
fi ntechs em âmbito global. Apesar de similares, 
as expressões trazem signifi cados distintos: 
você sabe o que signifi ca cada um deles?

Para Davi Cunha, head de Digital Banking 
da Sciensa, consultoria de Transformação 
Digital, os Bancos Digitais são uma etapa 
de evolução necessária dentro da jornada 
para o Open Banking, que representa uma 
verdadeira transformação do setor fi nanceiro. 
“A digitalização de instituições fi nanceiras, 
caracterizada pela estruturação dos bancos 
digitais, está ligada a um modelo de negócio 
preparado para apresentar conteúdo on-line, 
com fl exibilidade de interação via canais di-
gitais e ampla conveniência para o usuário, 
enquanto o Open Banking abrange um cenário 
maior, e que habilita novos modelos de negócio 
proporcionados por meio de APIs abertas e 

Qual é a diferença entre banco digital e open banking?

parcerias fazer é um aspecto primordial para 
o sucesso”, afi rma o executivo.

O banco como plataforma: novo modelo 

para clientes cada vez mais exigentes

Para a Sciensa, ter sucesso nesse novo 
ambiente depende de um olhar relacionado 
a facilitar a troca entre consumidores e for-
necedores de serviços fi nanceiros, movido 
pela forte colaboração. Nesse caso, grandes 
instituições fi nanceiras podem tornar-se um 
verdadeiro marketplace de serviços fi nancei-
ros e, indo além, terão a capacidade oferecer 
e inclusive monetizar uma série de serviços 
adicionais, como verifi cação de identidade, 
Know Your Customer (KYC), identifi cação 
de fraudes, entre outros.

“Vale a pena participar desse momento 
de mudança. O Open Banking e seu modelo 
baseado em APIs abertas representam uma 
oportunidade única para as instituições fi nan-
ceiras tornarem mais rápida a oferta de novos 
produtos e serviços, permitindo às instituições 
fi nanceiras retomar o controle da jornada do 
cliente, oferecendo novas experiências com 
extrema personalização”, fi naliza Cunha.

novos ecossistemas de negócios”, explica.
Na prática, o último termo pressupõe 

uma mudança na mentalidade dos execu-
tivos: menos competição com fi ntechs e 
mais cooperação para proporcionar uma 
experiência do usuário mais satisfatória, 
ágil e efi ciente. “Abrir-se para novas parce-
rias e ecossistemas signifi ca oferecer uma 
oportunidade única de, em longo prazo, 
reter e conquistar clientes com efi ciência 
e velocidade”, destaca Cunha.

Chegar até lá, entretanto, não é uma tarefa fá-
cil. De acordo com a Big Data Executive Survey 
2018, 99% dos executivos no setor fi nanceiro 
dizem que suas empresas estão tentando se 
tornar mais ágeis, a exemplo das start-ups 
(“orientadas por insights”), mas apenas um 
terço deles relata ter sucesso nessa operação.

“Muitos executivos ainda não sabem por 
onde começar ou como adaptar sua operação 
atual aos novos modelos. Mexer na estrutura 
de grandes instituições fi nanceiras envolve 
diversos estudos e tentar fornecer o maior 
número de serviços por conta própria pode 
surtir o efeito contrário do esperado. Nessa 
nova era, saber como se posicionar e quais 

Sciensa explica o que separa os modelos de negócio mais comentados em tecnologia para o setor fi nanceiro

O ex-presidente da Nissan, 
da Renault e da Mitsubishi, 
Carlos Ghosn, passou ao 
contra-ataque e disse que 
as acusações contra ele no 
Japão são consequências de 
um “complô e de uma traição”.

Em sua primeira entrevista 
desde que foi preso, no fi m de 
novembro de 2018, ao jornal 
econômico Nikkei, o executivo 
franco-brasileiro afi rmou que 
os dirigentes da Nissan eram 
contrários a seu plano para 
reforçar a aliança automotiva 
com a Renault e a Mitsubishi.

Ghosn disse não ter “nenhu-
ma dúvida” de que as denún-
cias são fruto de um “complô” 
e uma “traição” por parte de 
executivos da Nissan. Ele 
também rechaçou os relatos 
que descrevem seus 19 anos 
no comando da aliança como 
uma “ditadura”. “As pessoas 
traduziram liderança forte 
como ditador, deformando a 

Executivo brasileiro concedeu sua primeira

entrevista na prisão.

A previsão é que o leilão 
de concessão ocorra 
no fi m deste ano ou no 

início do próximo. A rodovia é 
considerada estratégica para o 
escoamento da safra de grãos 
produzidos no Centro-Oeste 
até os portos do Região Norte 
para a exportação.

Freitas acrescentou que o 
governo trabalha para realizar 
23 leilões de privatização de 23 
portos, aeroportos, rodovias 
e ferrovias nos primeiros 100 
dias do governo Jair Bolsona-
ro. Atualmente, dois trechos 
da BR-163 ainda não estão 
asfaltados – o primeiro, de 
cerca de 51 quilômetros, é o 
que será concedido. A priori-
dade do governo é concluir o 
asfaltamento do trecho antes 
de realizar o leilão. 

“A meta de 2019 é que [o 
trecho de] Miritituba seja pa-
vimentado até o fi nal do ano. 
Temos toda uma preparação 
de obra para o andamento 

A rodovia é estratégica para o escoamento da safra de grãos produzidos no Centro-Oeste

até os portos do Região Norte para a exportação.

Roma contrata 
destaque da 
‘Copinha’

A Roma contratou ontem 
(30) o atacante brasileiro Fe-
lipe Estrella, de 18 anos, que 
foi um dos grandes destaques 
da Ferroviária, de Araraquara, 
na Copa São Paulo de Futebol 
Júnior. Estrella encantou o 
clube italiano com suas boas 
atuações na Copinha. O joga-
dor até marcou um dos gols 
no empate por 2 a 1 diante do 
campeão São Paulo, na primeira 
fase da competição.

O jovem atacante já passou 
pelos exames médicos e deverá 
treinar com a equipe sub-20 
da Roma a partir de hoje (31). 
“É a realização de um sonho 
chegar a um clube tão grande, 
com tanta história e uma torcida 
fanática. Sei que é apenas o 
primeiro passo”, disse Estrella. 
No Campeonato Italiano sub-
20, a Roma está na terceira 
colocação, com três pontos 
atrás do líder Torino. O time 
da capital possui no elenco o 
vice-artilheiro da competição, 
o atacante esloveno Zân Celar, 
que possui 19 gols (ANSA).
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Governo reafi rma intenção de 
privatizar trecho da BR-163

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, reafi rmou ontem (30) a intenção do governo 
federal de conceder à iniciativa privada o trecho da BR-163 entre Sinop, em Mato Grosso,
e Miritituba, no Pará

da operação. Naquele trecho 
você trabalha cinco meses 
por ano no máximo, por conta 
das chuvas. Isso requer uma 
preparação no período de 
chuva para produzir material 
para aplicar tão logo tenha a 
brecha climática”.

O escoamento da produção 
de grãos pelos portos do Norte 
tem crescido nos últimos anos. 
Em 2007, a projeção era de 
cerca de 1.400 veículos tra-
fegando pela BR-163 por dia. 
Em 2015, a projeção era de 3 
mil caminhões. A expectativa 

é que a produção de grãos do 
país atinja 247,3 milhões de 
toneladas este ano, 4,5% a 
mais do que na safra passa-
da. A estimativa é de 118,8 
milhões de toneladas de soja 
e 91,2 milhões de toneladas 
de milho.

Carlos Ghosn diz ser vítima 
de ‘complô’ e ‘traição’

realidade para se livrar de mim”, 
declarou Ghosn, que está preso 
preventivamente desde 19 de 
novembro. 

Ele é acusado de fraude fi scal 
e de ter transferido recursos 
ilegalmente para a Arábia Saudita 
e foi demitido da presidência 
da Nissan e da Mitsubishi. Já na 
Renault, o brasileiro renunciou. 

A montadora francesa tem 
atualmente 43% das ações 
da Nissan, com direito a voto, 
enquanto a empresa japonesa, 
que é mais lucrativa, tem 15% 
da Renault, sem direito a voto. 
Os executivos japoneses já 
declararam abertamente que 
planejam rever os termos da 
aliança(ANSA).
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Dentre as diversas 

expectativas para o ano, 

os analistas econômicos 

convergem num ponto: 

haverá considerável 

crescimento econômico 

no Brasil

O aquecimento da eco-
nomia já está em an-
damento e tende a se 

acelerar com a tendências de 
reformas importantes a serem 
aprovadas pelo Congresso 
Nacional ainda no primeiro 
semestre. A notícia alvissareira 
tende a elevar os níveis de 
confi ança dos consumidores, 
que voltarão a adquirir bens e 
serviços, além de viajar mais – 
principalmente de avião. 

Como todo boom econômi-
co tem efeitos colaterais, um 
dos mais prováveis é um novo 
caos aéreo, com aeroportos 
entupidos, longas filas nos 
terminais, voos cancelados e 
bagagens extraviadas. Mesmo 
em queda, o número de baga-
gens extraviadas em viagens de 
avião é absurdo: 22,7 milhões 
de malas foram extraviadas e 
R$ 8,5 bilhões foi o prejuízo 
das companhias aéreas com 
extravios em 2017, segundo 
a SITA (Sociedade Interna-
cional de Telecomunicações 
Aeronáuticas).

O Brasil viveu a pior recessão 
da sua história, causada pelo 
catastrófi co governo de Dilma 
Rousseff, sendo que a aviação 
civil, como quase todos os 
setores da economia, diminuiu 
de tamanho de 2014 a 2018, en-
frentando grave crise no perío-
do. Isso levou à diminuição dos 
investimentos nos aeroportos, 
redução do número de voos e 
falta de concorrência entre as 
quatro companhias aéreas que 
dominam o mercado interno.

O governo Temer já havia 
previsto que as companhias 
aéreas brasileiras precisariam 
de uma injeção de ânimo (e 
de dinheiro estrangeiro) e, 
em 13 de dezembro de 2018, 

editou uma Medida Provisória 
que retira a limitação ao ca-
pital estrangeiro na aviação. 
Agora, as companhias aéreas 
poderão ter 100% do seu ca-
pital proveniente de empresas 
estrangeiras. A abertura do 
mercado resultará no ingresso 
de investimentos estrangeiros 
no país, mais ofertas de rotas 
e de assentos, passagens mais 
baratas e geração de novos 
empregos.

Ao mesmo tempo, o aumen-
to da competição no setor 
irá benefi ciar o consumidor, 
que voltará a voar mais, uma 
tendência que já estava cres-
cendo com o aquecimento 
econômico: a demanda por 
voos internacionais cresceu 
19,5%, sendo que o mercado 
doméstico teve crescimento de 
5,4%, em novembro de 2018, 
segundo dados oficiais da 
ANAC. A ocupação das aero-
naves bateu 83,7% no mesmo 
período. Analisando os dados 
atuais, está nítido que um novo 
“Apagão Aéreo” tem grandes 
chances de acontecer. 

Com o aumento excepcional 
da procura por viagens aéreas 
numa economia aquecida e em 
franca recuperação, os consu-
midores poderão ser vítimas 
dos abusos de sempre, tais 
como atrasos e cancelamen-
tos de voos, overbookings, 
extravios de bagagens, longas 
esperas nos aeroportos até o 
momento do embarque e ou-
tras violações de direitos dos 
passageiros.

Vamos estar atentos para 
que o prolífi co ciclo econômico 
que o país começará a viver 
não seja motivo para que os 
direitos dos consumidores 
sejam relegados a segundo 
plano. De resto, torcemos para 
que o crescimento econômico 
seja aliado dos direitos dos 
passageiros aéreos. 

(*) - É advogado especialista em 
Direitos do Consumidor

e editor do site
(www.pergunteprotannuri.com.br),

com dicas e orientações ao cidadão.

Sérgio Tannuri (*)

A - Tecendo Sonhos 
O programa Tecendo Sonhos, da Aliança Empreendedora, lança sua 
primeira campanha de doação via pessoa física. A meta é arrecadar R$ 
30 mil, montante que será empregado na reforma de ofi cinas de costura 
de imigrantes latino-americanos em São Paulo. O programa capacita, 
de forma gratuita, imigrantes donos de ofi cina de costura. Desde 2014, 
atendeu mais de 260 ofi cinas de costura e benefi ciou mais de mil pessoas, 
entre empresários e trabalhadores. O dinheiro arrecadado pela campanha 
será investido em melhorias para 20 ofi cinas ao longo de 2019, com a 
compra de equipamentos de segurança, ergonomia e reformas elétricas. 
Saiba mais em: (https://aliancaempreendedora.org.br/tecendosonhos/).

B - Produtos Orgânicos
De acordo com uma pesquisa feita pelo Euromonitor Internacional, o 
mercado de alimentação saudável deve crescer, anualmente no Brasil, 
uma média de 4,41%. Outro dado interessante é de que vem aumentando 
a área de cultivo de produtos orgânicos no Brasil. Uma boa opção nessa 
área é a Terra Madre – Orgânicos e Saudáveis, rede de franquias de em-
pórios especializados. A rede encerrou 2018 com 15 lojas em operação 
e planeja, em 2019, chegar à marca de 28 unidades. A meta é ampliar 
a atuação da rede no estado de São Paulo – que conta com quatro uni-
dades - e estrear em cidades como Porto Alegre e Florianópolis. Mais 
informações: (www.terramadresaudaveis.com.br).

C - Campanha de Vacinação 
O Shopping Frei Caneca abre as portas para Campanha de Vacinação 
contra Dengue e Febre Amarela hoje (31). A expectativa é a de imu-
nizar mais de 500 pessoas em cada dia de campanha. Quem perder a 
chance de passar por lá hoje, pode se preparar para ir no próximo dia 
15, quando uma nova rodada de vacinas será aplicada. A vacinação 
no Shopping Frei Caneca acontece das 10h às 16h no posto volante 
montado no piso TS. Para se vacinar, os interessados devem apresentar 
documento de identifi cação. Mais Informações: (11) 3472-2075 (www.
freicanecashopping.com.br).

D - Curso sobre Eventos
A InspireME Monte-Carlo, agência especializada em viagens de incentivo 
no Principado de Mônaco, e a Sustained Impact, que ajuda a conectar o 
sucesso organizacional, lançaram um Certifi cado Profi ssional de Eventos 

Sustentáveis, em parceria com a Events Industry Council – que representa 
mais de 100 mil pessoas e 19 mil empresas envolvidas na indústria de 
eventos e oferece o programa Certifi ed Meeting Professional. O curso 
acontece entre 28 e 30 de março, no Fairmont Monte Carlo, para profi s-
sionais da indústria de eventos. É destinado a organizadores de eventos 
corporativos, independentes e terceirizados, fornecedores de serviços/
locais, ou mesmo a pessoas interessadas em sustentabilidade em even-
tos. Saiba mais em: (https://en.xing-events.com/SEPC_Europe.html). 

E - Week London
Acontece, nos próximos dias 11 e 12, a Fapesp Week London, na Ingla-
terra. O simpósio objetiva fortalecer colaborações entre pesquisadores 
do Brasil e do Reino Unido nas mais diversas áreas do conhecimento. 
Cientistas de várias instituições dos dois países participarão do evento, 
que terá como temas principais Health and Ageing, Biological Sciences 
and Drug Discovery, New Energies, Industry-University Research Colla-
boration, Astrophysics, entre outros. Sir Mark Walport (da UK Research 
and Innovation), Fred Arruda (embaixador do Brasil), Marco Antonio 
Zago (presidente da Fapesp), Carlos Henrique de Brito Cruz (diretor 
científi co da Fapesp) e Andrew Allen (da Royal Society) participarão do 
evento. Mais informações: (www.fapesp.br/week2019/london).  

F - Processo Seletivo 
Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo do 1º semestre 
da Universidade Paulista – UNIP. O ingresso se dá por meio de prova 
tradicional, de prova agendada, por ser portador de diploma de curso 
superior, por transferência e, ainda, com uso da nota no Enem, que 
pode render descontos de até 100% nas mensalidades. O manual do 
processo seletivo é gratuito e a taxa de inscrição está sendo isenta. 
Tanto para a prova tradicional quanto para a agendada, as inscrições 
podem ser feitas até 24 horas antes da sua realização pessoalmente no 
campus, pelo site (www.unip.br), em colégios, cursinhos e em postos 
de inscrição autorizados. 

G - Cidades Inteligentes
O Smart City Expo Curitiba 2019, segunda edição brasileira do maior 
evento de cidades inteligentes do mundo, vai dobrar a área de expo-
sição em relação a do ano passado para acomodar os estandes de 35 
empresas dos setores público e privado, além de dezenas de startups 

que estarão na Smart Plaza Vale do Pinhão. Nos dias 21 e 22 de março a 
expo vai mostrar inovações e iluminação pública, segurança, educação, 
saúde, saneamento básico, trânsito e urbanismo, entre outras. O acesso 
à área de exposição será gratuito mediante inscrição no site (https://
www.smartcityexpocuritiba.com/) e deve atrair desde estudantes de 
escolas públicas e particulares até clientes, fornecedores e potenciais 
investidores. 

H - Equidade de Gêneros 
A Saint-Gobain está no Índice de Igualdade de Gênero 2019. Divulgado 
pela Bloomberg, o levantamento apresenta organizações comprometidas 
com o avanço da igualdade das mulheres no local de trabalho. O tema 
é parte de um compromisso do Grupo Saint-Gobain: cumprir a meta de 
25% ou mais de mulheres em posições de liderança em todas empresas 
da companhia no mundo até 2020. No Brasil, as mulheres ocupam, apro-
ximadamente, 30% das posições de liderança do Grupo. O estudo traz 
um levantamento de empresas de 10 setores da economia localizadas 
em 36 países. Juntas, respondem por mais de 15 milhões de postos de 
trabalho, sendo 7 milhões para o gênero feminino. Acesse relatório em: 
(https://www.bloomberg.com/impact/impact/gender-equality-index/).

I - Cinema de Surf 
O 1º Festival Internacional de Cinema de Surf de Ubatuba (FICSU) vai 
colocar a capital do surf, como é conhecida a cidade, em um circuito 
mundial de festivais de cinema de surf, que acontecerá entre os dias 
27 e 30 de junho. Além da exibição dos fi lmes, contemplará palestras 
e ofi cinas de cinema, assim como outras atividades ligadas ao surf. As 
inscrições para o envio de fi lmes estão abertas até o dia 30 de março. 
Podem se inscrever fi lmes sobre o surf em qualquer gênero do cinema 
(fi cção, documentário, animação, entre outros) e de qualquer duração, 
que foram fi nalizados a partir de 1 de janeiro de 2017. Inscrições gra-
tuitas, pelo formulário: (https://bit.ly/2RAeMk3). Informações: (www.
fi csu.com.br). 

J - Negócios da Periferia
A “Aceleradora de Negócios de Impacto da Periferia” chega à terceira 
edição: o ciclo de aceleração passou de quatro para oito meses; as 
inscrições estão abertas a empreendedores de todas as periferias da 
cidade de São Paulo; e a seleção passou de cinco para 10 negócios. 
As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 24 pelo site (www.
aceleradoranip.com). Estão credenciados a participar empreendedores 
com produtos e serviços já desenvolvidos; negócios que nasceram e 
atuam nas periferias da cidade que gerem impacto social ou ambiental 
relacionado à atividade principal.Empreendedores poderão receber um 
capital-semente de até R$ 20 mil.

A - Tecendo Sonhos 
O programa Tecendo Sonhos, da Aliança Empreendedora, lança sua 

Sustentáveis, em parceria com a Events Industry Council – que representa 
mais de 100 mil pessoas e 19 mil empresas envolvidas na indústria de 
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You Inc Incorporadora e Participações S.A.
Companhia Aberta - Categoria “B”

CNPJ/MF n° 11.284.204/0001-18 - NIRE 35300393775
FATO RELEVANTE

A You Inc Incorporadora e Participações S.A. (“You” ou “Companhia”), vem a público, em atendimento ao disposto no 
§4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e na Instrução CVM nº 358, de 03/01/2002, conforme alteradas, 
informar ao mercado em geral e demais interessados que, na presente data, o acionista controlador da Companhia, 
Sr. Abrão Muszkat (“Acionista Controlador”) celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, 
tendo por objeto a alienação de 30% do capital total votante da You (“Operação”) para Alberto de Faria Jerônimo Leite 
(“Alberto” ou para uma afiliada de Alberto). A Operação está sujeita à implementação de determinadas condições 
precedentes usuais nesse tipo de transação. Uma vez concluída, Alberto (ou uma afiliada de Alberto) também terá 
a opção de adquirirdo Acionista Controlador uma participação adicional equivalente a até 4% do capital total votante 
da You Inc. Essa transação representa mais um passo importante no processo de fortalecimento da estrutura de 
capital da Companhia, tendo em vista as condições propícias de mercado, e permitirá à You expandir seus negócios 
de forma consistente e sustentável. A You manterá o mercado e os demais interessados informados a respeito 
do andamento da Operação. São Paulo, 29/01/2019. Eduardo Muszkat - Diretor de Relações com Investidores.

O Indicador de Incerteza da 
Economia, medido pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
recuou 1,5 ponto de dezembro 
para janeiro e chegou a 111,5 
pontos, em uma escala de zero 
a 200 pontos. Apesar da queda, 
o índice se mantém em um 
nível de incerteza considerado 
“alto”. Os dois componentes 
do indicador tiveram queda 
de dezembro para janeiro. O 
componente de mídia, que é 
baseado na frequência de no-
tícias com menção à incerteza 
nas mídias impressa e online, 
recuou 1,4 ponto no período.

Já o componente de ex-
pectativa, construído a partir 
da média dos coefi cientes de 
variação das previsões dos 
analistas econômicos, repor-
tados no boletim Focus, do 
Banco Central, para a taxa de 
câmbio e a taxa Selic 12 meses 
à frente e para a infl ação ofi cial  

Reajuste de aluguéis 
acumula taxa de 
6,74

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste dos contratos de 
aluguel, registrou infl ação de 
0,01% em janeiro. A taxa é 
superior à defl ação (queda de 
preços) de 1,08% de dezembro 
de 2018. De acordo com a FGV, 
o IGP-M acumula infl ação de 
6,74% em 12 meses. A alta da 
taxa de dezembro do ano pas-
sado para janeiro deste ano foi 
puxada pelos três subíndices 
que compõem o IGP-M. 

O Índice de Preços ao Con-
sumidor, que analisa o varejo, 
subiu de 0,04% em dezembro 
para 0,58% em janeiro. O Índice 
Nacional de Custo da Constru-
ção passou de 0,13% para 0,4% 
no período. O Índice de Preços 
ao Produtor Amplo continuou 
registrando defl ação em janeiro 
(-0,26%). A queda de preços, no 
entanto, foi mais moderada do 
que a registrada em dezembro 
de 2018 (-1,67%) (ABr).

O Índice de Confi ança de Serviços (ICS) 
subiu 3,6 pontos de  dezembro para janeiro 
e atingiu para 98,2 pontos, em uma escala de 
0 a 200 pontos. Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), esse é o maior nível do indi-
cador desde março de 2014 (98,7 pontos).

O crescimento atingiu empresários de 

11 das 13 principais atividades de serviços 
pesquisadas pela FGV em janeiro. A maior 
contribuição para alta foi dada pelo Índice 
de Expectativas, que mede a confi ança em 
relação ao futuro e que cresceu 6,2 pontos, 
para 107,1 pontos – maior nível desde de 
abril de 2012 (108,4 pontos).

O Índice da Situação Atual, que mede a 
confi ança no presente, subiu 0,8 ponto em 
janeiro, para 89,3 pontos, retornando ao 
nível de setembro de 2014 (89,3 pontos). O 
Nível de Utilização da Capacidade Instalada 
do setor de serviços avançou 0,2 ponto 
percentual, para 82,1% (ABr).

Ao todo, foram abertas 794 
vagas celetistas, e o setor 
de turismo paulista en-

cerrou novembro com um esto-
que ativo de 278.247 empregos 
formais, maior patamar desde 
outubro de 2016, e aumento 
de 0,3% em relação a outubro 
de 2018. No acumulado de 12 
meses, 2.222 empregos com 
carteira assinada foram gerados.

Os dados são da pesquisa 
elaborada mensalmente pela 
FecomercioSP, com base nos 
dados da Rais e do Caged, do 
Ministério do Trabalho. O bom 
desempenho foi puxado pelos 
grupos de alimentação, com 288 
vínculos; hospedagem, com 255 
empregos; e transportes, com 
106 vagas. Nos 11 meses do 
ano, 2.410 vagas foram aber-
tas, puxadas pelos grupos de 
transportes (1.019 vínculos) 
– mais especifi camente pela 

Os números são positivos para o período.

O nível elevado de incerteza se deve às eleições no Congresso.
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Setor de turismo abre 
novos postos de trabalho
O mercado de trabalho existente da demanda dos turistas, lazer ou corporativo, registrou crescimento 
no Estado de São Paulo pelo segundo mês consecutivo em novembro

locação de automóveis sem 
condutor (1.181 vínculos), e 
pelas agências e operadoras 
(598 vínculos).

Para a presidente do Conselho 
de Turismo da FecomercioSP, 

Mariana Aldrigui, os números 
são positivos para o período, 
contudo, enfatiza: “Observa-
mos um movimento vinculado 
à alta temporada e ao período 
de férias escolares. No entanto, 

teremos o Carnaval 2019 como 
um momento da infl exão entre 
lazer e negócios. Esperamos 
que o otimismo permaneça e 
se converta em mais vagas” (AI/
FecomercioSP).

Economia recua em janeiro, 
mas índice se mantém elevado

acumulada para os próximos 12 
meses, caiu 1,6 ponto.

De acordo com a pesquisado-
ra da FGV, Raíra Marotta, o nível 
elevado de incerteza se deve às 
eleições no Congresso. Segundo 
ela, dependendo dos resultados 
para as presidências da Câmara 

e do Senado, a aprovação das 
reformas pode ter caminho 
difi cultado. Ela explica que 
a tendência é que o indica-
dor permaneça elevado até 
que se tenha clareza sobre a 
capacidade do governo em ad-
ministrar as reformas (ABr).

Serviços: confi ança atinge maior nível desde março de 2014
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Cinco inovações que 
devem defi nir a tecnologia 

fi nanceira em 2019

Em 2018, vimos um 

conjunto de fatos que 

fortaleceram a atuação 

das empresas de 

tecnologia fi nanceira no 

mercado

Presenciamos a primeira 
fi ntech a abrir capital 
na bolsa brasileira, que 

foi o banco digital Inter. Além 
disso, duas grandes ofertas 
foram realizadas no mercado 
acionário norte-americano, 
com PagSeguro e Stone cap-
tando respectivamente US$ 
2,6 bilhões e US$ 1,6 bilhão. 
Somado a isso, o número de 
fi ntechs que atuam no Brasil 
cresceu de 332 para 404 em 
nove meses, de acordo com 
pesquisa do Radar Fintechlab 
divulgada em agosto.

Tudo isso foi muito positivo 
para o ecossistema de inovação 
fi nanceira no País. O ganho é 
observado por todos - tanto 
consumidores, como outras 
empresas que são benefi ciadas 
por soluções inovadoras e, que 
muitas, possuem um custo 
acessível para a operação. 
Se em 2018 vimos tudo isso, 
acredito que no próximo ano 
não será diferente. Novidades 
devem surgir. Listo abaixo o 
que acontecerá de mais impor-
tante no segmento, em 2019. 

. Customização de ma-

quininhas de cartão - Com 
a entrada forte do PagSeguro 
e da Stone em nichos de micro, 
pequenos e médios empresá-
rios, acredito que a guerra das 
maquininhas continuará cada 
vez mais forte, com as tradi-
cionais empresas buscando 
aumentar sua participação 
nesse meio. Com isso, mais 
empresas estão de olho em 
customização dos chamados 
POS. Para isso se concretizar, 
deverão existir parcerias entre 
grandes companhias do merca-
do de pagamentos, fornecendo 
uma camada de tecnologia 
para isso ser de fato efetuado. 

. Crescimento das Digital 

Wallets - Apesar de já ser uma 
tendência há alguns anos, as 
carteiras digitais devem ga-
nhar força relevante em 2019. 
Os pagamentos contactless, 
apoiados por soluções forne-
cidas pelas grandes empresas 
de dispositivos móveis, como 
Apple e Samsung, além de 
pagamentos realizados por 
QRCode, devem ter novos 
adeptos. Somado a isso, mui-
tas empresas do varejo, que 
se capitalizaram, estão dando 
crédito (o chamado cashback) 

para ser usado nessas mo-
dalidades. É um movimento 
importante para a adoção de 
novos hábitos de consumo que 
permitem novas possibilidades 
para o mercado. 

. Mudanças no mercado 

de crédito - O mercado de 
crédito está mudando bas-
tante. Graças às fi ntechs, em-
presas e consumidores estão 
encontrando novas formas de 
captar recursos sem contar 
diretamente com as institui-
ções bancárias tradicionais. 
Especialmente na categoria 
peer-to-peer (P2P). No Brasil, 
um passo importante dado este 
ano foi a regulamentação das 
startups de crédito pelo Banco 
Central, por meio da resolução 
n. 4.656 de abril de 2018. Isso 
deverá facilitar a tomada de 
crédito e desburocratizar o 
mercado para novos investi-
dores com melhores condições 
de retornos para esses.

. Inovações em PDVs - 
Ainda muito incipiente no 
Brasil, as soluções nos Pontos 
de Venda devem começar a 
ganhar contornos mais signifi -
cativos em 2019. Aumentarão 
as possibilidades de facilitar 
a vida do empresário a partir 
de inovações mais completas. 
Com implementação de servi-
ços que vão desde transformar 
um simples smartphone ou 
tablet em POS, como incluir 
mecanismos que possam 
combinar diferentes formas de 
pagamento dentro de um mes-
mo sistema, e gerar. Integração 
online com offl ine em sistemas 
de gestão. Tudo isso deve fazer 
parte dessas inovações. 

. Inclusão fi nanceira da 

população - O brasileiro ainda 
é, em grande parte, desban-
carizado e com pouco acesso 
a serviços fi nanceiros - como 
crédito e linhas de fi nancia-
mento. Com o esforço do 
Banco Central para melhorar 
isso a partir da regulamentação 
de arranjos de pagamento, 
novos serviços devem surgir 
para deixar essa parcela da 
população melhor atendida, 
gerando, pouco a pouco, a sua 
inclusão no sistema fi nanceiro. 

Tais movimentações soma-
das ao uso de cartões pré-
-pagos são importantes para 
que esse público possa usufruir 
de novos serviços, como poder 
pedir um Uber, assinar serviços 
como Netfl ix e pagar um boleto 
pelo celular.

(*) - É Head de Marketing da 
Hash, fi ntech especializada em 

infraestrutura de pagamentos
(www.hash.com.br).

Victor Dubugras (*)

Amanhã (1º) recomeça a ati-
vidade legislativa na Câmara 
dos Deputados e no Senado. 
A nova legislatura é marcada 
por um dos maiores índices 
de renovação desde a rede-
mocratização. No Senado, das 
54 vagas em disputa, 46 serão 
ocupadas por novos nomes, 
uma renovação de mais de 
87%. Na Câmara, a taxa che-
gou a 52% dos parlamentares 
eleitos.  

Com mais partidos repre-
sentados e menos parlamen-
tares conhecidos na compo-
sição, o Senado terá nomes 
distribuídos em 21 legendas. 
Em 2015, eram 15. As novi-
dades incluem o Podemos, 
PSL, PHS, Pros, PRP, PTC e 
o Solidariedade – que não ti-
nham representantes em 2015 
–, agora têm um cada. A Rede, 
representada até então pelo 
senador Randolfe Rodrigues 
(AP), reeleito, cresceu e agora 
terá mais quatro nomes. Já o 
PCdoB e PSOL fi caram sem 
representantes.

Na Câmara, o percentual de 
renovação só foi ultrapassado 
duas vezes desde 1990, na 

A nova legislatura é marcada por um dos maiores índices de 

renovação desde a redemocratização.

Animais domésticos 
poderão ser 
transportados
em ônibus e trens

O transporte de cães e gatos 
em coletivos como trens, me-
trôs e ônibus intermunicipais 
passou a ser autorizado no Es-
tado de São Paulo. Sancionada 
pelo governador João Doria, 
a legislação atenderá animais 
com no máximo 10 quilos e 
que estejam em container 
apropriado. A lei defi ne que 
os animais não sejam trans-
portados em horário de pico e 
nem atrapalhem a viagem dos 
demais usuários ou a operação 
da linha. Os horários permitidos 
serão das 4h40 às 6h, das 10h 
às 16h e das 19h à meia-noite. 

O autor do projeto, deputado 
Celino Cardoso (PSDB), expli-
ca que muitas pessoas necessi-
tam do transporte público para 
levar seus animais até locais 
distantes de suas residências. 
“Esses animais são companhei-
ros de seus donos, e a saúde e 
bem-estar deles é um direito a 
ser respeitado. O objetivo dessa 
lei é proporcionar o transporte 
de animais daqueles que não 
possuem veículo próprio e 
moram longe das clínicas e 
hospitais veterinários”.

Poderá ser feita exceção se 
houver procedimento cirúr-
gico agendado. Nesses casos, 
uma solicitação assinada pelo 
médico veterinário deverá ser 
apresentada. Animais ferozes, 
que possam comprometer a 
saúde dos ou causar desconfor-
to aos demais passageiros, não 
serão autorizados no transporte 
(ALESP).

Os parlamentares usam 
as redes sociais desde 
a última sexta-feira (25) 

para lamentar a tragédia e pres-
tar solidariedade às famílias das 
vítimas.

Para o senador Davi Al-
columbre (DEM-AP), presi-
dente da Comissão de Meio 
Ambiente (CMA) do Senado, 
é preciso “avançar na apura-
ção das causas desse fato que 
comove e revolta”. “Espero 
rígida apuração e punição 
para os responsáveis por essa 
tragédia ambiental e humana. 
O rompimento de mais uma 
barragem abala a todos e 
nos deixa incrédulos com a 
incapacidade de não se evitar 
crimes deste tipo. Uno-me a 
todos os brasileiros em ora-
ções para os sobreviventes, 
para as famílias das vítimas e 
para o povo mineiro”.

O senador Fernando Collor 
(PTC-AL) expressou senti-
mento de tristeza pela perda 
de vidas humanas. “Solida-
riedade às famílias do trágico 
acontecimento de Brumadinho. 
Acompanho a evolução das pro-
vidências em favor das vítimas. 
Estarei também atento às me-
didas que deverão ser tomadas 

Bombeiros trabalham na localização de vitimas em meio à lama deixada pelo

rompimento de barragem em Brumadinho: senadores pedem punição

dos responsáveis, especialmente da mineradora Vale.

Empresas envolvidas em 
atos que lesem a administração 
pública podem fi car impedidas 
participar de licitações por 
até cinco anos. É o que prevê 
o projeto do senador Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES). O texto 
altera a Lei Anticorrupção que 
já traz várias punições para 
empresas envolvidas nesse tipo 
de conduta.

A lei prevê várias medidas 
de combate à corrupção e a 
responsabilização da empresa, 
inclusive por atos praticados 
por dirigentes, administrado-
res, prestadores de serviços 
ou colaboradores. Também 
são previstas punições como 
multas, perda de bens, corte de 
benefícios fi scais ou creditícios e 
até a o fechamento da empresa.

Apesar disso, a lei não fi xou 
a pena de suspensão tempo-
rária do direito de contratar 
com a Administração Pública, 
necessária para o desestímulo 
das práticas de corrupção. 
“Entendemos que a previsão é 
indispensável para a adequada 
punição às pessoas jurídicas 
cujos agentes tenham prati-
cado atos de corrupção e que 
resistam ao estabelecimento 
de normas de compliance”, 
defendeu Ferraço.

O projeto ainda aguarda a 
escolha de um relator na CCJ. 
A decisão da comissão é termi-
nativa, ou seja: se o texto for 
aprovado, pode seguir direto 
para a Câmara, a não ser que 
haja recurso para a análise do 
plenário (Ag.Senado).

Cabe à CGU investigar as condutas irregulares de empresas com 

contratos com a Administração Pública.

O crime de assédio sexual 
pode ter seu alcance ampliado 
em razão de projeto da senado-
ra Vanessa Grazziotin (PCdoB-
-AM), que exclui a exigência 
de que, para se confi gurar o 
crime, exista condição de su-
perioridade hierárquica entre 
agressor e vítima. O projeto 
aguarda designação do relator 
na Comissão de Constituição 
e Justiça 

Incluído no Código Penal 
em 2001, o assédio sexual é 
classifi cado na legislação pe-
nal como o ato de constranger 
alguém com o intuito de obter 
vantagens ou favorecimento 
sexual, prevalecendo-se o agen-
te da sua condição de superior 
hierárquico ou ascendência ine-
rentes ao exercício de emprego, 
cargo ou função, com pena de 
detenção de um a dois anos.

Caso aprovado, o projeto 
excluirá a condição de superior 
hierárquico para classifi car o 
crime como assédio sexual. 
Em sua justifi cativa, a senadora 
argumenta que não são apenas 
os superiores hierárquicos que 

Lei atual determina que deve haver relação de hierarquia entre 

agressor e vítima para que seja confi gurado o assédio sexual. 

Novo projeto quer derrubar essa exigência.

Facilidade na 
obtenção de 
documentos
em cartórios

A Câmara dos Deputados 
analisa o projeto do Senado que 
pretende obrigar os cartórios a 
intermediar os pedidos de usuá-
rios feitos a unidades instaladas 
em outras cidades do País. O 
texto insere dispositivos na Lei 
dos Cartórios. De acordo com a 
proposta, o cidadão poderá pe-
dir e receber na localidade onde 
mora documentos registrados 
em cartórios de especialidade 
semelhante situados em todo 
o território nacional. 

A intermediação deverá 
ocorrer preferencialmente 
por meio eletrônico, mas pode 
acontecer também por meio 
físico. O texto em análise foi 
elaborado pela Comissão Mis-
ta de Desburocratização, que 
funcionou entre 2016 e 2017 e 
recomendou várias mudanças 
em procedimentos e rotinas 
de órgãos da administração 
pública federal. O texto será 
agora analisado pelo Plenário 
(Ag.Câmara).
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Senadores cobram providências 
após tragédia de Brumadinho

Cinco dias após o desastre que matou pelo menos 84 pessoas e deixou outras 276 desaparecidas em 
Brumadinho, senadores cobram providências do poder público e da mineradora Vale S.A

para que tragédia como essa – e 
de Mariana – jamais volte a se 
repetir”.

O senador Jorge Viana (PT-
-AC) disse que o caso poderia 
ter sido evitado com a aprova-
ção de um projeto que tornava 
mais rígida a fi scalização das 
barragens de mineração no 
país. O texto foi arquivado 
no fi nal de 2018. “Numa hora 
dessas, todos querem apontar 
culpados. Mas difi cilmente al-

guém assume parte da culpa. 
No real mesmo, praticamente 
nada foi feito pelo governo de 
Minas Gerais, pelo Ministério 
Público, pela Justiça, nem por 
legisladores”.

O autor do projeto, senador 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 
disse que a matéria poderia ter 
evitado esse crime humanitário 
e ambiental. “Propusemos re-
gras mais duras, mais rígidas, 
com melhor monitoramento e 

penalidades. Mas infelizmente 
o projeto foi arquivado. O tex-
to chegou a receber relatório 
favorável do senador Jorge 
Viana, mas não foi votado pela 
Comissão de Meio Ambiente”. 
O senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) foi até Brumadinho 
acompanhar as buscas. Para 
ele, “a irresponsabilidade” da 
Vale e dos governos federal e 
mineiro “não possui limites” 
(Ag.Senado). 

Congresso retoma atividades com 
maior renovação da história recente

eleição daquele ano, quando o 
índice foi de 62%, e em 1994, 
quando a renovação foi de 54%. 
Tomarão posse 243 deputados 
“novos” (de primeiro manda-
to); outros 270 já integraram a 
Câmara em outras legislaturas.

O PSL foi o partido que ga-
nhou mais deputados novatos 
na legislatura 2019-2023: 47 de 
uma bancada de 52 parlamen-
tares. Em segundo lugar, fi cou 
o PRB (18 parlamentares), 
seguido pelo PSB (16), PT 

(15), PSD (14), PP e PDT (12 
cada) e DEM (10). Os outros 
partidos elegeram menos de 
dez novos deputados.

O PT foi o partido que mais 
reelegeu deputados. Dos 56 
eleitos pela legenda em 2018, 
40 foram reeleitos, seguido 
pelo PMDB (25 reeleitos), 
PP (23), PR (22), PSD (20), 
DEM (19), PSDB (16), PSB 
(14), PDT (14) e PRB (11). As 
demais legendas reelegeram 
menos de 10 deputados (ABr).

Projeto diminui exigências que 
caracterizam o assédio sexual

se sentem com poder sobre as 
mulheres. “O machismo ainda 
é uma herança que teima em 
manchar nossa cultura. Por 
essa razão, muitos homens 
ainda veem as mulheres, como 
um todo, como objeto de desejo, 
e não como pessoas detentoras 
de seus próprios direitos e de 
suas próprias vontades”, des-
taca Vanessa.

Vale ressaltar que nos casos 
em que a vítima denuncia o ato 
criminoso, o processo é movido 
contra a empregadora e não 
contra a pessoa física praticante, 
visto que, conforme entendi-
mento da Justiça, a responsa-
bilidade de manter o ambiente 
de trabalho saudável, seguro e 
livre de violação à intimidade é 
da empregadora (Ag.Senado).

Empresas envolvidas em 
corrupção podem fi car 

fora de licitações



www.netjen.com.br

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

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

Página 5São Paulo, quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
EN

 –
 to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-j

an
/1

9

QUINTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2019

EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL
Indústria do Simples Nacional que não tem funcionários, qual de data de 
entrega do E-Social? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI ESTAGIÁRIO E PRETENDE EFETIVÁ-LO, 
COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, mas entende-se que 
neste caso deve ser feita a rescisão do contrato de estágio para posterior 
admissão na qualidade de empregado.

RESCISÃO DE CONTRATO INTERMITENTE
Funcionário intermitente solicitou a sua rescisão, como proceder 
como a baixa na CTPS, temos que emitir algum documento rescisório? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONSIDERADO TRABALHO INTERMITENTE
Funcionário que trabalha de sábado e domingo das 08:00 às 18:00, 
pode ser considerado um trabalhador intermitente? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

JORNADA DIFERENCIADA
Funcionários que ocupam o mesmo cargo e cumprem jornada diária 
de 8hs por dia e 200 horas mês, podem ter horário diferenciados para 
entrada e saída, desde que cumpram a jornada, qual a base legal? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS
Qual é a fundamentação jurídica e administrativa, para que uma 
transferência de funcionários de uma empresa para outra possa ser 
feita, sem que ocorra a rescisão contratual? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO
Qual a melhor forma de controlar a jornada de trabalho dos moto-
ristas para cumprir a legislação? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •Rio Jordão Papéis S/A
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 12 de Fevereiro de 2019, às
09:00 horas, na sede social, Rua Vergueiro, nº 2087 - conjunto 408 - bairro Vila Mariana,
CEP 04.101-000, São Paulo (SP), para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Alteração de remuneração dos membros da Diretoria; b) Consolidação do Estatuto
Social; c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 29/01/2019.      (29, 30 e 31)

Um dos principais 

desafi os para as 

empresas nos próximos 

anos será transformar 

dados em informações 

úteis

Ainda mais com um 
volume que só tende 
a crescer, a exemplo 

dos dados levantados pela 
EMC. Segundo a consul-
toria, o volume de dados 
digitais no mundo passou 
de 166 Exabytes, em 2006, 
para mais de 20 mil Exa-
bytes em 2017. E em 2020, a 
alta deve surpreender ainda 
mais: 40 mil Exabytes, o 
que significa cerca de 5.000 
gigabytes para cada pessoa 
no mundo. 

Para o universo digital, os 
números são positivos, pois 
trazem possibilidades de 
desenvolvimento e amadu-
recimento de tecnologias, 
com o Big Data, a IoT e a 
inteligência artificial. Mas, 
para aproveitar esse avan-
ço da melhor maneira, as 
empresas precisam estar 
preparadas. E não só para 
receber o crescente volume 
de dados mas, principal-
mente, para fazer a melhor 
gestão deles, de forma a ge-
rar insights para o negócio. 

Mas como fazer uma 
gestão de dados realmente 
eficiente? A aposta para o 
presente e o futuro são as 
tecnologias cognitivas! Elas 
são capazes de facilitar a 
tomada de decisões, já que 
utilizam ferramentas como 
inteligência artificial, pro-
cessamento de linguagem 
natural e visão e interação 
humanas adaptadas às má-
quinas. Em um mundo que 
exige um grande processa-
mento de dados por minuto, 
saber tomar as decisões 
corretas, na hora mais 
apropriada, é fundamental.

Para traduzir o que é uma 
tecnologia cognitiva, vou 
citar um exemplo. Imagine 
que um laboratório médi-
co esteja gastando muito 
tempo para entregar os 
resultados dos exames ao 
clientes, gerando insatis-
fação quanto ao serviço. 
Como seria possível usar a 
tecnologia cognitiva para 
resolver essa questão? 

Uma das saídas mais 
eficientes seria instalar 
totens de autosserviço com 
chatbots embarcados que, 
ao mesmo tempo em que 
conversam com o cliente 

para extrair as informações 
necessárias, também bus-
cam o resultado, imprimem 
e entregam ao cliente em 
questão de poucos minutos. 

No entanto, engana-se 
quem pensa que as tecno-
logias cognitivas estão ma-
duras apenas para o ramo 
de saúde. Elas se encaixam 
em qualquer segmento! 

Podem estar no proces-
samento de orçamentos, 
pedidos, recebimentos, 
cobranças e pagamentos; 
na gestão de ordens de ser-
viço, contratos, devoluções 
e frotas; no recrutamento e 
admissão de colaboradores; 
na administração de folha 
de pagamentos, benefícios 
e banco de horas; na exe-
cução de backups, monito-
ramento de equipamentos, 
gestão de arquivos, downlo-
ads e uploads. E esses são 
apenas alguns exemplos.

Os benefícios são compro-
vados. Enquanto clientes 
ganham melhores experiên-
cias em produtos e serviços, 
as empresas tornam seus 
processos mais ágeis e efi-
cientes com padronização 
e difusão do conhecimento, 
otimização de processos, 
segurança, governança de 
TI, excelência operacional 
e ganho de eficiência. 

São muitas as vantagens 
que contam a favor das 
tecnologias cognitivas. Mas 
antes de adotá-las em sua 
empresa, é importante fa-
zer uma análise interna para 
levantar onde as soluções 
seriam mais adequadas para 
gerar melhores resultados. 
Também é importante 
observar se as soluções 
escolhidas estão aptas a 
entregar o que há de mais 
atual. 

Por exemplo, se são re-
plicáveis (para atender um 
ou mais departamentos), 
em nuvem (o que facilita 
o acesso remoto) e de fá-
cil instalação e expansão. 
Além de trazer benefícios 
imediatos, isso tudo viabi-
liza o ajuste a futuras ne-
cessidades de adequação.

Com esses cuidados, as 
tecnologias cognitivas farão 
com que o volume crescente 
de dados seja uma oportuni-
dade para que o seu negócio 
ganhe ainda mais destaque 
no segmento de atuação.

(*) - É gerente de Vendas de Serviços 
Avançados da Ricoh Brasil, empresa 
global de tecnologia que, há mais de 

80 anos, tem transformado a maneira 
como as pessoas trabalham

(www.ricoh.com.br).

Insights para o negócio 
e preparação da 

empresa para o futuro
Marcos Rodrigues (*)

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) divulgou quais 
são as prioridades da saúde 
para 2019. Dentre elas, des-
taca-se o controle de doenças 
crônicas não transmissíveis, 
como diabetes que, só no Bra-
sil, atinge mais de 13 milhões 
de pessoas. 

Para conter seu avanço, a 
OMS propõe atuar junto aos 
governos a fi m de atingir a meta 
global de redução em 15% da 
inatividade física até 2030, o 
que pode ser feito por meio de 
implantações de políticas públi-
cas que incentivem a prática de 
exercícios diários.

Segundo a OMS, sedenta-

rismo, assim como tabagismo, 
consumo excessivo de bebidas 
alcoólicas, má alimentação e 
poluição do ar, é fator de risco 
que impulsiona o crescimento 
da incidência das doenças crô-
nicas. Além disso, a decorrente 
obesidade está entre as princi-
pais causas do diabetes tipo 2.

A Sociedade Brasileira de 
Diabetes compreende a im-
portância de colocar em prá-
tica medidas efetivas para o 
combate de doenças crônicas. 
Os especialistas da instituição 
estão à disposição para comen-
tar a lista divulgada pela OMS.

Fonte e mais informações: 
(www.diabetes.org.br).

Controle de doenças 
crônicas é prioridade da 

OMS para 2019

André Castro (*)

Era mais uma manhã de 
trabalho no ano de 2005. 
Minha fi lha tinha nascido 

há alguns meses e a minha eu-
foria junto com a necessidade 
de crescer para encarar os 
novos desafi os eram enormes. 
Sou dentista, formado em 
1987. Fundei e dirigi durante 
21 anos a operadora de planos 
odontológicos Oral Clean que 
comercializava planos odon-
tológicos para funcionários de 
empresas e cujo desfecho conto 
nesse artigo. 

Lembro-me, naquela manhã, 
que ao chegar no escritório 
deparei na recepção com um 
rapaz simpático, cumprimen-
tei-o e subi para a minha sala. 
Alguns minutos depois, minha 
secretária entrou no meu 
escritório, branca como cera. 
“Está tudo bem? está sentindo 
alguma coisa”? A partir daí as 
palavras que ouvi nunca mais 
eu esqueci. “Aquele rapaz, lá 
embaixo, está trazendo a carta 
de rescisão do nosso contrato”, 
disse ela, assustada, referindo-
-se ao nosso maior contrato, 
responsável, até então, pôr 
mais da metade do nosso fa-
turamento. 

Os dias que se passaram 
foram bem difíceis. Pôr várias 
noites me encontrei acordado 
no meio da madrugada preocu-
padíssimo com a situação que 
eu não enxergava solução, mas 
que, de alguma forma, precisa-
va encontrar. Eu nunca tinha 
passado por nada parecido. 
Dê uma hora para outra as 
contas não batiam, meu futuro 
estava indefi nido, meus planos 
incertos, juntamente com 
os da minha fi lha de poucos 
meses. Sempre ouvi que é na 
difi culdade que aprendemos 
novas lições, confesso que essa 
lição estava sendo bem dura. 
O melhor professor da vida é 
a experiência, ela cobra caro, 
mas explica bem. 

Todos nós somos obrigados 
pela sociedade a atingir o 
sucesso e o topo que agora 

O que podemos 
aprender com a queda?

O que nos defi ne é a forma como levantamos depois da queda. Está cansado? desenhe fl ores; está com 
raiva? desenhe linhas; está desesperado? desenhe um caminho!

esse tempo não volta mais. Não 
deixe de dizer eu te amo para 
as pessoas que ama, poderá 
não ter outra chance. Tenha 
sempre tempo para brincar 
com seus fi lhos, eles crescem 
rápido. Não permita passar 
a maior parte do seu tempo 
em um trabalho estressante e 
que não goste, o seu tempo é 
precioso. Tenha coragem para 
mudar uma vida infeliz, ainda 
há muito tempo pela frente. 
Não queira que o tempo passe 
rápido, consequentemente a 
vida, para ser feliz só no fi nal de 
semana, feriados ou nas férias, 
seja feliz hoje e agora. 

Separei algumas frases que 
podem ajudar no dia a dia:
 • Aprenda a aceitar a vida 

como ela é, estresse, 
ansiedade e desespero 
não resolvem nada, pelo 
contrário. 

 • Não reclame, aja, lamentar 
o passado só prolonga o 
sofrimento. 

 • Arrume tempo para novas 
experiências, são com elas 
que faremos grandes des-
cobertas. 

 • Tenha tempo para novos 
conhecimentos, pois serão 
a única coisa que ninguém 
tirará de você. 

 • Não se preocupe com a opi-
nião dos outros, opiniões 
não resolvem problemas e 
sim as suas atitudes. 

 • Estejamos preparados para 
as mudanças necessárias 
e que a felicidade esteja 
sempre presente. 

 • Pesquisas mostram que 
não é o sucesso que traz 
felicidade, mas a felicidade 
é que traz o sucesso. 

 • Portanto, não importa o 
tamanho da queda, tenha 
sempre a felicidade dentro 
de você pois, de alguma 
forma, tudo, no fi nal, se 
resolve. 

(*) - É dentista com especialização em 
odontopediatria e MBA em gestão em 

planos de saúde. Palestrante, uniu suas 
experiências  para ajudar a transformar vidas 

através de suas palestras sobre superação, 
entusiasmo e qualidade de vida (www.

andrecastropalestras.com.br).

estavam bem distantes. O pior 
momento foi mostrar a situação 
à minha família. A preocupação 
de todos seria uma das minhas 
piores dores, fazendo desses 
dias, com certeza, os mais difí-
ceis da minha vida. A sensação 
de derrota e o sentimento de 
fracasso faziam eu me sentir 
incompetente, envergonhado, 
com medo e repleto de incer-
tezas. 

De repente não dava mais 
para passear com a família, 
viajar ou comprar o que mi-
nha fi lha pedia. Era preciso 
fazer conta para tudo e se eu 
comprasse uma coisa deixava 
de pagar outra. Os credores 
começaram a ligar e até o con-
domínio do meu apartamento 
eu atrasei. Senti uma sensação 
horrível, passei a não atender 
mais o celular. “O que importa 
não é o que você tem na vida, 
mas quem você tem na vida “ 
(William Shakespeare)

Foi pensando assim que 
consegui achar forças que não 
imaginava ter. Apesar de tudo 
que estava passando e de todas 
as incertezas eu não podia con-
tinuar apavorado e com medo. 
De alguma forma eu precisava 
confi ar que tudo daria certo, eu 
não tinha outra escolha e assim 
procurei seguir com os meus 
dias. “Se não puder voar, corra. 
Se não puder correr, ande. Se 
não puder andar, rasteja, mas 
continue em frente de qualquer 
jeito” (Martin Luther King). 

Fazíamos o possível para 
contornar a situação da melhor 
forma. Tentávamos manter 
a carteira de associados sau-

dável financeiramente para 
que tivéssemos condições de 
comercializá-los com outra 
empresa, o que de fato foi feito 
cinco anos depois. A partir daí, 
segui em frente e hoje, quando 
olho para trás, agradeço todas 
as difi culdades que me trou-
xeram muito aprendizado e a 
descoberta que possuía a tal da 
motivação e que o medo, apesar 
de tudo, pode ser controlado e 
administrado. 

Nesse tempo refleti que 
nada é certo e seguro na vida. 
Nossos empreendimentos, 
empregos, amigos, relaciona-
mentos e até a nossa própria 
vida e isso são coisas que cos-
tumamos não dar muita aten-
ção. Hoje, como palestrante, 
passo minhas experiências 
às outras pessoas que em 
grande parte são estressadas 
e muito preocupadas com sua 
posição profi ssional. Muitas 
são infelizes com suas vidas, 
relacionamentos e trabalho. 
Passei a mostrar a importância 
da motivação como combus-
tível necessário e que, como 
o banho, tem que ser tomada 
diariamente. 

Lembro, que um dia lendo 
sobre os arrependimentos das 
pessoas em seus leitos de morte 
e agora após minhas difi cul-
dades, ter repensado sobre a 
maneira de levar a vida. “Não 
importa o que a vida fez com 
você, mas o que você fez com o 
que a vida fez com você” (Jean 
Paul Sartre). 

Não gaste tempo demais 
no trabalho ao invés de estar 
junto das pessoas amadas, 

A formação de coágulos no 
interior das veias do sistema 
venoso profundo, conhecida 
como Trombose Venosa Pro-
funda (TVP) é uma doença que 
preocupa a população durante o 
período das férias e acarreta dú-
vidas na hora de viajar de carro, 
ônibus ou avião, principalmente, 
em destinos de longas distâncias. 
Apesar de legítima, a preocupa-
ção não deve impedir o paciente 
de se divertir e aproveitar as 
merecidas férias.

O cirurgião vascular do Hospi-
tal Alemão Oswaldo Cruz, Kenji 
Nishinari, dá dicas para evitar 
surpresas desagradáveis durante 
o caminho. “Aproveitar as pausas 
nas viagens de carro e de ônibus 
para esticar as pernas e fazer uma 
pequena caminhada é essencial, 
assim como dentro dos aviões o 
ideal é caminhar pelo corredor, a 
cada três horas, a fi m de estimular 
a circulação. Enquanto estiver 
sentado, aproveite para movimen-
tar os pés para cima e para baixo 
com a fi nalidade de contrair as 
panturrilhas”.

Em viagens prolongadas, a 
utilização das meias elásticas de 
média compressão é importante, 
pois contribui para o retorno 
sanguíneo nessas situações de 
menor movimentação das pernas. 
Manter-se bem hidratado, evitar o 
consumo de bebidas alcoólicas e 
remédios para dormir durante o 
período da viagem também são 
medidas que diminuem o risco 

de desenvolvimento da doença.
Os pacientes com TVP podem 

apresentar sinais e sintomas 
como dor, inchaço no membro 
e alteração da sua coloração. 
Os principais fatores de risco 
são: a predisposição genética, 
imobilização prolongada, uso de 
contraceptivos hormonais e o 
câncer maligno.

“Permanecer imóvel por muito 
tempo como em pós-operatório 
de grande cirurgia ou mesmo 
numa imobilização de um mem-
bro, também representam perigo 
para o desenvolvimento da do-
ença. Nesses casos indica-se o 
uso das meias de compressão, a 
administração de remédios anti-
coagulantes em doses preventivas 
e também da pronta movimenta-
ção assim que possível”, alerta o 
especialista.

Apesar de serem estimados 
400 mil novos casos anuais da 
doença somente no Brasil, existe 
prevenção para a ocorrência da 
trombose e a adoção de um estilo 
de vida saudável pode contribuir 
muito. Manter-se no peso ideal, 
evitar o consumo exagerado de 
bebidas alcoólicas, não fumar, 
ter uma alimentação balanceada, 
praticar atividades físicas regu-
larmente e evitar os fatores de 
risco conhecidos são os pilares da 
prevenção de qualquer doença e 
com a trombose não é diferente”. 
Afi rma o Dr. Kenji.

Fonte e mais informações: 
www.hospitaloswaldocruz.org.br).

Pacientes com trombose 
podem aproveitar longas 

viagens sem preocupações

Em viagens prolongadas, a utilização das meias elásticas de 

média compressão é importante, pois contribui para o retorno 

sanguíneo nessas situações de menor movimentação das pernas.

2ª Vara da Família e Sucessões – Regional Tatuapé. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ODALVA SONSIN, REQUERIDO 
POR FERNANDO SONSIN PACCE - PROCESSO Nº1004189-53.2018.8.26.0008. A MMª. Juíza 
de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dra. MARILIA CARVALHO FERREIRA DE CASTRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
11/10/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de ODALVA SONSIN, RG 5.348.816-7, CPF/MF 
084.215.838-32, considerando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de modo 
geral, e nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, o Sr. Fernando Sonsin Pacce. O 
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de Dezembro de 2018. 
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 31 de Janeiro de 2019. Dia de São João Bosco, Santa 
Marcela, Santa Luísa Albertoni e Dia do Anjo Haaiah, cuja virtude 
é a compaixão. Dia Mundial dos Mágicos. Hoje aniversaria a 
atriz Minnie Driver que faz 48 anos, o ator  Malvino Salvador que 
nasceu em 1976 e o cantor Justin Timberlake que chega aos 38 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau possui uma natureza que 
busca sempre a verdade e contempla a coisas divinas. Costuma 
desenvolver habilidades no relacionamento formal, tal como na 
área da política, da diplomacia, das vendas e do jornalismo. Dotado 
de mente concreta, prefere as manifestações afetivas sem muita 
sutileza e com resultados concretos. Conciliador inato acredita 
fi rmemente na liberdade pessoal e não aceita a existência de um 
destino já estabelecido. No lado negativo pode ser ambicioso, 
traidor e até conspirador.

Dicionário dos sonhos
DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a 
chance de uma grande realização profi ssional. Que 
caem, perderá um amigo ou verá alguém se afastar 
de você inesperadamente. Dentes superiores indicam 
sexo masculino e os inferiores sexo feminino. Den-
tes cariados, doenças. Falha nos dentes, prejuízos. 
Dentes quebrados: acidente. Números de sorte: 15, 
29, 47, 78 e 89.

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

Esta quinta é o vigésimo quinto dia da lunação.  A Lua faz um bom aspecto com Marte que traz bastante energia, 
disposição e força de vontade. Saturno em bom aspecto com Netuno nos deixa mais compreensivos com relação às 
questões sociais. Na vida profi ssional vamos procurar ter atitudes mais sensíveis, com empatia e cuidado com rela-
ção ao outro. As atividades artísticas e espirituais estarão ainda mais favorecidas.  A Lua em conjunção com Vênus 
nos deixa mais amorosos e facilita as relações em geral e o contato com as mulheres.  À noite a Lua faz um aspecto 
positivo com Urano que traz novidades e fi ca fora de curso das 20h34 às 22h48 quando ingressa em Capricórnio. 
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A Lua faz um bom aspecto com Marte 
que traz bastante energia, disposição 
e força de vontade. Atitudes ágeis 
estão em alta, mas faça tudo com 
segurança e sem afobação. No fi nal 
do dia um momento que propicia 
novidades. À noite a Lua faz um 
aspecto positivo com Urano que traz 
novidades. 69/469 – Branco.

É preciso ser cuidadoso no modo de 
se posicionar perante uma situação 
nova. Procure imaginar como a vida 
deve ser no futuro e ela será assim, 
mas concentre-se na realidade do 
momento. Precisa aproveitar a agi-
lidade para tomar atitudes a noite 
com muita persistência e coragem. 
47/347 – Azul.

Precisa tomar atitudes que foram 
adiadas e manter boas relações 
neste período que promete ser 
bem produtivo. O uso da bondade 
mostra o seu lado bom quebrando 
preconceitos. Procure soluções 
concretas para algo que o preocupa 
muito mantendo a paciência. 68/768 
– Amarelo.

Hora de quebrar preconceitos princi-
palmente nos relacionamentos afeti-
vos. Prepare-se para acontecimentos 
importantes esta semana, mas tenha 
muito cuidado com tudo que lhe diga 
respeito. Esteja preparado para agir 
de forma solidária com as pessoas 
que o cercam. 89/389 – Verde.

Um forte estimulo para o trabalho 
com chances de uma promoção ou 
de uma proposta de emprego. É 
preciso dedicação e boa vontade nas 
suas tarefas diárias. Não deixe nada 
para depois, tome até mesmo atitude 
ousada para resolver qualquer situa-
ção. 78/778 – Amarelo.

Se continuar fazendo a mesma 
coisa, nada será diferente daqui 
para frente. Por isso, escolha um 
caminho e siga em frente sem temer, 
pois, tudo dará certo. Saturno em 
bom aspecto com Netuno nos deixa 
mais compreensivos com relação às 
questões sociais. 58/258 – Verde.

Precisa conviver com pessoas que o 
entusiasmem ao expor suas ideias e 
executá-las imediatamente. Apro-
veite o aumento da curiosidade e 
pesquise sobre temas diferentes dos 
usuais. Na vida profi ssional vamos 
procurar ter atitudes mais sensíveis, 
com empatia com relação ao outro. 
62/362 – Cinza.

A Lua em conjunção com Vênus nos 
deixa mais amorosos e facilita as 
relações em geral e o contato com 
as mulheres. À noite a Lua faz um 
aspecto positivo com Urano que traz 
novidades. Aproveite o aumento da 
curiosidade e pesquise sobre temas 
diferentes. 87/387 – Branco.

Os negócios tendem a ser lucrativos, 
mas é preciso economizar um pouco 
para não faltar dinheiro mais tarde. 
Antes de agir, use a razão e a intuição 
e faça tudo bem planejado para não 
errar e se arrepender mais tarde. 
Precisa de uma boa companhia no 
fi nal do dia. 52/552 – Verde.

A Lua indo para Capricórnio favorece 
os trabalhos criativos e os que dão 
abertura para se inovar. O Sol em seu 
signo o leva a compartilhar seus pro-
jetos e sonhos. Depois do aniversário 
poderá executar os planos que vem 
sendo preparados. 57/857 – Azul.

Tomar atitudes torna possível 
fazer as coisas se adiantarem com 
facilidade. Poderá obter soluções 
sobre os assuntos pessoais e íntimos 
no fi nal do dia. Mesmo assim é o 
período mais delicado do ano, por 
isso tome cuidado com sua saúde 
não a deixe sofrer pelos excessos. 
66/266 – Branco. 

A Lua em conjunção com Vênus nos 
deixa mais amorosos e facilita as 
relações em geral e o contato com as 
mulheres. O período da manhã ainda 
requer muita calma e paciência, mas 
uma vez tomada a melhor decisão, 
deverá agir sem receio. Haverá ne-
cessidade de maior entusiasmo ao 
assumir compromissos. 52/252 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para casal que briga muito: Em uma sexta-feira, 
depois das 22h, acenda uma vela branca, uma azul e 
uma amarela em frente a uma imagem de Nossa Se-
nhora das Graças. Depois faça uma pequena oração 
para a santa e repita a frase “Mãe Bendita, não permita 
que a discórdia prejudique o amor dos dois. Rogai por 
nós, para que entre os dois reine o amor e a paz. Em 
seguida reze 10 vezes a oração da Ave Maria, e logo em 
seguida reze uma Salve Rainha. Quando terminar você 
deve acender um incenso de rosas em frente a imagem.
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O serviço de 

contabilidade e 

normas para PMEs 

são diferentes das 

indicadas às grandes 

corporações

Ter o seu próprio ne-
gócio requer, além 
de encarar grandes 

desafi os, habilidades para 
elaborar um plano estratégi-
co bem estruturado em todas 
as áreas para que a empresa 
se torne competitiva e tenha 
um crescimento sustentável. 
Mas, sem dúvida,  uma das 
áreas que mais pede atenção 
é a fi nanceira e contábil, que 
deve estar em dia e organi-
zada.

O serviço de contabilidade 
e normas para PMEs são 
diferentes das indicadas 
às grandes corporações. 
Operar dentro da realidade 
tributária, complexa e dinâ-
mica, em que as leis podem 
mudar a qualquer momento, 
como acontece atualmente, 
é fator determinante na so-
brevivência de qualquer em-
preendimento. Importante 
ressaltar que a contabilidade 
para PMEs vai muito além da 
escrituração. 

Hoje em dia há empresas 
especialistas no que chama-
mos de contabilidade con-
sultiva, que engloba outras 
muitas áreas da empresa 
como a de gestão de pessoas,  
despesas, acompanhamento 
de resultados, orientação de 
investimentos e muito mais. 
É um trabalho que compre-
ende análises e interpreta-
ções que só pode ser realiza-
do por um profi ssional bem 
recomendado, e que é ideal 
para quem está começando 
ou para empreendedores que 
desejam subir de patamar em 
seus negócios.

Ter essa área estruturada 

com o acompanhamento de 
um consultor contábil, que 
possui todo o conhecimen-
to para apontar soluções, e 
viabilizando demonstrações 
fi nanceiras padronizadas, re-
sulta em maior acessibilidade 
ao mercado de capitais, por 
exemplo. Com isso, o em-
preendedor poderá pensar 
em associações, em captação 
de recursos e investimentos. 

Além disso, uma contabi-
lidade para PMEs que seja 
transparente e bem orga-
nizada faz toda a diferença 
para quem busca crédito 
nos bancos. Os financia-
mentos e empréstimos são 
necessários para aumentar 
o capital de giro, mas esses 
benefícios só são concedidos 
se a empresa tiver demons-
trações financeiras bem 
estruturadas.

Infelizmente, é muito co-
mum encontrarmos empre-
sas de pequeno e médio 
porte sem nenhum controle 
fi nanceiro, em que, muitas 
vezes, as contas pessoais 
são misturadas com as do 
negócio. Nesses casos, o 
consultor contábil pode ser 
extremamente útil tanto para 
o controle fi nanceiro, como 
para o fi scal. 

Como a vida de um gestor 
é repleta de desafi os, além 
das constantes mudanças nas 
leis e na parte fi scal, é co-
mum que várias informações 
legais se percam ou fi quem 
desatualizadas. Contar com 
os serviços de contabilidade 
consultiva, vai garantir que 
a empresa esteja atuando 
sempre de acordo com as 
exigências do mercado, dei-
xando o empreendedor livre 
para lidar com as questões 
estratégicas e buscar maior 
crescimento.

(*) - É diretor presidente da Planned 
Soluções Empresariais.

A importância
da contabilidade para 
pequenas e medias

Adelmo Nunes Pereira (*)

A Corte Suprema do Pa-
quistão confi rmou on-
tem (29) a absolvição da 

cristã Asia Bibi, que tinha sido 
condenada à morte em 2010 por 
blasfêmia. Com a sentença, Asia 
Bibi poderá deixar o país. Em 
outubro de 2018, após passar 
oito anos na prisão, a mulher 
foi absolvida e libertada, mas 
estava impedida de deixar o 
Paquistão porque um recurso 
contra a decisão tinha sido 
apresentado. 

Apesar de viver livremen-
te, a cristã sofria ameaças e 
era perseguida por grupos 
islâmicos radicais. De acordo 
com o juiz Asif Saeed Khosa, 
presidente do júri composto 
por três membros e chamado 
para analisar o recurso, “o 

Corte confi rmou ontem (29) a absolvição da cristã Asia Bibi.

Paquistão confi rma absolvição 
da cristã Asia Bibi

Asia Bibi tem 47 anos e cinco filhos. Ela foi condenada em 8 de novembro de 2010 à pena capital 
(execução na forca), por um tribunal distrital em Nankana Sahib

Europeu, o italiano Antonio 
Tajani, comemorou a decisão 
da Justiça. “A inocência de Asia 
Bibi foi confi rmada, o drama 
acabou! Depois de injustas acu-
sações e uma prisão, somente 
pela ‘culpa’ de ser cristã, agora 
ela tem o direito de refazer 
sua vida em segurança, com 
sua família. Agradeço a todos 
que contribuíram para fazer 
justiça”. 

Asia Bibi tem 47 anos e cin-
co filhos. Ela foi condenada 
em 8 de novembro de 2010 
à pena capital (execução 
na forca), por um tribunal 
distrital em Nankana Sahib, 
pelo delito de blasfêmia con-
tra o profeta Maomé, após 
ser denunciada em 2009 por 
vizinhos (ANSA).

A
FP

pedido contra Asia Bibi não 
foi capaz de apontar nenhum 
erro no veredicto que absolveu 
a mulher”. Quem apresentou o 

recurso contra a cristão foi o 
muçulmano Qari Muhammad 
Salaam. 

O presidente do Parlamento 

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada 

por Sharon Taphorn.

Trabalho em Equipe. Encontre pessoas 

confi áveis para se associar. O trabalho em 
equipe e as parcerias o ajudam a ver melho-
res resultados. Nem sempre é fácil encontrar 
pessoas com objetivos e agendas semelhantes, 
mas é a maneira mais rápida para manifestar 
mudanças e os seus desejos. Peça aos seus 
anjos para ajudá-lo a atrair essas pessoas 
para você, em vez de procurá-las, pois essa é 
a melhor maneira de manter seu foco no que 
é importante e deixar que seus anjos o ajudem 
a estabelecer as situações e circunstâncias. 
Comece com seus anjos, eles sempre têm o seu 
apoio e seguem a partir daí. Você tem algumas 
coisas importantes para realizar enquanto está 
aqui, e precisa de apoio para ajudá-lo a realizar 
tudo. Envie a chamada e atraia a atenção para 
o que você precisa para ajudá-lo a atingir suas 
metas. Pensamento para hoje: É hora de brilhar. 
Encontre sua tribo e ainda mais o seu brilho. 
Você está pronto para voar para o seu próximo 
nível de sucesso. E assim é. Você é muito amado 
e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Trata-se de um transtorno de incontinência 
emocional mais comum em pacientes portado-
res de certas doenças neurológicas: Esclerose 
Lateral Amiotrófi ca (ELA), Esclerose Múltipla 
e Doença de Alzheimer, por exemplo. Ou que 
já sofreram Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Conforme a dra. Jerusa Smid, do Departa-
mento Científi co de Neurologia Cognitiva e 
do Envelhecimento da Academia Brasileira de 
Neurologia (ABN), o afeto pseudobulbar pode 
ocorrer em lesões tronco-cerebrais, lesões do 
lobo frontal, sistema límbico, e em lesões subcor-
tiais bilateriais e é  particularmente encontrada 
em indivíduos com quadros demenciais.

Não existe cura. Portanto, se você convive com 
um portador, não se assuste ao vê-lo rir por horas 
de qualquer situação que não tem a menor graça 
ou chorando copiosamente sem razão plausível. 

Contudo, há tratamento que possibilita certo 
equilíbrio nas emoções. O mais comum é o me-
dicamentoso. O problema é que o remédio ideal 
para controle do afeto pseudobulbar ainda não 
está liberado para a comercialização no Brasil.

“É possível também o uso de antidepressivos, 
antidepressivos tricíclicos ou antidepressivos 
inibidores seletivos de receptação de serotonina”, 
pontua dra. Jerusa, ao ressaltar que, diferente-
mente do que se pode pensar, o distúrbio provoca 
bastante desconforto ao paciente e desgaste aos 

Rir ou chorar
à toa pode ser doença

seus cuidadores por se tratar de situação inco-
mum e, por vezes, constrangedora socialmente. 

Fato é que as pessoas que sofrem desse 
mal, às vezes até sem saber, vivem um qua-
dro emocional anormal, não habitual. Por ser 
pouco conhecido, a taxa de diagnóstico ainda 
não é a ideal, assim, quem é acometido pelo 
afeto pseudobulbar muitas vezes, em vez de 
receber tratamento adequado, ganha o rótulo 
de estranho ou inquieto (ABN).
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: THIAGO LIMA MACEDO, profi ssão: agente de correios, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 07/08/1986, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adailton Macedo Silva e de Maria Aparecida 
Lima Macedo. A pretendente: CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: técni-
ca em assistencia social, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 09/02/1989, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Darci Pereira dos 
Santos e de Maria do Socorro Rodrigues dos Santos.

O pretendente: MAURO MANJANELLI, profi ssão: comerciante, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1965, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vitor Manjanelli e de Rosa Maria Manjanelli. A pre-
tendente: ANA PAULA DA SILVA SOUZA, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, 
naturalidade: Monteiro, PB, data-nascimento: 13/04/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias José de Souza e de Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: DAVID MOTTA DA SILVA, profi ssão: confecções, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jovelino Pereira da Silva e de Yara Motta da 
Silva. A pretendente: MARISTÂNIA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Camacan, BA, data-nascimento: 19/09/1995, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Pereira dos Santos e de Maria 
da Conceição Silva.

O pretendente: GIL NUNES ALVES DOS SANTOS, profi ssão: analista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabaiana, SE, data-nascimento: 09/03/1986, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves dos Santos e de Gidelma Nunes 
da Silva. A pretendente: AMÁBILY FELIX DOS SANTOS, profi ssão: agente de via-
gens, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Lacerda dos 
Santos e de Mirian da Silva Felix.

O pretendente: WELTON DOUGLAS HAFERMANN, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 18/06/1976, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Alcides Hafermann e de Analisa Hafermann. A pretendente: 
SUELEN PUREZA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 05/04/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Claudete Aparecida Pureza dos Santos.

O pretendente: FÁBIO PIRES, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Miguel Pires e de Neuza Bento Pires. A pretendente: VANESSA 
DOS SANTOS, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Hélio dos Santos e de Deilde dos Santos.

O pretendente: JOSÉ ADRIANO FRANCISCO DE SALES, profi ssão: motorista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Paquetá-Picos, PI, data-nascimento: 17/01/1973, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco João de Sales e 
de Antônia Hipólito de Jesus. A pretendente: MARIA IVONETE DE MORAIS, profi s-
são: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano, PE, data-nascimento: 
27/02/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademario de 
Morais e de Ivonete Maria da Silva de Morais.

O pretendente: PAULO CÉZAR DE LIMA, profi ssão: atendente, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1994, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Paulo Clemente de Lima Filho e de Amara Maria de Lima. A 
pretendente: LORRAINE PEREIRA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Araçuaí, MG, data-nascimento: 07/04/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Silva Moreira e de Maria Amélia Pereira 
da Anunciação.

O pretendente: JOÃO RICARDO RODRIGUES DE SOUSA, profi ssão: auxiliar de pro-
dução, estado civil: solteiro, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 20/09/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Rodrigues de Sou-
sa. A pretendente: SILVANA ALVES BATISTA, profi ssão: operadora de loja, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ezequiel Bispo Batista e de Gislene 
Alves Batista.

O pretendente: FRANCISCO JÚNIOR DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Morada Nova, CE, data-nascimento: 07/09/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juvenal Lopes da Silva e de Raimunda 
Agda Oliveira Silva. A pretendente: IRLENE MARIA BARRETO, profi ssão: cabeleirei-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: Morada Nova, CE, data-nascimento: 12/01/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Paes Barreto e de 
Francisca dos Santos Barreto.

O pretendente: EVERTON TERRIBILE, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Terribile e de Iranete de Andrade Terribile. 
A pretendente: SIRLEI SANTANA VIEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Carpina, PE, data-nascimento: 21/06/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raul Fernandes Vieira e de Maria das Graças Santana 
Vieira.

O pretendente: FLÁVIO RIBEIRO RODRIGUES, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pedra Azul, MG, data-nascimento: 30/07/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ribeiro Rodrigues e de Luzia 
Lima. A pretendente: SIMONE REGINA DE OLIVEIRA, profi ssão: zeladora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1975, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adão Alves de Oliveira e de Amelia 
Pereira de Oliveira.

O pretendente: WILLIAM LINS DA SILVA, profi ssão: marceneiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santa Maria da Boa Vista, PE, data-nascimento: 17/08/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Flavio da Silva e de Angela Maria 
Lins da Silva. A pretendente: JÉSSICA YASMIN BOMFIM OLIVEIRA, profi ssão: auxi-
liar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anderson 
Silva Oliveira e de Tânia Cristina Bomfi m Cerqueira Oliveira.

O pretendente: ALEXSANDRO JOSÉ ALVES DA COSTA, profi ssão: ajudante ge-
ral, estado civil: solteiro, naturalidade: Joboatão dos Guararapes, PE, data-nascimento: 
02/03/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino José 
Alves da Costa e de Lindinalva Alves da Costa. A pretendente: SUELI CAETANO DA 
SILVA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Jaboatão dos Guarara-
pes, PE, data-nascimento: 13/09/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lha de Sebastião Caetano da Silva e de Marinete Maria da Silva.

O pretendente: JOÃO HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA FELIPE, profi ssão: mo-
torista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Felipe e de 
Elijane Ferreira da Rocha. A pretendente: LIDINEIA VIANNA PIUTA, profi ssão: analis-
ta administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
04/03/1989, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Eriton dos Santos Piuta e 
de Lidia Ferreira Vianna Piuta.

O pretendente: LESSON PABLO VIEIRA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 05/09/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lêda Vieira dos Santos. A preten-
dente: PÂMELLA VILELA DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1996, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Douglas Barboza de Souza e de Andreia 
Vilela de Melo.

O pretendente: DJIBI BALDE, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Guiné-Bissau, data-nascimento: 20/10/1993, residente e domiciliado nesta Capital, SP, 
fi lho de Mama Saliu Balde e de Dado Balde. A pretendente: RENATA SAMPAIO RO-
CHA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-
-nascimento: 16/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Reinaldo Jorge Pereira Rocha e de Iracilda de Jesus Sampaio.

O pretendente: ANTONIO DA COSTA MACÊDO, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Barras, PI, data-nascimento: 21/09/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José da Costa Macêdo e de Maria dos Reis da 
Costa Macêdo. A pretendente: MARIA VERÔNICA DA SILVA CORREIA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Catende, PE, data-nascimento: 24/03/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Barros Correia e de 
Maria José da Silva.

O pretendente: ROBERTO BARBOSA THOMAS, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1979, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Thomas e de Sibelis Aparecida 
Barbosa. A pretendente: GERLÂNDIA OLIVEIRA DE MELO, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1977, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Geraldo Sales de Melo e de 
Maria do Socorro Oliveira.

O pretendente: VIVALDO ROCHA PIRES JÚNIOR, profi ssão: técnico de enferma-
gem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vivaldo Rocha Pires e 
de Luciana Gomes de Oliveira Pires. A pretendente: ANA DE LIMA CORDEIRO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cordeiro 
de Souto e de Iracema Maria de Lima Oliveira.

O pretendente: SIDNEI FERRAZ DE SOUZA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Alves de Souza e de Izabel Ferraz de 
Souza. A pretendente: IDAMARIS DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 05/09/1989, residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Julival Santos Pereira e de Irene Carmina dos 
Santos.

O pretendente: PAULO DA SILVA DANIEL, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1970, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Luís Daniel e de Antonia da Silva Daniel. A preten-
dente: ALCINÉA FRANCISCO DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Abreu e Lima, PE, data-nascimento: 22/05/1976, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Francisco dos Santos e de Antonieta 
Guilherme dos Santos.

O pretendente: WESLEY LIRA DO SACRAMENTO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Climaco do Sacramento e de Iracema 
Lira Sobral. A pretendente: BEATRIZ DA SILVA LEAL, profi ssão: analista de cam-
bio, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
08/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelmo Luiz 
Leal e de Geralda Santiago da Silva Leal.

O pretendente: PAULO DOURADO ALENCAR, profi ssão: bancário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vital de Carvalho Alencar e de Marivalda 
Ferreira Dourado Alencar. A pretendente: LUCIANA MARTINS DE SOUZA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clovis Pereira de Souza e 
de Maria Marusia Martins de Souza.

O pretendente: EUFRASIO LOPES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 14/06/1941, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Anancio da Silva e de Maria Lopes da Silva. 
A pretendente: SEVERINA JUSTINO TAVARES, profi ssão: do lar, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Escada, PE, data-nascimento: 08/11/1957, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Justino Tavares e de Carmosina Mariano 
Tavares.

O pretendente: WERNER BAZÍLIO, profi ssão: técnico en gestão, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1969, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Deusdedt Bazílio e de Terezinha Pereira Bazílio. A 
pretendente: CRIZEIDE LÁZARO DE LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Estrela d'Oeste, SP, data-nascimento: 20/09/1972, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agenor Lázaro de Lima e de Cleusa 
Donato de Lima.

O pretendente: DOUGLAS BARBOSA DE JESUS, profi ssão: auxiliar de escritó-
rio, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/2000, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Nunes de 
Jesus e de Rosana Barbosa Coelho de Jesus. A pretendente: ANA CAROLINA 
DE MORAES AGUIAR, profi ssão: coordenadora de cobrança, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/2000, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Fernando Rodrigues de Aguiar e de Patricia Delmiro de 
Moraes.

O pretendente: SILVIO ARGEMIRO DE SOUZA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1975, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Argemiro Bispo de Souza e de Maria Rita 
de Souza. A pretendente: ROSEMIRIA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1979, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferreira da Silva e de 
Maria José Marcelo Lima da Silva.

O pretendente: VALTER ALVES RODRIGUES, profi ssão: ajudante de entrega, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Bonito de Minas, MG, data-nascimento: 24/07/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Pereira Rodrigues 
e de Ramira Alves Rodrigues. A pretendente: ADRIANA BRASIL FREIRES, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/03/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Paulino Freires Sobri-
nho e de Eugenia Brasil Freires.

O pretendente: RAFAEL SANTOS ALAUK, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1988, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Alauk e de Maria da Paz Santos Sobrinho 
Alauk. A pretendente: ELLEN VIEIRA BULK ALVES, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1992, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Bulk Alves e de Nilceia 
Vieira Bulk Alves.

O pretendente: FELIPE EDUARDO DE SOUSA DOMINGOS, profi ssão: operador de 
máquina, estado civil: solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 21/04/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Esvami Aparecido Domin-
gos e de Sueli Aparecida de Sousa. A pretendente: KAUANNY LETÍCIA PEREIRA, 
profi ssão: auxiliar de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 30/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Gisleine Pereira.

O pretendente: FELIPE EVANGELISTA DE SOUSA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Evangelista de Sousa e de Ma-
rinalva de Sousa Moreira. A pretendente: JULIA MARIA DE LIMA SILVA, profi ssão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Natal, RN, data-nascimento: 07/03/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Edimilson da Silva e 
de Elisangela Bispo de Lima Silva.

O pretendente: JONNY HENRIQUE ZANCANELA DOS SANTOS, profi ssão: ins-
trutor teórico de trânsito, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 15/02/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Luiz Carlos dos Santos e de Elaine Cristina Zancanela dos Santos. A preten-
dente: RAQUEL SILVA ALVES, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, na-
turalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 28/10/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Alves Neto e de Maria Santa Silva 
Rodrigues.

O pretendente: FERNANDO INÁCIO PIAZENTIN, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Silvio Piazentin e de Maria José 
de Miranda Piazentin. A pretendente: THAIS JESUS LIMA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joao Batista Lima e de Raimunda 
Jesus Serafi m.

O pretendente: HURUZECARLOS CORREIA DE ALMEIDA, profi ssão: carpinteiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1988, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Heruzenildo Costa de Al-
meida e de Aldenice Maria de Barros Correia. A pretendente: ANA PAULA JOSEFA 
DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Nova Olinda, PB, data-
-nascimento: 18/01/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Francisco da Silva e de Josefa Maria da Conceição.

O pretendente: TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides de Oliveira e de Monica Alexan-
dra dos Santos. A pretendente: BEATRIZ SANTOS DE BASTOS, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clair Gonçal-
ves de Bastos e de Maria Regina Silva Santos Bastos.

O pretendente: ANTONIO CESAR DE MAGALHÃES COUTO, profi ssão: agente 
de portaria, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/01/1968, residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Grangury de Ma-
galhães Couto e de Ana Neres Couto. A pretendente: DENISE BARBOSA, profi s-
são: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/09/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria da 
Gloria Barbosa.

O pretendente: JONATAS PIRES DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1988, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pires da Silva e de Silvia Helena da 
Silva. A pretendente: RAFAELA LOPES DO NASCIMENTO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ubaldo Pereira do Nascimento e de 
Eduvirgens dos Santos Lopes.

O pretendente: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: meta-
lúrgico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1998, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Fabio de Jesus dos 
Santos e de Andreia Rodrigues Correa. A pretendente: BEATRIZ RIOS DA SILVA, 
profi ssão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 26/08/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sivaldino da Silva e de Jorneci Rios da Silva.

O pretendente: HIGOR RIBEIRO FELIPE DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sandro Rogerio da Silva e de Sueli Ribeiro 
Felipe. A pretendente: BRUNA PROTAZIO LUZ, profi ssão: analista de turismo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1994, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Marcos Adriano Neves Luz e de Elisangela Apa-
recida Protazio.

O pretendente: MIQUÉIAS SILVA PEREIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 07/03/1995, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Evilásio Fernandes Pereira e de 
Eliane do Nascimento da Silva. A pretendente: ALICIA ÁGATHA RIBEIRO DE 
SOUSA, profissão: assistente de atendimento ao c, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Adelaide Ribeiro de Sousa e de Maria Agnes Ro-
drigues de Sousa.

O pretendente: LUIS RICARDO DE OLIVEIRA LIMA, profi ssão: pintor, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Carlos de Souza Lima e 
de Maria de Lourdes de Arruda de Oliveira Lima. A pretendente: CLERIMAR BAR-
RETO LEONARDO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalida-
de: Pedra Branca, CE, data-nascimento: 31/01/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Guilhermino da Silva e de Maria Barreto da 
Silva.

O pretendente: RAFAEL DO CARMO TAVARES, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elisanete do Carmo Tavares. A pretendente: 
CAREN PEREIRA PILTA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ademar Pereira Pilta e de Helena Alves Ferreira.

O pretendente: RENAN FREIRES MISSIAS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1997, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Francisco Missias e de Maria 
Socorro Freires Missias. A pretendente: ERIELLEN CAROLINA GRACINDA DOS 
SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 12/09/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Edivaldo Antonio Gomes dos Santos e de Edicleia Gracinda.

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:
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O pretendente: MARCOS ROBERTO DE SOUZA ANDRADE SANTOS, solteiro, em-
presário, natural de São Paulo - SP, nascido em 27/07/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Andrade Santos e de Santina de Souza Santos. A 
pretendente: MIRELLA KAMIMURA QUESADA, solteira, surpevisora de compras, natural 
de São Paulo - SP, nascida em 05/03/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Rogério Romão Quesada e de Mary Mieko Kamimura Quesada.

O pretendente: ELIZIARIO JOSÉ DA SILVA, divorciado, motorista carreteiro, natural de 
Jaguaribara - CE, nascido em 13/10/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Julio da Silva e de Olivia Fernandes da Silva. A pretendente: VALDISA 
FRANCISCA DE MORAES, solteira, taxista, natural de Lagoa Alegre - PI, nascida em 
25/12/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Amaro de Moraes 
e de Rosa Francisca de Lima Moraes.

O pretendente: LUCAS MOTTA OLIVEIRA, solteiro, engenheiro civil, natural de Goi-
ânia - GO, nascido em 26/10/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Evanio Fernandes Oliveira e de Miriam Martins Motta Oliveira. A pretendente: 
DEBORAH HIRATA SBOROWSKI, solteira, estudante, natural de Jundiaí - SP, nascida 
em 12/06/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Darcy Sborowski 
Júnior e de Denise Hirata Sborowski.

O pretendente: ALEXANDRE SERGIO DE PRESBITERIS, solteiro, empresário, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 12/01/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Antonio Carlos Malhone de Presbiteris e de Delci Madalena Mendes de 
Presbiteris. A pretendente: ALINE POSSANI DA SILVA, solteira, administradora, natural 
de Caieiras - SP, nascida em 20/01/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Ovidio Alves da Silva e de Norma Possani da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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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

A pretendente: NAYARA SOUZA SILVA MUNOZ, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, 
no dia 19/02/1988, estado civil solteira, profi ssão atendente de loja, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eliodoro Munoz Camacho e de Maria Apare-
cida de Souza e Silva. A pretendente: JOZIMARA SILVA, nascida em Quixelô - CE, no 
dia 17/07/1997, estado civil solteira, profi ssão consultora, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Laudimiro Neto da Silva e de Aldenir Batista da Silva.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JOSÉ VALDIR ALVES PINHEIRO NETO, profi ssão: fi scal de prevenção 
de perda, estado civil: solteiro, naturalidade: em Cedro - CE, data-nascimento: 20/04/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Valter dos Santos 
Pinheiro e de Vania Maria Valdivino Pinheiro. A pretendente: ANA PAULA DE MENE-
ZES, profi ssão: recepcionista, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Maria - SP, data-nascimento: 27/05/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luzinete Bezerra de Menezes.

O pretendente: AMADEU FERNANDES AMARAL JUNIOR, profi ssão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 
25/02/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Amadeu 
Fernandes Amaral e de Mercia Fatima Fernandes Amaral. A pretendente: RENATA 
BUSTAMANTE, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 23/04/1974, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Bustamante e de Roseli Laura Bustamante.

O pretendente: MIRENIO ANTONIO DE FARIAS, profi ssão: bombeiro aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
09/06/1956, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Myrennio 
Ferreira de Farias e de Paulina Gonçalves de Farias. A pretendente: MARIA INEZ DE 
ANDRADE LIRA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Escada - PE, 
data-nascimento: 08/08/1964, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Ramos Pereira de Lira e de Maria José de Andrade Lira.

O pretendente: JACKSON HUDSON OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: assistente 
de manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: em Natal - RN, data-nascimento: 
13/07/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edna 
Oliveira da Silva. A pretendente: DANIELE SIMÕES PERES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 03/12/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Claudio Peres e 
de Regina de Cassia Simões.

O pretendente: SALVADOR PEREIRA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 24/05/1956, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jesuel Pereira da Silva 
e de Maria Luiza Pereira. A pretendente: NORMACY SOUZA DE ARAÚJO, profi ssão: 
do lar, estado civil: viúva, naturalidade: em Bom Jesus da Lapa - BA, data-nascimento: 
07/11/1962, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Roque Souza 
e de Maria Souza de Araujo.

O pretendente: ANTONIO CARLOS BUENO MARTINS, profi ssão: pintor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 28/05/1969, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Dias Martins e 
de Manoela Bueno Martins. A pretendente: CAMILA CRISTINA DOS SANTOS, profi ssão: 
esteticista, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, 
data-nascimento: 27/09/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Israel Eusebio dos Santos e de Tânia Aparecida Manoel dos Santos.

O pretendente: EDUARDO MELO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital - SP, data-nascimento: 23/01/1978, residente e domiciliado em Guarulhos - 
SP, fi lho de Eronildes Melo e de Rosa Maria Melo. A pretendente: BARBARA CORREA, 
profi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, 
data-nascimento: 09/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Carlos Correa e de Maria Conceição dos Santos.

O pretendente: MARIO LUIZ AZEVEDO, profi ssão: marceneiro autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Cornélio Procópio - PR, data-nascimento: 05/01/1972, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Diogo Azevedo 
e de Juvenira Candida Azevedo. A pretendente: THEA BARUCH, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 
22/02/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Denny 
Baruch e de Mariana Baruch.
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

As decorrências desse fato são as disfunções dos movimentos, do comportamento, 
da capacidade de se comunicar, além de tremulações, sintomas muito parecidos 
com a Doença de Parkinson.

A primeira manifestação da enfermidade é a coreia, movimentos involuntários repe-
titivos. Mas sintomas psiquiátricos também são comuns na fase inicial, muitas vezes 
sendo percebidos antes do início dos sintomas motores. A percentagem de doentes 
com sinais psiquiátricos, tais como baixa autoestima, sentimentos de culpa, ansiedade 
e apatia são relevantes.  

Doença de Huntington 
afeta células cerebrais

Sem nenhum tipo de cura, apenas tratamentos para 
diminuir os sintomas da doença, o cérebro é, aos poucos, 
degenerado devido a uma anomalia cromossômica. 

Em Bela Cruz, Trairi, Fortaleza, 
Mulungu e outras 10 cidades 
cearenses, pesquisadores de São 
Paulo e do Ceará identifi caram 27 
pessoas de 22 famílias com uma 
doença genética rara chamada 
picnodisostose

Carlos Fioravanti/Revista Pesquisa FAPESP

Causada por mutações que favorecem o acúmulo de 
cálcio nos ossos, essa enfermidade caracteriza-se 
pela baixa estatura, imperfeições na estrutura da 

cabeça e da face, dedos curtos e ossos frágeis. Ampliando 
o estudo, os especialistas encontraram 15 pessoas com a 
mesma doença em nove cidades da Paraíba, Goiás, São 
Paulo, Maranhão e Rio Grande do Sul.

“As famílias com picnodisostose de fora do Nordeste não 
se conheciam, mas tinham um ancestral comum no Ceará”, 
explica a médica geneticista Denise Cavalcanti, professora 
da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e coordena-
dora do estudo. Em novembro, sua equipe trabalhava nos 
exames de seis moradores de duas famílias de Salvador com 
essa doença, a mesma do pintor francês Henri de Toulouse-
-Lautrec (1864-1901). “À medida que procuramos”, diz ela, 
“as doenças raras se mostram não tão raras assim”.

A picnodisostose é uma das patologias que constam de 
um novo censo nacional sobre a ocorrência de doenças 
raras, de origem genética, ambiental ou congênita, feito por 
pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) e do Instituto Nacional de Genética Médica e 
Populacional (Inagemp). Em relação ao mapeamento ante-
rior, realizado em 2014, o trabalho atual ampliou de 88 para 
144 o total de municípios com alta prevalência (proporção 
de casos na população) de pessoas com doenças raras. 

O estudo, publicado em junho de 2018 na Journal of 
Community Genetics, mostrou que a quantidade de pessoas 
identifi cadas com esse tipo de enfermidade subiu de 4.100 
para cerca de 10 mil no país. “Conseguimos agora ter uma 
ideia melhor das mutações e dos erros de metabolismo 

Busca por doenças raras

que causam as doenças genéticas raras e da quantidade de 
pessoas que estão ou não sendo tratadas”, explica a médica 
geneticista Lavínia Schuler-Faccini, professora da UFRGS 
e coordenadora do levantamento atual e do anterior.

A amostragem ainda é limitada. De acordo com a OMS, 
o Brasil abrigaria cerca de 13 milhões de pessoas com al-
guma enfermidade dessa categoria, ou seja, um a cada 16 
indivíduos. “Cada doença pode atingir um número reduzido 
de pessoas, mas a soma de todas elas afeta uma parcela 
expressiva da população”, comenta Lavínia. Existem de 5 
mil a 8 mil doenças raras conhecidas, em geral crônicas 
e progressivas. A maioria (80%) é causada por mutações 
genéticas, incluindo formas de câncer hereditário. 

Outras são causadas por fatores ambientais, como as 
malformações decorrentes da infecção pelo vírus zika. 
Para a maioria dessas doenças, não há medicamentos es-
pecífi cos, apenas tratamento de apoio, como fi sioterapia 
e fonoaudiologia. Quando existe medicação, é geralmente 
importada e obtida por meio de decisões judiciais.

De acordo com os levantamentos do Inagemp, a maioria 
das pessoas afetadas vive no Nordeste, onde o casamento 
entre parentes, uma prática que favorece a propagação 
de mutações patogênicas, é mais comum que em outras 
regiões. A cidade de Monte Santo, na Bahia, apresenta 
casos de mucopolissacaridose, fenilcetonúria e surdez 
congênita.

Monte Santo, município baiano com várias doenças genéticas identifi cadas.

Eduardo Cesar/Pesquisa Fapesp
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O gene que causa a enfermidade é de característica dominante, ou seja, a chance 
de um casal ter um fi lho afetado, mesmo que apenas um dos pais seja portador, é alta. 
Mas ser um portador de Huntington não signifi ca que a pessoa automaticamente de-
senvolverá a enfermidade, visto que ela só passa a ter a patologia assim que demonstra 
os sintomas. Apenas em 10% dos portadores do gene os sintomas são observados na 
juventude ou na velhice. Na grande maioria dos casos, eles aparecem entre os 25 e 45 
anos. E, por ser uma doença autossômica, não tem diferenciação de ocorrência para 
homens e mulheres.

Porém, mesmo podendo ocorrer em qualquer pessoa, a anomalia é mais decorrente 
em países de predominância europeia, sendo menos comum em regiões de prevalência 
asiática e africana, onde sua frequência tem estimativa de 1 em cada 1 milhão de pessoas. 
Pessoas que manifestam a enfermidade normalmente falecem devido a complicações que 
surgem  devido a doença, sendo a pneumonia a principal causa de óbito seguida do suicídio.

Em dezembro de 2017, foi feito um estudo no Centro de Doença de Huntington, da 
University College London (UCL), na capital inglesa. A pesquisa se resume a uma droga 
experimental que se mostrou capaz de retardar a progressão da doença. Porém não 
foi feita nenhuma publicação em revistas científi cas sobre o tema, pois o processo da 
pesquisa ainda está em fases de testes.

O profi ssional indicado para o tratamento é o neurologista, pois este atua diretamente 
na região afetada pela doença, o cérebro. “Para muitas dessas doenças neurogenéticas, 
como a Huntington, até 
cinco anos atrás não havia 
tratamento específi co. Com 
o avanço da ciência, alguns 
tratamentos já são possíveis. 
Isso não signifi ca a cura, 
mas já é um grande passo 
para melhora na qualidade 
de vida desses pacientes”, 
explica o coordenador do 
Departamento Científi co de 
Neurogenética da Apan (As-
sociação Paulista de Neu-
rologia), neurologista José 
Luiz Pedroso (AI/Apan).




