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BOLSAS
O Ibovespa: +0,74% Pontos: 
98.588,63 Máxima de +0,74% 
: 98.589 pontos Mínima de 
-0,98% : 96.901 pontos Volu-
me: R$ 13,91 bilhões Variação 
em 2019: 12,18% Variação no 
mês: 1,23% Dow Jones: +0,4% 
(às 18h29) Pontos: 25.163,31 
Nasdaq: +0,99% (às 18h29) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,6694 Venda: R$ 3,6699 
Variação: +0,33% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,75 Venda: R$ 3,85 
Variação: +0,52% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,6750 Venda: R$ 
3,6756 Variação: +0,17% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6530 
Venda: R$ 3,8200 Variação: 
+0,45% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,40% ao 
ano. - Capital de giro, 9,13% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.319,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,21% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 154,800 
Variação: +1,18%.

Cotação: R$ 3,6740 Variação: 
+0,25% - Euro (às 18h29) Compra: 
US$ 1,1434  Venda: US$ 1,1434  
Variação: -0,17% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,1940 Venda: R$ 
4,1960 Variação: +0,12% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1500 Ven-
da: R$ 4,3700 Variação: +0,16%.

Pontos: 7.335,58 Ibovespa 
Futuro: +0,64% Pontos: 98.680 
Máxima (pontos): 98.775 Míni-
ma (pontos): 96.950. Global 40 
Cotação: 845,674 centavos de 
dólar Variação: -0,9%.

“Não tenha medo 
de errar, pois você 
aprenderá a não 
cometer duas vezes 
o mesmo erro”. 
Franklin Roosevelt (1882/1945)
32º Presidente dos Estados Unidos

Em mensagem presi-
dencial ao Congresso 
Nacional, o presidente 

Jair Bolsonaro disse ontem 
(4) que o grande impulso 
de um novo ambiente para 
o país virá com o projeto da 
nova Previdência. “Estamos 
concebendo uma proposta 
moderna e, ao mesmo tem-
po, fraterna, que conjuga 
o equilíbrio atuarial, com o 
amparo a quem mais preci-
sa, separando “previdência” 
de “assistência”, ao tempo 
em que combate fraudes e 
privilégios”.

A nova Previdência propos-
ta pelo governo, segundo a 
mensagem, vai materializar a 
esperança concreta de que os 
jovens possam sonhar com o 

Em mensagem ao Congresso 
Nacional, Bolsonaro propõe 
uma nova Previdência

futuro, por meio da Poupança 
Individual da Aposentadoria, 
um dos itens que estão sendo 
formulados.

“É uma iniciativa que procura 
elevar a taxa da poupança na-
cional, criando condições de 
aumentar os investimentos e o 
ritmo de crescimento. É um ca-
minho consistente para liberar 
o país do capital internacional. 
Ao transformar a Previdência, 
começamos uma grande mu-
dança no Brasil. A confi ança 
sobe, os negócios fluem, o 
emprego aumenta. E eis que 
se inicia um círculo virtuoso 
na economia. Não tenham dú-
vida disso! Essa é uma tarefa 
do governo, do Parlamento e 
de todos os brasileiros”, disse 
Bolsonaro na mensagem, lida 

pela primeira-secretária da 
Mesa, deputada Soraya Santos 
(PR-RJ).

Jair Bolsonaro disse também 
aos parlamentares, que o gover-
no brasileiro declara guerra ao 
crime organizado. “Não temos 
pena e nem medo de criminoso. 
A eles sejam dadas as garantias 
da lei e que tais leis sejam mais 
duras. Nosso governo já está 
trabalhando nessa direção”. 
As pessoas mais vulneráveis 
foram as que mais sofreram 
com a degradação da segu-
rança. “Mulheres, crianças, 
pobres e negros eram objeto de 
discurso, mas não de políticas 
consistentes de proteção. Não 
vamos descansar enquanto o 
Brasil não for um país mais 
seguro, em que as pessoas 

possam viver em paz com suas 
famílias”, acrescentou.

O presidente disse ainda 
que os primeiros passos para 
a mudança da realidade brasi-
leira estão sendo dados, tanto 
no ambiente interno quanto 

no externo. “O Brasil volta a 
ser olhado pelo mundo como 
um lugar seguro para investir, 
repleto de oportunidades. 
E mais do que isso: nossos 
empreendedores começam a 
recuperar coragem para gerar 

emprego e renda. Os níveis de 
confi ança melhoraram, a taxa 
de investimento parou de cair, 
os postos de trabalho voltaram 
a ser criados e a renda real das 
famílias começou a dar sinais 
de melhora” (ABr).

Dirigindo-se aos congressistas, Bolsonaro disse que, como a imensa maioria dos brasileiros,

rejeita as ditaduras, a opressão, o desrespeito aos direitos humanos.

O ministro da Justiça e da 
Segurança Pública, Sérgio 
Moro, apresentou ontem (4) 
seu projeto “anticrime”, que 
objetiva combater a violência, 
o crime organizado e a corrup-
ção. O texto, primeira iniciativa 
legislativa do ex-magistrado, 
propõe alterações em 14 leis, 
como o Código Penal, o Código 
Eleitoral, o Código de Proces-
so Penal e a Lei de Crimes 
Hediondos. Antes de divulgar 
o projeto, Moro discutiu o 
assunto com o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, e com 
governadores.

Um dos principais pontos é 
a alteração da lei que defi ne 
“organização criminosa”, que 
passaria a ser uma “associação 
de quatro ou mais pessoas 
estruturalmente ordenada e 
caracterizada pela divisão de 
tarefas, ainda que informal-
mente, e que tenha objetivo 
de obter vantagem de qualquer 
natureza, mediante a prática 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, se 

reuniu com governadores e secretários estaduais de Segurança 

Pública para apresentar o Projeto de Lei Anticrime.

Em seu discurso na abertura 
da sessão legislativa, o presi-
dente da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia, destacou 
que o Congresso Nacional teve 
a maior taxa de renovação 
desde a Assembleia Nacional 
Constituinte. Ele afi rmou que 
a presença de vários partidos 
exigirá esforço de negociações 
para a aprovação de reformas, 
como a da Previdência e a 
tributária.

“Estou certo de que seremos 
capazes de realizar as mudan-
ças necessárias na legislação 
e continuar a responder aos 
anseios da sociedade”, afi rmou, 
fazendo um pequeno balanço 
do trabalho da Câmara no ano 
passado. Para 2019, Maia citou 
problemas a serem resolvidos 
como o baixo crescimento do 
PIB e o desequilíbrio fi scal. Nos 
estados, Rodrigo Maia ressaltou 
a necessidade de reformar os 
regimes próprios de Previdência 
para enfrentar as difi culdades 
de caixa dos governos.

Ele ressaltou que a refor-
ma deverá ser adequada ao 

Maia: é preciso resolver 

problemas como o baixo 

crescimento do PIB e o 

desequilíbrio fi scal.

O governo pretende econo-
mizar R$ 209 milhões por ano 
com o corte de 21 mil cargos 
comissionados. Segundo a 
Secretaria Especial de Des-
burocratização do Ministério 
da Economia, o decreto com 
a reestruturação de funções e 
gratifi cações técnicas em toda 
a Esplanada dos Ministérios 
será editado ainda este mês. 
A iniciativa contribuirá para 
simplifi car a gestão e enxugar 
a diversidade de cargos e co-
missões. 

O Ministério da Economia 
não detalhou a distribuição 
dos cortes por órgãos nem por 
tipos de cargos, mas informou 
que pretende extinguir algu-
mas gratifi cações de legislação 
muito antiga, algumas que não 
estão sendo ocupadas e outras 
de baixo valor individual, que 
não representam função de 
chefi a. A mudança não neces-
sariamente signifi cará que 21 
mil pessoas serão demitidas. 

Isso porque a maior parte dos 
cargos em comissão é ocupada 
por servidores concursados 

O ministro do STF, Luís Ro-
berto Barroso, enviou ontem 
(4) para a primeira instância 
da Justiça Federal, em Brasília, 
denúncia apresentada em de-
zembro do ano passado contra 
o ex-presidente Michel Temer 
e mais cinco investigados pe-
los crimes de corrupção ativa, 
passiva e lavagem de dinheiro. 

A denúncia foi feita no inqué-
rito que investiga o suposto fa-
vorecimento da empresa Rodri-
mar S/A na edição do chamado 
Decreto dos Portos, assinado 
em maio de 2007 por Temer. Na 
decisão, Barroso seguiu pedido 
feito pela procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, ao 
solicitar que o caso fosse en-
viado para a primeira instância 
da Justiça Federal em função 
da perda de foro privilegiado 
do ex-presidente no STF, que 
terminou no dia 1º de janeiro, 
quando Temer deixou cargou. 

Além de Temer, foram denun-
ciados os empresários Antônio 
Celso Grecco e Ricardo Conrado 
Mesquita, sócios da Rodrimar, 
Carlos Alberto Costa e João Ba-
tista Filho, além do ex-deputado 
federal Rodrigo Rocha Loures.

Ministro do STF,

Luís Roberto Barroso.
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TF São Paulo - O novo presiden-

te do Senado e do Congresso 
Nacional, Davi Alcolumbre, 
afi rmou, em discurso durante 
sessão solene do Parlamento, 
que “inúmeros desafi os” serão 
impostos à nova legislatura. Se-
gundo ele, não há como evitar 
ajustes e reformas necessárias 
e citou a Previdência como a 
primeira delas. Alcolumbre 
ainda destacou as reformas 
tributária e administrativa. 

“Não há como evitar os ajus-
tes necessários e a avaliação de 
propostas sensíveis, sendo a 
primeira delas, a previdência”, 
disse ele, citando a superação 
do desemprego e a garantia do 
desenvolvimento econômico 
como objetivos a serem per-
seguidos nas matérias votadas 
pelo Parlamento. O novo presi-
dente do Congresso disse que 
caberá ao Legislativo “harmo-
nizar os contrários e diminuir 
diferenças” para chegar a deci-
sões que sejam soberanas, mas 
justas com a sociedade. “Vamos 
garantir direitos fundamentais, 
mas conscientes de que temos 
também deveres”, apontou.

Ele defendeu a necessidade 

Presidente do Senado,

Davi Alcolumbre.
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Assassinatos de mulheres
A Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos manifestou, por 
meio de nota, preocupação quanto 
à elevada incidência de assassina-
tos de mulheres no Brasil no início 
deste ano. Segundo a comissão, 
126 mulheres foram mortas em 
razão de seu gênero no país,  além 
do registro de 67 tentativas de 
homicídio. E que os casos exigem 
do Estado a implementação de 
estratégias abrangentes de preven-
ção e  reparação integral às vítimas

Projeto anticrime, apresentado por Moro, 
propõe identifi car e nomear facções criminosas

força intimidadora do vínculo 
associativo, perseguem escopos 
correspondentes àqueles das 
associações de tipo mafi oso”.

“Vamos deixar claro que 
essas organizações são orga-
nizações criminosas”, justifi cou 
Moro. Pessoas condenadas 
por ligação com organizações 
criminosas também não terão 
direito a progressão de regime 
nem a benefícios como saídas 
temporárias. O projeto altera o 
Código de Processo Penal para 
permitir a prisão após conde-
nação em segunda instância. 

Penas determinadas por 
Tribunal do Júri também serão 
cumpridas imediatamente. 
O texto ainda criminaliza a 
prática do “caixa dois”, ou 
seja, movimentar valores que 
não tenham sido declarados à 
Justiça Eleitoral. Além disso, 
réus sentenciados por crimes 
como corrupção e peculato 
começarão a cumprir a pena 
em regime fechado (ANSA).

de infrações penais”. O projeto 
cita nominalmente as maiores 
organizações criminosas do 
Brasil, como PCC, Comando 
Vermelho, Família do Norte, 
Terceiro Comando Puro e 
Amigo dos Amigos, além de 
equipará-las às milícias.

Segundo Moro, esse trecho é 
claramente inspirado no artigo 
416 do Código Penal da Itália, 
que tipifi ca o conceito de máfi a 
e cita explicitamente a Camorra, 
de Nápoles, e a ‘ndrangheta, 
da Calábria, além de “outras 
associações que, valendo-se da 

Aprovação das reformas 
para ‘melhorar contas’

crescimento da economia, 
mas o texto deverá evitar que 
os sacrifícios exigidos sejam 
desproporcionais para a po-
pulação. “Levando em conta 
os diferentes pontos de vista 
e exercendo o diálogo, temos 
plena condição de levar adiante 
essa reforma no ritmo e no tem-
po necessários à democracia”, 
disse (Ag.Câmara).Barroso envia denúncia contra 

Temer para 1ª instância

O ministro do STF Edson 
Fachin, relator de outras inves-
tigações sobre Temer, também 
enviou para a primeira instância 
da Justiça Federal em Brasília 
processos que foram suspensos 
em função da imunidade tempo-
rária do ex-presidente. Foram 
remetidas a investigação que 
trata do suposto pagamento de 
R$ 10 milhões para caixa dois 
da campanha de Paulo Skaf 
ao governo de São Paulo em 
2014, que teria sido acertado 
em um jantar no Palácio do 
Jaburu quando Temer era vice-
-presidente, em maio daquele 
ano, e a denúncia feita com base 
nas delações de ex-diretores do 
grupo J&F (ABr). 

‘Inúmeros desafi os’ serão 
impostos à nova legislatura

de harmonização entre os po-
deres e citou a renovação do 
Congresso como um sinal de 
que a população quer uma “nova 
postura de seus representan-
tes”. Segundo ele, as decisões 
tomadas pelo Parlamento não 
podem ser sigilosas. “Não há que 
se falar em minorias e maiorias, 
em alto e baixo clero, estamos 
irmanados na igualdade”, falou. 

Alcolumbre citou o embate 
entre ele e o senador Renan 
Calheiros pela presidência do 
Senado como exemplo do que 
não deve ocorrer. “O povo bra-
sileiro não quer mais reprisar 
os acontecimentos do último 
sábado no Senado”, disse (AE).

Cortando cargos, governo espera 
economizar R$ 209 milhões/ano

escolhidos para chefi as ou fun-
ções de confi ança. O decreto 
pretende adequar a estrutura 
às necessidades da administra-
ção pública e evitar, no futuro, 
a ampliação dos gastos com a 
ocupação dos cargos que fi ca-
ram vagos e as gratifi cações que 
deixaram de ser pagas.

O maior potencial de redu-
ção de cargos comissionados 
está nos ministérios nascidos 
da união de pastas antigas. 
Além da Economia, classifi -
cada como superministério, 
a nova estrutura da Esplana-
da dos Ministérios têm três 
pastas resultantes de fusões. 
O Ministério da Justiça incor-
porou a pasta de Segurança 
Pública e a secretaria do Mi-
nistério do Trabalho que cui-
dava dos registros sindicais. 
O Ministério da Cidadania 
reuniu as antigas pastas de 
Desenvolvimento Social, Cul-
tura e Esporte. O Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
nasceu da junção dos antigos 
ministérios das Cidades e da 
Integração Nacional (ABr).



Página 2

Geral
São Paulo, terça-feira, 05 de fevereiro de 2019

www.netjen.com.br

OPINIÃO
Umbrais do

amanhã sob a lama
Carlos Drummond de 

Andrade, em 1984, 

já descrevia a cena: 

“O Rio? É doce. A 

Vale? Amarga. Ai, 

antes fosse/Mais leve a 

carga. Entre estatais/E 

multinacionais/Quantos 

ais!”

Quando o olhar de es-
peranças começava a 
enxergar os umbrais 

do futuro, eis que a paisagem 
devastada por lama e rejeitos 
de ferro, em um território ador-
nado por morros e montanhas, 
desvia a vista para uma hor-
renda fotografi a do passado. O 
futuro ensaiava ser um misto 
de harmonia ambiental, de-
senvolvimento social, alegria 
de viver em segurança, com 
o homem tirando a riqueza da 
terra para formar seu pibizinho 
de felicidade. 

Era isso que se via pelas 
frestas do amanhã: um país 
retornando ao porto seguro, 
depois de anos de borrascas 
que sugavam as energias de seu 
povo, serviços públicos essen-
ciais – saúde, educação, segu-
rança, mobilidade – resgatando 
sua efi ciência, um dinheirinho 
mais gordo no bolso.

Já o passado contém curvas, 
artimanhas, adereços e aquele 
jeitinho que nossa gente her-
dou desde remotos tempos: a 
mamata nas tetas do Estado, o 
nepotismo, a apropriação dos 
bens públicos por grupos en-
castelados nos vãos e desvãos 
da República, o amaciamento 
de leis, a devastação da natu-
reza, as tragédias anunciadas 
com a visão de mortos enfi -
leirados, o conluio político, a 
dinheirama jogada no balcão 
de recompensas, os Poderes 
constitucionais sob perma-
nente tensão, entre outras 
mazelas.

Até chegamos a confi ar no 
lema do comandante dessa 
que se apresentava como 
empresa-orgulho do Brasil, a 
Vale: “Mariana nunca mais”. 
Há 3 anos, o rompimento da 
barragem de Fundão, a 35 
kms do centro de Mariana, 
conferiu ao Brasil a marca: o 
maior impacto ambiental da 
história brasileira e o maior do 
mundo. A barragem pertence 
à Samarco, empreendimento 
de propriedade da brasileira 
Vale e da anglo-australiana 
BHP Billiton. O desastre de 
Mariana se repetiu. 

E o que se enxerga a essa al-
tura? Desculpas esfarrapadas. 

Explicações que davam a bar-
ragem do córrego Feijão como 
segura. Bloqueios de bilhões 
da empresa. Como se sabe, 
não vingarão. O caminho longo 
do Judiciário fará retornar os 
recursos. Endurecimento da 
legislação sobre concessão 
ambiental? O então candidato 
Jair Bolsonaro e o então candi-
dato Romeu Zema, governador 
de MG, prometeram em cam-
panha o contrário: amaciar, 
fl exibilizar, sob o argumento 
de desburocratizar. Portanto, 
o novo governo está numa 
encruzilhada.

Sob a égide privatista, dentro 
do imenso guarda-chuva do 
liberalismo que guiará a equipe 
econômica, o meio ambiente 
não deverá ser tão protegido. 
O agronegócio esticará seus 
braços sobre as paisagens 
verdejantes. Pode até se reaver 
o projeto arquivado no Senado 
com vistas ao endurecimento 
das leis ambientais. Receberá 
endosso das bancadas duras? 
Difícil.

Não há, então, fresta na 
janela do amanhã que possa 
fazer brotar as esperanças? 
Só se for a janela do ministro 
Sérgio Moro, da Justiça, de 
onde descortinaríamos me-
lhor visão. Mas ele terá que 
aguentar o tranco e sustentar 
a força investigativa do Conse-
lho de Controle de Atividades 
Financeiras (COAF), este 
mesmo que está de olho nas 
contas do senador eleito Flávio 
Bolsonaro. 

Moro parece estar entre a 
cruz e a caldeirinha. Se o órgão 
for em frente, fará crescer a 
montanha de suspeitas sobre 
o fi lho do presidente e outros 
protagonistas, ameaçados 
de fl agra fazendo o jogo da 
“rachadinha” (uma parte pra 
lá, outra prá cá). O fato é que 
o futuro continua preso no 
cordão do passado. 

Por mais que se procure 
cortar os laços, nossa cultura 
política se banhará por muito 
tempo nas águas lamacentas 
de fontes contaminadas, com 
chances ainda de fi car soter-
rada na lama e em rejeitos que 
fl uem por todo o território. A 
assepsia será um exercício de 
longuíssimo prazo.

Até lá, com paciência e per-
sistência e, sobretudo, com fé, 
poderemos empurrar o balão 
da política na direção de novos 
ventos.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político
e de comunicação

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

Gaudêncio Torquato (*) 
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Locaweb abre inscrições para a quarta 
edição do Programa Trainee 
@A Locaweb, referência em serviços digitais no País, abre as ins-

crições para a quarta edição do Programa Trainee. O objetivo é 
encontrar jovens talentos que, acima de tudo, queiram aplicar seus 
conhecimentos acadêmicos e desenvolver competências técnicas, em 
um espaço que valoriza a inovação, a criatividade e o trabalho em equipe. 
Voltado para formados desde julho de 2017 e formandos até julho de 
2019 nos cursos de Engenharia (todas as áreas), Administração, Ma-
rketing, Economia, e todos aqueles vinculados a negócios, as inscrições 
podem ser feitas até 19 de março pelo site www.traineelocaweb.com.
br. Todos os candidatos passarão por um processo seletivo composto 
por etapas online com análise de currículo, teste de inglês, raciocínio 
lógico e game de competências e, se aprovados, seguirão para as etapas 
presenciais com dinâmica de grupo, painel com discussão de cases e 
entrevista com gestores. A previsão é que os selecionados iniciem os 
trabalhos em julho deste ano, quando serão alocados nas áreas onde 
a aptidão do trainee e a necessidade da equipe se encontram. Os pro-
fi ssionais ainda terão a oportunidade de participar dos eventos mais 
importantes promovidos pela empresa, como Hackathon, Locaweb 
Digital Conference e RubyConf. Nesta edição são esperadas 11 mil 
inscrições e, à princípio, serão oferecidas cerca de 10 vagas, número 
que pode variar de acordo com o desempenho dos candidatos.

Desde o segundo semestre do ano 
passado, a CI&T, multinacional 
brasileira com presença global e 

especializada na transformação digital 
de grandes marcas, está no Cubo Itaú 
com um espaço próprio, um "Centro de 
Design Estratégico". Nele, as startups 
residentes podem usufruir de mentoria 
e acesso à expertise em transformação 
digital da CI&T, incluindo ferramentas 
Lean (ou enxuto, processo focado no 
cliente que simplifi ca tarefas e elimina 
desperdícios, reduzindo o tempo de 
entrega e aumentando a efetividade da 
empresa), e metodologias como design 
thinking, design sprint, analytics e ma-
rketing digital.  

Agora, a CI&T está anunciando planos 
para ir além em 2019. A companhia está 

CI&T vai conectar startups do Cubo Itaú com projetos 
de transformação digital de grandes marcas

-las nos projetos de transformação digital 
de grandes marcas, atendidas pela CI&T", 
disse Marcelo Trevisani, CMO da CI&T. 
"Fizemos um mapeamento para entender 
potenciais inovações e seus mercados, e 
constatamos soluções para as áreas de 
big data, fi ntechs, educação, recursos 
humanos, saúde, e-commerce, inteligência 
artifi cial, marketing digital, mobilidade, 
entre outras, inclusive de impacto social", 
completou.

Outra iniciativa da CI&T será a realização 
de eventos exclusivos às startups do Cubo, 
durante o ano. A agenda de eventos será 
lançada ainda no primeiro semestre e vai 
incluir debates de temas voltados às áreas 
de tecnologia, marketing, experience ma-
nagement, transformação digital, analytics, 
business e RH (https://cubo.network/). 

envolvida em projetos de transformação 
digital de empresas globais, como Coca-
-Cola, Itaú, Raízen, Cielo dentre outras, e 
iniciou um processo de identifi car inova-
ções dentre as 205 startups do Cubo - maior 
hub de fomento ao empreendedorismo 
tecnológico da América Latina, fundado em 
conjunto pelo Itaú Unibanco e a Redpoint 
eventures - para promover a ponte entre 
as startups e as necessidades de grandes 
marcas, imersas em processos de trans-
formação digital.

"O Cubo é um ecossistema de inova-
ção, onde há startups desenvolvedoras 
de soluções com potencial de escala e já 
testadas no mercado. Queremos apoiar 
essas startups para que tenham sucesso 
em seus negócios disruptivos, enquanto 
encontramos oportunidades para inseri-

Com espaço próprio no Cubo Itaú, CI&T promoverá agenda de eventos para startups residentes e 
ponte para inseri-las em projetos de transformação digital de grandes marcas, ao longo do ano.

“De lá para cá, tenho 
feito acompanha-
mento de três em 

três meses”. O câncer levou a 
advogada a mudar alguns hábi-
tos. “Passei a buscar a prática 
de esportes, passei a não levar 
desaforo para casa. Busco estar 
próxima de pessoas alegres; 
de pessoas problemáticas eu 
me afasto”.

Leide esteve presente no 
Inca ontem (4), ‘Dia Mundial 
de Combate ao Câncer’ quan-
do o instituto divulgou estudo 
inédito sobre os sobreviventes 
do câncer e suas necessidades 
especiais. O estudo revela que, 
como as taxas de sobrevida da 
doença são cada vez maiores, 
milhares de pessoas têm so-
brevivido ao câncer em todo 
o mundo. Muitas, entretanto, 
fi cam com sequelas, inclusive 
emocionais. O estudo mostra 
como lidar com essas pessoas, 
como elas reagem e adotam 
hábitos mais saudáveis.

A campanha global ‘Eu Sou e 

Anualmente, cerca de 9,6 milhões de pessoas em todo o mundo 

morrem em decorrência do câncer.

Em um dos momentos mais aguardados da iné-
dita visita aos Emirados Árabes Unidos, o papa 
Francisco fez um apelo ontem (4) para que as 
religiões do mundo todo se unam para promover 
a paz e para acabar com violências em nome de 
Deus. Diante de mais de 700 líderes religiosos, 
Jorge Mario Bergoglio discursou em Abu Dhabi 
no encontro “Fraternidade Humana”, promovido 
pelo Conselho Muçulmano de Anciãos.

“Com ânimo reconhecido pelo Senhor, no 8º 
centenário do encontro entre São Francisco de 
Assis e o sultão Al-Malik al-Kamil, aceitei a opor-
tunidade de vir aqui como crente sedento de paz, 
como irmão que procura a paz entre os irmãos. 
Querer a paz, desejar a paz, ser instrumento de 
paz: estamos aqui para isso”, disse Francisco, ex-
plicando sua visita aos Emirados Árabes Unidos. 

No discurso, o Papa usou a história de Noé 
para fazer uma comparação com a situação 
atual do mundo. “Segundo o conto bíblico, para 
preservar a Humanidade da destruição, Deus 
pediu a Noé para entrar em uma arca com sua 
família. Nós, hoje, em nome de Deus, estamos 
aqui também para proteger a paz. Precisamos 
entrar juntos, como uma única família, em uma 
arca que possa navegar pelos mares tempestu-
osos do mundo: a arma da irmandade”.

Ao fi m do discurso, Francisco assinou o 
documento conjunto do encontro. A cúpula 
inter-religiosa era o principal evento da viagem 

Papa Francisco discursou em Abu Dhabi, em 

fórum inter-religioso.
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No dia de combate ao 
câncer, entidades defendem 

rapidez em diagnóstico
A advogada Leide Jane tem 47 anos e descobriu em janeiro de 2017 que tinha câncer de colo de útero. 
Ela fez o tratamento no Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), que incluiu 
quimioterapia, radioterapia e braquiterapia até setembro de 2017

Instituições Filantrópicas de 
Apoio à Saúde da Mama (Fe-
mama), Maira Caleffi , reforça 
que ações em datas como o 
Dia Mundial de Combate ao 
Câncer são fundamentais para 
que a população e o governo 
deem mais atenção a projetos 
com potencial de transforma-
ção. “À medida que o acesso à 
informação, ao diagnóstico e ao 
tratamento melhora, a chance 
de sobrevida também cresce; 
por isso, devemos continuar 
a fortalecer a luta por uma 
legislação que permita acesso 
a diagnóstico ágil do câncer e 
salve vidas”, afi rma.

Dados da Sociedade Ameri-
cana do Câncer (ACS) revelam 
que nos Estados Unidos as 
chances de sobrevida após cin-
co anos de uma paciente com 
câncer de colo de útero, por 
exemplo, que teve diagnóstico 
nos estágios iniciais, é de 93%, 
contra 15% nos casos em que o 
diagnóstico é feito em estágios 
mais avançados (ABr).

Eu Vou’, organizada pela União 
Internacional de Controle do 

Câncer (UICC), coloca cada 
indivíduo, instituição, empresa, 
governo ou comunidade como 
potencial vetor de transfor-
mação e redução do impacto 
do câncer. Anualmente, cerca 
de 9,6 milhões de pessoas em 

todo o mundo morrem em de-
corrência do câncer. A Agência 
Internacional de Pesquisa sobre 
o Câncer (IARC) estima que, 
até 2030, o câncer deve ser a 
principal causa de morte no 
mundo. 

A presidente voluntária 
da Federação Brasileira de 

Papa pede que lideranças condenem 
violência em nome de Deus

do Papa aos Emirados Árabes Unidos, visita que 
carrega um simbolismo extra por ser a primeira 
vez que um Pontífi ce pisa na península árabe. 
Pela manhã, o Papa visitou a Grande Mesquita 
do Sheik Zayed, considerada um dos locais de 
culto mais importantes dos Emirados Árabes 
e uma das maiores mesquitas do mundo, com 
capacidade para 40 mil fi éis. 

No local, o Pontífi ce se encontrou de maneira 
privada com membros do Conselho Muçulmano 
de Anciãos. Presidido pelo Grande Imã de Al-
-Azhar, Ahmed El-Tayyeb, o Conselho é uma 
organização internacional independente, com 
sede em Abu Dhabi, e atua na promoção da 
paz nas comunidades islâmicas. A entidade 
reúne estudiosos, especialistas, muçulmanos 
e consultores de justiça e moderação ANSA.

Barreiras instaladas 
pela Vale começam a 
operar no Paraopeba

A mineradora Vale informou 
ontem (4) que duas membranas 
de contenção de rejeito instaladas 
no Rio Paraopeba já estão em ope-
ração. Elas foram colocadas para 
proteger o sistema de captação de 
água para abastecimento do mu-
nicípio de Pará de Minas, que fi ca 
a cerca de 40 km de Brumadinho. 
As duas barreiras foram colocadas 
neste fi m de semana. A situação do 
Rio Paraopeba após o rompimento 
da barragem da Mina do Feijão, em 
Brumadinho, vem sendo monitora-
da pelo Serviço Geológico do Brasil. 

De acordo com o boletim, há duas 
plumas que misturam rejeito e água 
se deslocando, mas ambas registram 
índices de turbidez da água consi-
derados dentro da normalidade. "A 
pluma 2 está sendo monitorada e a 
expectativa é que continue se com-
portando da mesma forma que pluma 
1, diminuindo a concentração ao 
longo do percurso e que as partículas 
em suspensão sedimentem no leito", 
registra a estatal. De acordo com a 
Vale, a colocação das membranas tem 
o potencial de reter os sedimentos 
ultrafi nos. Elas têm 30 metros de 
comprimento e até 3 metros de 
profundidade. "A estrutura funciona 
como um tecido fi ltrante, evitando 
a dispersão das partículas sólidas 
(argila, silte, matéria orgânica etc), 
que provocam a turbidez da água e 
altera sua transparência", diz nota 
divulgada pela mineradora (ABr).
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Solução brilhante ou 
loucura tecnoloógica 
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Dai Wei fundou a Ofo, 

uma empresa de aluguel 

de bicicletas, em 2014, 

quando estudava na 

Universidade de Pequim

Cidades como Nova York, 
Londres e Paris já ti-
nham programas de alu-

guel de bicicletas por períodos 
curtos, mas os usuários desses 
programas tinham de devolver 
as bikes às plataformas fi xas. 

A Ofo acreditou que, se 
equipasse bicicletas com GPS 
e cadeado digital, os usuários 
poderiam usar celulares para 
alugá-las e deixá-las em qual-
quer ponto da cidade, sem 
precisar dirigir-se a platafor-
mas fi xas, aumentando assim 
a comodidade e consequente-
mente, o número de clientes. 

A empresa cresceu de for-
ma espetacular; choveram 
investimentos. Gigantes, como 
Alibaba e Didi Chixing, apos-
taram nela; a startup chegou 
a levantar US$ 2,2 bilhões, 
segundo o portal Crunchbase. 
Mas em breve começaram a 
chegar os problemas: dezenas 
de imitadores surgiram, co-
brando preços menores. 

A pressão fi nanceira tam-
bém chegou: seu modelo de 
negócio, o mesmo adotado por 
muitas empresas de tecnologia 
chinesas – gastar furiosamente 
para conquistar clientes e só 
depois preocupar-se com o 
lucro – começa a mostrar seus 
limites.

Já há uma fi la de 12 milhões 
de clientes usando o aplicativo 

da empresa para conseguir de 
volta os depósitos antecipados 
que fizeram para poderem 
usar as bikes; são valores que 
geralmente oscilam entre US$ 
15 e 30. A empresa postou uma 
mensagem em rede social, 
dizendo “Tenham um pouco 
de paciência. Prometemos 
que os depósitos serão devol-
vidos segundo procedimentos 
apropriados. Pedimos a todos 
que não se preocupem” - a 
declaração parece que só fez 
aumentar as preocupações.

Dai Wei admitiu que a em-
presa está em dificuldades 
fi nanceiras. “Pensei inúmeras 
vezes em cortar investimentos 
para pagar dívidas com forne-
cedores e parte dos depósitos, 
e até em pedir falência”, escre-
veu em mensagem aos clientes; 
essa possibilidade parece cada 
vez mais real, pois a empresa 
está proibida de levantar em-
préstimos. 

O caso da Ofo nos leva a 
perguntar se seu produto seria 
uma solução não poluente e 
brilhantemente simples para 
o problema do congestiona-
mento urbano ou mais uma 
arrogante loucura tecnológica 
bancada por capitais de risco? 

Fotos disponíveis na inter-
net, mostrando milhares de 
bikes da Ofo abandonadas em 
um terreno baldio na província 
de Henan, contribuem para 
que acreditemos que a segunda 
hipótese é verdadeira.

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Vivaldo José Breternitz (*)

A - Adoção de Cães e Gatos 
Quem está procurando um bichinho de estimação para fazer parte da 
família poderá encontrar no próximo sábado (9) um novo amigo no Sho-
pping Frei Caneca. Em parceria com o Instituto Luisa Mell será realizado 
um evento de adoção de cães e gatos, das 10h às 18h, no Piso Térreo 
do empreendimento. Os interessados deverão ser maiores de idade e 
apresentar documento com foto e comprovante de residência, além de 
bater um papinho com os responsáveis pela ONG. Todos os cãezinhos 
e gatinhos disponíveis para adoção já estarão devidamente castrados, 
vacinados e vermifugados. A ativista da causa animal e fundadora do 
Instituto, Luisa Mell estará no evento para coordenar e tirar foto com 
os fãs. Informações: (11) 3472-2075.

B - Qualidade de Vida 
A Lojas Americanas iniciou parceria com a Fundação Amazonas Susten-
tável (FAS), ONG brasileira que atua na região amazônica, promovendo 
o desenvolvimento sustentável, a conservação ambiental e a qualidade 
de vida dos ribeirinhos. A  Americanas terá o direcionamento dos seus 
investimentos em quatro projetos: educação ambiental voltada para boas 
práticas em gestão de resíduos sólidos; acesso à conectividade, à inclu-
são digital e à capacitação tecnológica; estímulo ao empreendedorismo 
jovem com oferta de cursos de qualifi cação profi ssional; e melhoria da 
alfabetização local e fortalecimento do ensino primário fundamental. 
Os programas desenvolvidos pela FAS alcançam 583 comunidades, 
benefi ciando cerca de 40 mil moradores da região. 

C - Todas as Tribos
Patrocinador ofi cial do Lollapalooza Brasil, o Bradesco lança a promoção 
“Todos pro Lollapalooza Brasil”, que sorteará pares de ingressos para o 
festival, que acontece entre 5 e 7 de abril, no autódromo de Interlagos. 
Para concorrer, basta acessar o site (banco.bradesco/lollabr), e se ca-
dastrar, informando nome, CPF, e-mail, data de nascimento e celular. 
Cada pessoa receberá um número da sorte e correntistas do Bradesco 
contarão com o dobro de chances de ganhar, recebendo dois números. 
O período da promoção vai até o próximo dia 24. O Lollapalooza é um 
evento que une brasileiros de todos os cantos e de todas as tribos, por 
isso a promoção é aberta para clientes e não clientes, da forma mais 
inclusiva possível. 

D - Os Olhos do Dono
Com imagens de alta qualidade e uma tecnologia de ponta, o Grupo 
Verzani & Sandrini passou a integrar em sua equipe de segurança pa-
trimonial, a utilização de drones para fi scalizar a segurança em áreas 
rurais e industriais. A tecnologia permite o envio de imagens, em alta 
resolução, em tempo real e com uma ampla visão dos espaços monito-
rados, identifi cando fragilidades e organizando melhor os componentes 
da operação. Além disso, reduz a exposição a riscos humanos, uma vez 
que dispensa a colocação de segurança em campo. É possível auxiliar 
não somente o segurança do perímetro, como identifi car possíveis focos 
de incêndio. Mais informações: (www.verzani.com.br).

E - Evento de Varejo
Na próxima quinta-feira (7), acontece no Expo Center Norte, o ‘Retail 
Trends Pós NRF 2019’, realizado pela GS&MD Conteúdo e Relaciona-
mento, empresa do Grupo GS& Gouvêa de Souza que foi a Nova York 
para analisar os conteúdos e novidades do NRF Retail´s Big Show. Além 
dos especialistas em varejo e consumo, o encontro conta com palestran-
tes como Walter Longo, sócio-diretor da Unimark Longo; Zeina Latif, 
economista-chefe da XP Investimentos; e Rony Rodrigues, CEO da 
BOX 1824. Sergio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública será 
homenageado na ocasião com o “Prêmio Personalidade do Ano Retail 
Executive Summit”. Mais informações em:(www.retailtrends.com.br). 

F - Credenciamento de Armazéns
Os interessados em armazenar estoques públicos e trabalhar com a Conab 
já podem solicitar o credenciamento. Está disponível na página da Compa-
nhia na internet o edital para realizar a habilitação das unidades a fi m de 
prestar serviço de armazenagem para guarda e conservação de produtos 
da propriedade da União, da Conab ou ainda vinculados a programas 
governamentais. Para estar apto a receber produtos agrícolas, inclusive 
estoques públicos, o armazém deve respeitar as condições técnicas e ade-
quadas ao Sistema Nacional de Certifi cação de Unidades Armazenadoras, 
além de estar em situação regular junto à Administração Pública, estar 
isento de irregularidades no Cadin, Sicaf, entre outros. Mais informações: 
(https://www.conab.gov.br/armazenagem/rede-armazenadora-privada).

G - Moeda de Ouro
Poucos poderiam ter previsto o enorme sucesso e a capacidade de per-

manência da altamente aclamada moeda de barra de ouro com folha de 
bordo quando ela surgiu, em 1979, como um projeto experimental para 
transformar o ouro canadense em moedas de investimento de puro ouro, 
e que registrou até hoje 30 milhões de onças vendidas. Quarenta anos 
depois, essa é a moeda de barra de ouro preferida do mundo e serve como 
padrão em vários aspectos, oferecendo pureza insuperável, micrograva-
ção a laser e tecnologia antifalsifi cação para comprovação de moeda de 
barra de ouro. A Casa da Moeda do Canadá começa a enviar este mês 
essa moeda de edição especial, de 99,99% de puro ouro e uma onça, aos 
distribuidores ofi ciais de moedas de ouro. Saiba mais em (www.mint.ca).

H - Artesanato e Renda
Empreendedorismo para artesanato, divulgação em redes sociais e a 
escolha do público alvo para vendas são temas das palestras gratuitas 
que o Sebrae SP realiza durante a 19ª edição da Feira Patchwork Design, 
que acontece entre os próximos dias 13 e 16, no Centro de Convenções 
Frei Caneca. Além das palestras, dois técnicos farão atendimentos 
individualizados. Ao todo serão quatro palestras. Vagas limitadas com 
inscrições no local do evento. Com a crise, o setor de artesanato teve 
um ótimo crescimento ajudando a sustentar famílias que estão desem-
pregadas ou para complementar a renda, segundo pesquisa feita pelo 
Clube de Artesanato em 2017. 

I - Formação para Professores
Até o próximo dia 15, estão abertas as inscrições no curso de formação 
continuada para professores do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental, 
intitulado “Habilidades sociais na escola mediadas pelo professor” e 
ofertado pela UFSCar. O curso, que é gratuito e na modalidade a dis-
tância, é embasado no campo teórico-prático das Habilidades Sociais. A 
proposta objetiva aprofundar o desenvolvimento pessoal e interpessoal 
do professor, bem como seu aperfeiçoamento profi ssional em estraté-
gias pedagógicas voltadas para o desenvolvimento socioemocional dos 
estudantes. O público-alvo é formado por professores do Ensino Fun-
damental - 1° ao 5° ano - e são ofertadas 70 vagas. Inscrições: (www.
portaldosprofessores.ufscar.br). Informações (www.rihs.ufscar.br). 

J - Tecnologias e Educação
Já estão abertas as inscrições para a palestra “Novas tecnologias e educa-
ção: como as escolas podem se preparar para o futuro”, com os especia-
listas André Dalphorno e Eduardo de Oliveira, que acontece no proximo 
dia 13,das 19 às 21 horas na unidade Paulista da Fundação Vanzolini.  
Podem participar gestores educacionais, professores da educação básica 
ao ensino superior, que desejam conhecer ferramentas de tecnologias 
educacionais acessíveis que podem auxiliar de forma potente e econômica 
na modernização de suas instituições de ensino. Estudantes que buscam 
se atualizar no assunto também podem se inscrever. Inscrição no link  
(https://www.sympla.com.br/novas-tecnologias-e-educacao-como-as-
-escolas-podem-se-preparar-para-o-futuro__445907).

A - Adoção de Cães e Gatos 
Quem está procurando um bichinho de estimação para fazer parte da 

D - Os Olhos do Dono
Com imagens de alta qualidade e uma tecnologia de ponta, o Grupo 

A infl ação medida pelo Índice de Preços ao Consumi-
dor Semanal (IPC-S) avançou em seis das sete capitais 
pesquisadas pela FGV na passagem de dezembro de 2018 
para janeiro. A maior alta foi observada em São Paulo: 
0,71 ponto percentual, ao subir de 0,11% em dezembro 
para 0,82% em janeiro. Também tiveram alta as cidades 

de Belo Horizonte, Recife, Salvador,  Brasília e Porto 
Alegre. Apenas o Rio de Janeiro teve queda na taxa de 
infl ação: -0,24 ponto percentual, ao passar de 0,73% em 
dezembro para 0,49% em janeiro. A média da infl ação 
nacional, divulgada na última sexta-feira (1º), subiu 0,28 
ponto percentual, ao passar de 0,29% para 0,57% (ABr).

A previsão para a taxa ao fi -
nal de 2019 passou de 7% 
para 6,5% ao ano, atual 

patamar da Selic.  Para 2020, no 
entanto, o mercado fi nanceiro 
projeta aumento, com a taxa 
encerrando o período em 8% 
ao ano. Essas projeções estão 
no Boletim Focus, pesquisa se-
manal do BC feita a instituições 
fi nanceiras sobre os principais 
indicadores econômicos.

A primeira reunião deste ano 
do Copom do Banco Central, 
responsável por defi nir a Selic, 
começa hoje (5). No primeiro 
dia, são feitas apresentações 
técnicas sobre a evolução e 
perspectivas das economias 
brasileira e mundial e o compor-
tamento do mercado fi nanceiro. 
No segundo, os membros do 
Copom, formado pela diretoria 
do BC, defi nem a Selic. O BC 
atua diariamente por meio de 
operações de mercado aberto – 
comprando e vendendo títulos 

A Selic, referência para os juros da economia, é a taxa média 

cobrada nas negociações com títulos emitidos

pelo Tesouro Nacional.

Kelman renuncia da 
direção do Ibram

O diretor-presidente do 
Instituto Brasileiro de Minera-
ção (Ibram), Jerson Kelman, 
renunciou ao cargo, assumido 
no dia 19 de janeiro. A renúncia 
foi confi rmada pela assessoria 
da organização de natureza 
privada, sem fi ns lucrativos e 
que representa mais de 130 
associados que, direta ou in-
diretamente, têm vínculo com 
a indústria mineral do país, in-
cluindo bancos de investimento 
e entidades de classe patronais.

O anúncio ocorre dez dias 
após o rompimento da bar-
ragem 1 da mina Córrego do 
Feijão, da Vale, em Brumadi-
nho, a cerca de 50 km de Belo 
Horizonte. Em nota, a assesso-
ria de comunicação do instituto 
informou, na manhã de ontem 
(4), que Kelman entregou seu 
pedido de demissão e que, em 
breve, o Conselho Diretor do 
Ibram indicará um profi ssional 
para a posição.

Engenheiro civil, Kelman 
foi eleito pelo colegiado para 
suceder Walter Alvarenga, 
que passou a atuar na divisão 
de Assuntos Institucionais 
do instituto. Nascido no Rio 
de Janeiro, em 1948, Kelman 
exerceu cargos de destaque, 
como a presidência da Agên-
cia Nacional de Águas (ANA), 
da Sabesp e do Grupo Light 
e a direção-geral da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) (ABr).

A expectativa de crescimen-
to da indústria do plástico para 
2018 era de 2,2% na produção 
física. Os dados da pesquisa re-
alizada pelo IBGE, mostra que 
a expansão do setor foi de ape-
nas 0,8%. No período, foram 
produzidas aproximadamente 
6,17 milhões de toneladas de 
produtos transformados. 

Esse resultado abaixo das 
expectativas é explicado em 
parte pelo desempenho ne-
gativo registrado em setores 
que são grandes demandan-
tes de plástico, como o de 
alimentos (-5,1%) e o de 
bebidas (-0,1%); bem como a 
realização da Copa do Mundo 
e das eleições, momentos que 
normalmente desaceleram a 
atividade.

“Com a paralisação logística 
em maio, houve uma quebra 
nesse ritmo já lento de recupe-
ração. Novembro e dezembro 
também foram meses muito 
ruins de desempenho, sendo 
este último um mês de retra-

Mantendo-se o ritmo atual, a produção só voltará

aos níveis pré-crise em 2023.
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Mercado fi nanceiro projeta 
Selic em 6,5% ao ano em 2019
Instituições fi nanceiras, consultadas pelo Banco Central (BC), não esperam mais por aumento na taxa 
básica de juros, a Selic, neste ano

alterações anteriores nos juros 
básicos sufi cientes para chegar 
à meta de infl ação, objetivo que 
deve ser perseguido pelo BC. A 
meta de infl ação, defi nida pelo 
Conselho Monetário Nacional, 
é 4,25%, com intervalo de to-
lerância entre 2,75% e 5,75%. 

Para o mercado fi nanceiro, 
a infl ação deve fi car em 3,94% 
neste ano. Na semana passada, 
a estimativa estava em 4%. Para 
2020, a previsão é que o IPCA 
fi que na meta, em 4%. O valor 
para o próximo ano tem intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto per-
centual para cima ou para baixo. 
A projeção para a expansão do 
Produto Interno Bruto (PIB) – a 
soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país – foi mantida 
em 2,50%, em 2019 e 2020. A 
previsão do mercado fi nanceiro 
para a cotação do dólar passou 
de R$ 3,75 para R$ 3,70 no fi nal 
deste ano, e de R$ 3,78 para R$ 
3,75, no fi m de 2020 (ABr).

públicos federais – para manter 
a taxa de juros próxima ao valor 
defi nido na reunião.

A Selic, que serve de refe-
rência para os demais juros 
da economia, é a taxa média 
cobrada nas negociações com 

títulos emitidos pelo Tesouro 
Nacional, registradas diaria-
mente no Sistema Especial 
de Liquidação e de Custódia 
(Selic). Sua manutenção, como 
prevê o mercado fi nanceiro, in-
dica que o Copom considera as 

Indústria do Plástico cresce 
abaixo das expectativas

ção para praticamente todas 
as atividades econômicas”, 
explicou José Ricardo Roriz 
Coelho, presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria do 
Plástico (Abiplast). Para 2019, 
as expectativas de produção 
física do setor são um pouco 
maiores – um crescimento de 
2,5% no ano. 

“Essa projeção ainda é con-
servadora, considerando que 

esperamos melhorias estrutu-
rais para a economia, como as 
que vêm sendo anunciadas pelo 
novo governo. O pior momento 
para a indústria já fi cou para 
trás. Acreditamos que 2019 
será de continuidade de uma 
recuperação lenta da indústria”, 
ressaltou Coelho. Mantendo-se 
o ritmo atual, a produção só 
voltará aos níveis pré-crise em 
2023 (AI/Abiplast).

IPC-S cresce em seis das sete capitais pesquisadas

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) informou 
hoje (1º) que multou o Opera-
dor Nacional do Sistema Elétri-
co (ONS) e a Belo Monte Trans-
missora de Energia (BMTE) 
pelo apagão que causou queda 
de energia em 13 estados das 
regiões Norte e Nordeste e afe-
tou estados do Sul e Sudeste, 
em março do ano passado. As 
duas multas somam cerca de  
R$ 11 milhões.

De acordo com a área técnica 
da Aneel, no caso da BMTE, foi 
apurada "falha no processo de 
manutenção" e "responsabilida-
de no desligamento em função 
de desempenho inadequado 

de sistema de proteção", com 
multa proposta de R$ 6,184 
milhões. Quanto ao ONS, dizem 
os técnicos que o órgão "deixou 
de observar procedimentos de 
rede" e teve "responsabilidade 
no desligamento em função de 
desempenho inadequado de 
sistema de proteção", com multa 
indicada de R$ 4,912 milhões. 

A empresa e o operador terão 
10 dias, a contar da data de 
recebimento do documento, 
para apresentar recurso que 
será analisado pela área técnica 
da Aneel. Depois, a documen-
tação será encaminhada para 
decisão da diretoria da agência 
reguladora (ABr).

Aneel multa ONS por apagão
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VALE: mais que
uma satisfação

O rompimento da 

barragem da Mina 

do Córrego do Feijão, 

em Brumadinho, 

comove o Brasil desde 

o dia 25 de janeiro e 

traz à Vale inúmeras 

obrigações à população, 

aos seus investidores 

e, principalmente, às 

famílias locais

Parece que os comuni-
cados ofi ciais não veem 
surtindo efeito positivo 

na crise reputacional da com-
panhia gerada por conta do 
rompimento. Os refl exos estão 
na queda das ações da Vale, 
que chegou a registrar baixa 
de 24,52% e perda de valor de 
mercado ultrapassando os R$ 
72 bilhões. 

Enquanto, trabalha no res-
gate das vítimas, que até o 
último domingo (3), contabi-
lizou 121 mortos confi rmados 
e 205 desaparecidos, segundo 
informações da Defesa Civil de 
Minas Gerais, a empresa aciona 
todo um arsenal de comunica-
ção para prestar satisfações 
ao público e gerenciar esta 
mácula em sua imagem.

Redes sociais, canais ofi ciais 
e mídia televisiva foram alguns 
dos meios escolhidos para a 
marca esclarecer aos quatro 
ventos sobre o rompimento da 
barragem, mas ainda é pouco. 
Como disse acima, a crise é de 
reputação. Trata-se de perdas 
humanas, sociais e ambientais. 
Pede-se mais! Não é um recall 
automotivo, por exemplo, 
veiculado por meio de um co-
municado de “awareness” no 
intervalo do Jornal Nacional.

A Vale precisa passar verda-
de em seus posicionamentos. 
As justifi cativas ofi ciais até o 
momento, entoadas no merca-
do, dão a impressão de serem 
releases corporativos, enalte-
cendo uma Vale “consciente” 
e até sofrida com o acontecido 
em Brumadinho.

O maior exemplo está no de-
poimento de Sérgio Bermudes, 
um dos advogados da compa-
nhia, à Folha de São Paulo, afi r-
mando que a “Vale não enxerga 
razões determinantes de sua 
responsabilidade. Não houve 
negligência, imprudência, 
imperícia”. Uma declaração 
incerta no momento errado. 
Nem Alice iria tão longe se 
advogasse a favor do País das 
Maravilhas.

Nestas horas, vestir 100% a 
camisa da empresa dá a ideia de 
um posicionamento imputável, 
pouco crível. Não é preciso 
denegrir a marca a ponto de 
se mostrar reincidente ao fato, 
de ser considerado o cara que 
pulou do barco, mas também 
não pode ser presunçoso em 
se perguntar “por que uma 
barragem se rompe?” e a res-
posta vir dele mesmo, com um 
gélido “são vários os fatores, 
e eles agora vão ser objeto 
de considerações de ordem 
técnica”.

Técnico, aliás, é a última 
palavra que deve fazer parte do 
vocabulário de uma gestão de 
crise corporativa. Técnico dá a 
ideia de frio, de insosso. Não é 
errado. Só não gera a empatia 
necessária aos olhos da cadeia 
de stakeholders da companhia 
nestas horas. A saída é buscar 
equilíbrio. 

Antecipar o pagamento de 
indenizações às famílias das 
vítimas é obrigação. Não é 
diferencial. 

Diferente seria uma aborda-
gem pessoal com os parentes, 
um arregaçar de manga in 
loco do time de executivos e 
mensagens de apoio mais hu-
manizadas por parte do presi-
dente. Esqueça as frases feitas. 
Pelo amor de Deus! As redes 
sociais estão aí para isso, para 
se comunicar instantemente 
nos quatro cantos do mundo 
a qualquer hora. Iniciativas 
como estas poderiam impactar 
um pouco menos a mancha da 
companhia nesta sua grave 
crise reputacional.

A ordem prioritária para a 
Vale é estabelecer um piso de 
sinceridade, comprovável e 
fi dedigno aos fatos. Vivemos 
em tempos intensos de ex-
posição da imagem, seja pelo 
bem ou pelo mal, como é neste 
caso. Ninguém quer expurgar 
a Vale da economia brasileira, 
até porque somos cientes 
dos impactos fi nanceiros que 
ela causa na vida de muitas 
pessoas que moram próximas 
de suas barragens. O que nós 
queremos é apenas uma real 
“satisfação”!

Palavra simples, mas que 
pode mudar todo o histórico 
de uma empresa.

(*) - É especialista em Marketing & 
Branding Strategy, Digital Practises 

Relacionamento com Clientes e 
CEO da DOM Strategy Partners, 

consultoria 100% nacional focada 
em maximizar geração e proteção de 

valor real para as empresas.

Daniel Domeneghetti (*)

O projeto Anticrime que 
será enviado Congresso nos 
próximos dias deverá incluir a 
proposta de criminalização da 
prática de caixa 2, inclusive 
para atos já praticados. A in-
formação foi antecipada pelo 
presidente da Frente Parla-
mentar de Segurança Pública, 
deputado Capitão Augusto 
(PR-SP), minutos depois de 
deixar a reunião em que o mi-
nistro da Justiça e Segurança 
Pública Sergio Moro apresen-
tou a proposta ao presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia.

“Não teremos difi culdade de 
criminalizar daqui para frente. 
A grande questão é criminalizar 
ações já ocorridas. Mas, prova-
velmente ele [Moro] irá incluir”, 
afi rmou. Depois de quase uma 
hora de conversas com Maia na re-
sidência ofi cial da Câmara, Moro 
reuniu-se com governadores e 
secretários de Segurança Pública 
e apresentou o mesmo texto. 

Amanhã (6), o ministro vai 
detalhar o texto para a frente 
liderada pelo Capitão Augusto 
que é formada por 299 deputa-

Deputado Capitão Augusto (PR-SP).

O presidente Jair Bolsona-
ro formalizou a indicação do 
deputado Major Vitor Hugo 
(PSL-GO) como líder do gover-
no na Câmara. A indicação foi 
publicada na edição de ontem 
(4) do Diário Ofi cial da União. 
O deputado usou o Twitter para 
agradecer sua escolha para a 
liderança. “Força, presidente. 
Vamos juntos construir uma 
nova relação entre Executivo 
e Legislativo. O país precisa 
avançar nessa direção. Dis-
cussões em torno de ideias, 
independência e harmonia. 
Muito obrigado pela confi ança”.

A liderança do governo tem 
como atribuição representar os 
interesses do Poder Executivo 
dentro de cada Casa Legislativa 
para a votação de projetos do Pa-
lácio do Planalto. A bancada do 
PSL já conta com 54 parlamen-
tares, dos quais 52 foram eleitos 
em 2018 e dois já anunciaram a 
migração: Bia Kicis (eleita pelo 

PRP-DF) e Pastor Gildenemyr 
(eleito pelo PMN-MA). 

Apesar de confi rmada pelo 
partido, a mudança, no entan-
to, ainda não foi ofi cializada à 
Câmara. Com a entrada dos 
dois parlamentares, a bancada 
do PSL se iguala à do Partido 
dos Trabalhadores, que elegeu 
54 deputados. Os dois são os 
maiores partidos da Casa.

Em sua biografi a, o parla-
mentar aparece como major da 
reserva do Exército, consultor 
da Câmara na área de defesa 
nacional e segurança pública. 
Menciona vários cursos na área 
militar, inclusive com passagens 
no Maneuver Center of Excel-
lence, Exército dos Estados 
Unidos (Fort Benning, Geórgia, 
EUA). Na sua página no Face-
book, o Major Vitor Hugo é des-
crito com “particular interesse 
no que diz respeito à defesa 
nacional, ao direito público e às 
relações internacionais” (ABr).

Deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO).

Aos 41 anos, Alcolumbre 
foi eleito para comandar 
o Senado pelos próximos 

dois anos e enfrentou uma acir-
rada disputa com o veterano 
Renan Calheiros. Representante 
do baixo clero, o político é do 
DEM e cumpre seu primeiro 
mandato como senador do Ama-
pá. Alcolumbre é um aliado do 
ministro-chefe Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, que também é fi liado 
ao DEM e o qual articulou nos 
bastidores a campanha para a 
eleição à Presidência do Senado. 
A esposa de Lorenzoni, Denise 
Veberling, trabalha no gabinete 
de Alcolumbre.

Casado e pai de dois fi lhos, 
Alcolumbre nasceu em Macapá, 
em 19 de junho de 1977. É o 
quarto fi lho do mecânico José 
Tobelem e da empresária Julia 
Alcolumbre. O novo presidente 
do Senado começou o curso de 
Ciências Econômicas no Centro 
de Ensino Superior do Amapá, 

Davi Alcolumbre, novo presidente do Senado.

Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas,

na BR-163.

Durante viagem de vistoria 
às obras da BR-163/PA, o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
avaliou que a Operação Radar, 
estratégia integrada para es-
coamento da safra 2018/2019, 
está em pleno funcionamento. 
O ministro percorreu trechos 
críticos para inspecionar o 
andamento das ações que irão 
garantir o transporte de grãos 
na rodovia, especialmente 
neste período de maior inten-
sidade das chuvas, conhecido 
como inverno amazônico.

“Percebemos que a operação 
na BR-163 está funcionando, o 
fl uxo de carretas já aumentou 
muito, não temos fi las nem re-
tenções, então, a operação está 
transcorrendo a contento”, 
afi rmou. “O Governo Federal 
vai dar toda prioridade a esta 
rodovia pelo que ela representa 
para o estado do Pará e para o 
agronegócio brasileiro”, com-
pletou o ministro.

Acompanhado de sua equi-
pe, o ministro também veri-
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Consumidor insatisfeito 
poderá cancelar serviços 
por assinatura

O consumidor poderá ter 
reconhecido seu direito à 
imediata rescisão do contrato 
de prestação de serviços de 
execução continuada em que 
há pagamento antecipado. É o 
caso dos prestadores de TV por 
assinatura, jornais e revistas 
por assinatura, serviços de clu-
bes e academias de ginástica, 
entre outros. O direito é previs-
to no projeto em tramitação na 
Comissão de Transparência do 
Senado, onde aguarda relatório. 

A proposta do senador Edu-
ardo Lopes (PRB-RJ) é inspi-
rada nas difi culdades que os 
consumidores encontram em 
cancelar contratos de prestação 
continuada de serviços junto a 
seus prestadores, em especial na 
modalidade de pagamento ante-
cipado. Muitas dessas empresas, 
inclusive, estão as que mais 
recebem reclamações junto às 
entidades de proteção do con-
sumidor. A prática usual de mer-
cado exige que o prestador de 
serviço continuado comunique 
à administradora do cartão de 
crédito a desistência do usuário 
do serviço. Entretanto, é comum 
a recusa do prestador em aceitar 
o cancelamento requerido pelo 
consumidor.

“O projeto oferece uma 
solução clara e legítima para 
extirpar tal conduta abusiva dos 
prestadores de serviços: a con-
cessão, ao consumidor, de um 
direito irretratável de obter o 
cancelamento do pagamento do 
serviço, sem que seja necessária 
a prévia anuência do prestador 
do serviço”, explicou o senador. 
Lopes também destacou o fato 
de que o consumidor contrata o 
serviço e paga antecipadamen-
te, mas pode acabar se sentindo 
frustrado ao longo do contrato. 
Não são raros os casos de ne-
gligência, mal atendimento, fa-
lhas, cancelamento de horários 
ou exposição do contratante a 
esperas exaustivas.

No entendimento do senador, 
o projeto garante mais seguran-
ça às partes e ainda contribui 
para o descongestionamento 
dos órgãos judiciários, princi-
palmente os juizados especiais 
cíveis. “O prestador do serviço, 
por sua vez, não será de forma 
alguma lesado pelo exercício 
regular desse direito, porque 
poderá, imediatamente, sus-
pender a oferta do serviço ao 
consumidor e, em caso de recusa 
imotivada, poderá reter valor 
correspondente à multa de 10% 
sobre o valor pago antecipada-
mente”, destacou (Ag.Senado).

Quem é Davi Alcolumbre, 
novo presidente do Senado?

Um nome até então pouco conhecido ganhou fama nacional durante o fi m de semana, com a tensa e 
tumultuada eleição à Presidência do Senado: Davi Alcolumbre

aprovar, em 2009, um projeto 
para homenagear um tio - Al-
berto Alcolumbre - dando o 
nome dele ao Aeroporto de 
Macapá. Em 2013, usou verba 
de gabinete para abastecer seus 
carros no posto de gasolina Sa-
lomão Alcolumbre e cia LTDA, 
de sua família. 

O senador também colocou 
seu irmão Josiel Alcolumbre 
como seu primeiro suplente 
na Casa. Ele votou pelo impe-
achment da presidente Dilma 
Rousseff, pela reforma traba-
lhista de 2017 e, no mesmo ano, 
pela volta do senador Aécio 
Neves às atividades parlamen-
tares, derrubando uma decisão 
do STF para afastar o tucano 
pelos crimes de obstrução de 
justiça e organização crimino-
sa. Alcolumbre também votou, 
em 2018, pelo reajuste para 
ministros do STF. Na disputa 
pela Presidência do Senado, 
venceu com 42 votos (ANSA).

mas não terminou. Sua vida po-
lítica se inicia quando foi eleito 
vereador de Macapá, cargo que 
exerceu por dois anos, de 2001 
a 2002, pois acabou sendo eleito 
como deputado federal.

Reelegeu-se duas vezes para 
a Câmara, totalizando três 

mandatos consecutivos. Nas 
eleições de 2014, foi eleito se-
nador para um mandato de oito 
anos. Em 2018, porém, afastou-
-se do posto para concorrer ao 
governo de Amapá. Derrotado, 
voltou ao mandato de senador. 
Como deputado, conseguiu 

Lei anticrime poderá criminalizar 
caixa 2 em ato já praticado

Ministro checa condições de 
rodovia para a safra 2918/19

fi cou a preparação e estoque 
do material para a conclusão 
da pavimentação do trecho 
até Miritituba ainda este ano. 
Dos 707,4 quilômetros da BR-
163/PA, faltam 51 km a serem 
asfaltados, divididos em dois 
lotes: 3 km, na Vila do Cara-
col, sob a responsabilidade da 
Construtora Agrienge, e 48 km 
em Moraes de Almeida, sob 
responsabilidade do Exército.

De acordo com o ministro, 
as obras no trecho serão re-
tomadas no verão e o objetivo 
é concluir a pavimentação até 
Miritituba, ainda este ano. 

Segundo o caminhoneiro 
Paulo Orlando, que há três 
anos trafega na BR, “não tí-
nhamos essa assistência que 
estamos tendo hoje”. Para ele, 
a conclusão da estrada será 
muito boa (AC/MI).

dos. Na conversa com o grupo 
que deverá se debruçar sobre 
o texto já nos primeiros dias de 
tramitação no Congresso, fi ca-
rão claras as sugestões de mo-
dernização de trechos do Código 
Penal, do Código de Processo 
Penal, Lei de Execuções Penais 
e emendas constitucionais.

A ideia do governo é tornar 
mais rígida a legislação penal. 
Um ponto que será incluído é 
o que trata da chamada ‘plea 

bargain’ que permite e incentiva 
o acordo, a negociação, entre 
o acusado de um crime e o 
Ministério Público. “Sou extre-
mamente favorável e acredito 
que há chance de passar. As 
propostas são ótimas. Acre-
dito que não haverá nenhuma 
difi culdade em ser aprovada 
na Câmara. Esses deputados 
foram eleitos e reeleitos sob a 
bandeira da segurança pública”, 
afi rmou o parlamentar (ABr).

Confi rmado Major 
Vitor Hugo como líder 
do governo na Câmara

O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) 
foi empossado como presidente do Senado 
prometendo trabalhar pelo fi m do voto 
secreto nas deliberações da Casa. O novo 
chefe do Poder Legislativo garantiu que 
valorizará a transparência em todas as 
práticas do Congresso. “No que depender 
da minha condução, esta será a derradei-
ra sessão do “segredismo”, do conforto 
enganoso do voto secreto. Não devemos 
temer a crítica das ruas: devemos ouvi-la 
com atenção e acolhê-la com humildade”.

Alcolumbre assegurou que promoverá a 
“democratização do processo legislativo” 
no Senado, garantindo que todos os sena-
dores sejam tratados de forma igualitária. 
Ele afi rmou que irá dividir a responsabili-
dade de comandar a Casa com os demais 
colegas e pediu o apoio de todos na função. 
“Precisamos reunifi car o Senado em torno 
do que lhe deve ser mais caro: a República 
e o interesse público”.

O novo presidente citou as reformas polí-
ticas e econômicas que o Congresso deverá 

votar nos próximos meses, classifi cando-as 
como assuntos de urgência para o futuro do 
país. “Teremos grandeza e espírito público. 
Não podemos nos dar ao luxo de falhar”. O 
novo presidente assegurou que não levará 
as discordâncias do processo eleitoral para a 
sua gestão à frente do Senado. “A condição 
de adversário é passageira, e permanentes 
são as instituições. Não conduzirei um Sena-
do de revanchismo. Meus adversários terão 
de minha parte disposição para o diálogo, 
cooperação e deferência”(Ag.Senado).

Davi assumiu prometendo fi m do ‘segredismo’
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ATRASO NO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA
Empresa necessita acertar o pagamento de salário família atrasados, 
existe alguma multa, inclusive alteração de cargo, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONSIDERANDO A JORNADA DIÁRIA DE 6 HORAS PARA FUNÇÃO 
DE TELEFONISTA, COMO DEVE SER COMPUTADO O INTERVALO 
INTRAJORNADA OBRIGATÓRIO?

Considerando o exposto no §2º do art.71 da CLT os intervalos de 
descanso não serão computados na duração do trabalho.

FÉRIAS EM DOBRO
Quando estão para vencer três férias, como proceder para o paga-
mento? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DE FÉRIAS
Como calcular as férias de funcionário mensalista que gozou 20 dias de 
férias no mês de 31 dias? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO DOMINGO, POSSUEM 01 
FOLGA NA SEMANA, E QUANDO FOLGAM NO DOMINGO (01 POR 
MÊS), NESSA SEMANA QUE NÃO TRABALHARAM NO DOMINGO, 
TERÃO DIREITO A FOLGA?

Informamos que a semana é composta por 7 dias e não poderá o 
empregado trabalhar mais de 6 dias corridos sem que tenha uma 
folga, ou seja, trabalha seis dias e folga no sétimo dia. Desta forma, se 
o empregado folga no domingo, entende-se que a folga da semana não 
perderia uma vez que se deixar de concedê-la o empregado trabalhará 
mais de 6 dias corridos, o que é proibido.

CONTRATO INTERMITENTE PARA TRABALHADOR RURAL
Trabalhadores rurais podem ser contratados com contratos intermitentes, 
para a função de diversos serviços existente na atividade rural e vão 
receber por produção? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

Rio Alto Infraestrutura e Construção S.A.
CNPJ/MF: 14.590.454/0001-74

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os Senhores Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures da Rio Alto Infraestrutura e Construção S.A., atual denominação da 
Rio Alto Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Emissora”) a se reunirem em AGD, a ser realizada, em 1ª convocação, 19/02/19, 14 h,
na sede do Agente Fiduciário, Rua Ramos Batista, nº 152, conjunto 61, Vila Olímpia, SP/SP, a fim de deliberarem sobre: (i) Examinar e votar sobre a 
alteração do cronograma de amortização e pagamento de juros das Debêntures; (ii) Examinar e votar sobre o vencimento antecipado das
obrigações relativas às Debêntures, em razão do desenquadramento do Fundo de Liquidez, nos termos das alíneas “b”, “k” e “l” da Cláusula 6.1 da
Escritura de Emissão; (iii) Examinar e votar sobre o vencimento antecipado das obrigações relativas às Debêntures, em razão do não complemento 
de garantia de cessão fiduciária de novos direitos creditórios oriundos de contratos de prestação de serviços celebrados pela Emissora, conforme 
acordado em AGD realizada em 05/09/18; (iv) Examinar e votar sobre o vencimento antecipado das obrigações relativas às Debêntures, em razão
do inadimplemento da parcela de amortização e pagamento de juros das Debêntures com vencimento em 16/01/19, caso referido
inadimplemento não seja sanado pela Emissora no prazo de 30 dias a contar da data de vencimento da parcela, ou seja contados de 16/01/19, 
conforme notificação encaminhada pelo Agente Fiduciário à Emissora; (v) Outros assuntos de interesse da comunhão dos Debenturistas;
e (vi) A autorização para que o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, adote e pratique todos os atos necessários para
dar efeito às deliberações adotadas na AGD convocada por meio deste edital, incluindo, sem limitação, a possibilidade de celebração e formalização
de aditamento à Escritura, caso necessário, para refletir eventuais alterações que venham a ser deliberadas através da AGD. São Paulo, 01/02/19. 
Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0171761-13.2011  .8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Valéria Longobardi, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Ademilson Kohatsu, brasileiro, casado, RG Nº 15.911.118, CPF Nº 027.604.938-
14, que , ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de 
R$19.386,95. referente às da taxa de conservação do lote 24, da Quadra EZ, do Loteamento Ninho 
Verde - 

ena de serem tidos como verdadeiros os fatos 

rma da lei.                                      

Edital d Prazo de 30 dias. Processo Nº 0031430-31. 2004.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 9ª VC, - Santana, Estado de SP
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ana Maria de Oliveira, RG 16660310, CPF 082.783.888-30, que 

 
Ativa Selecionada Sociedade Beneficente São Camilo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 

ntimação dital sobre o 

ciente(s) de qu

). Para que 

ada Mais.  

Edital de Prazo 30 dias. Proc. 0020989-97.2018.8.26.0001.  O Dr. Adevanir Carlos Morei 
ra da Silveira, Juiz de Direito da 4ºVC do Foro Regional de Santana–  Faz Saber a Anderson 
Barbosa, 177.402.348-26,que Sociedade Beneficente São Camilo, alegando em síntese  
foi deferida a sua ntimação R$ 42.293,62, Nos 
termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a 
pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 dias." e ciente(s) de que, nos 
termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 
10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e 
avaliação(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Para que produza seus regulares 
efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0006380-34.2015.8.26.0157. O Dr. Rodrigo Pinati da Silva, 
Juiz de direito da 2ª VC do Foro de Cubatão . Faz Saber a  
Andre      Gomes dos Santos Me,  
744, Vila Nova, CEP: 11525-040, Cubatão- -44, 

 r CGMP - Centro De Gestão De Meios De 
Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 38.845,18, Referente a Fatura de Nº 

 134035353 com vencimento em 
, . Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, 

fica o mesmo  ficando 
Advertido . 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 

Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0024351-54. 2011.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 9ª VC – Santana- SP  r, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) DW Do Brasil -27, com 

-420, SP - SP, que 
- Factoring e 

azo de 3 (três) dias ou garantir a 

ação deste, embargar a Execução, nos termos do art. 915 do CPC. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 

ada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0005213-49. 2008.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Luciane Cristina 
Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber - 
CPF 064.365.028-82, RG 13.254.837-
Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.779,61, referente 

erviços Médicos - -se em 

lamada ou 
oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 

 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0020846-89. 2010.8.26.0001 O MM. Juiz de 
Direito da 8ª VC - Santana, Estado de SP, Dr. Ademir Modesto de Souza, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Devaldo Rocha De Oliveira, RG 2.408.695, e Denivaldo Soares De 
Oliveira, CPF 276.876.038-
de Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.472,05 

de serviços médico-
Oliveira. Encontrando-se os réus em lugar ignorado, foi determinada a sua Citação dital

 

Edital d  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0011744-33. 2016.8.26.0001 A MMª. Juiza de 
Direito da 6ª VC - Santana, Estado de SP, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Eliena Souto Junqueira CPF Nº 082.528.248-97, RG Nº 
22.443.946-7 e Margareth Oliveira Santos, CPF n. 219.198.768-04 e RG 22000325-7 que no 

Sociedade Beneficente São Camilo, 
houve o bloqueio, através do sistema Bacen Jud, da quantia de R$ 3.971,57 da conta bancária da 
executada Eliana junto ao Banco Bradesco bem como o bloqueio de R$ 504,12 da conta bancária 
da executada Margareth junto ao Banco Bradesco, ntimadas 

-
se-

ada Mais. 
. 

Edital d - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0021152-77. 2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC -Santana, Estado de SP, Dr(a). Daniela Claudia Herrera 
Ximenes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Flavia Cristina Nunes Moniz Sabino (CPF 194.602.298-
59) e João Bernardo (CPF 692.561.106-06), que Sociedade Beneficente São Camilo, alegando em 

ntimação 

 e ciente(s) de que, 

 
-

ada Mais. 
 aos 22 de outubro de 2018.                                        

Edital de Citação e Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001309-40.2017.8.26.0003 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª VC - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Vieira, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Henrique Sayuri Fujimoto, RG 76081151, CPF 01381125840, 
que União Social Camiliana ajuizou-

stando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação ntimação 

 embargos ao 

-se-
-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando 

do na forma da lei. Nada Mais.  

Edital d Prazo de 20 dias. Processo Nº 0024340-30. 2018.8.26.0405 O MM. Juiz de 
Direito da 7ªVC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr. Wilson Lisboa Ribeiro, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber á Joaquim da Silva Reis, Brasileiro, Casado, Autônomo, RG 8906277, CPF 814.399.628-
0

- Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A. Encontrando-se o 
devedor em lugar incerto e não ntimação dital 

manifestar nos termos do artigo 854, §§ e §§§, CPC, justificando em cinco dias eventual ocorrência 

forma da lei Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1014636-23.20 15.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando Henrique De Oliveira 
Biolcati, na forma da Lei, etc. Faz Saber a -71 

, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.941,16, Referente aos cheques devolvidos e não 

requerente, encontra-

 

ada Mais 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1048511-81. 2015.8.26.0100 O MM. Juiz de 
Direito da 41ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Marcelo Augusto Oliveira, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber à -

JN Fomento Mercantil Ltda, objetivando o recebimento da quantia 

Considerando que o requerente, encontra-
edital C

 
 

será considerado revel, caso em que será nomead
ada Mais.  

Edital d - razo de 20 dias. Processo Nº 0088235-07.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Regina Celia Zacarias -07, RG Nº 
23.377.626- União 
Social Camiliana ntimação 

3, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 

Ser  forma da lei.                                        

Edital d - Prazo de 01 (UM) Mês. Processo Nº 0002 209-19.2017.8.26.0010 O MM. Juiz 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional X - P, Dr. Carlos Antonio da Costa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a , CPF 859.080.618-91, que nos autos 

-se o réu em lugar incerto e não sabido, e conforme o 
ntimação dital (NCPC, 

 

querendo, 

r cento) e de honorários advocatícios de 

ada Mais 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0617023-29.2008 .8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª VC - Santana, Estado de SP, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de 
Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Wilson Martins Pires, Brasileiro, Solteiro, RG 
43.802.346-8, CPF 309.919.668-13, com endereço à Rua Barão 
CEP 01042-000, - 
Sociedade Benefic

-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua Citação dital

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
ada Mais.  

Citação Prazo 20 dias – Proc. 1104685-76.2016.8.26.0100. A Drª.  Carolina De Figueiredo Dorlhiac 
Nogueira Xangri-La 

 S.A, CNPJ Nº -55 
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da 

quantia de R$  85.229,10

-se em lugar 

ficando Advertido de que 
embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 

 

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA 
CNPJ/MF n° 07.032.886/0001-02 - NIRE n° 35.300.318.005

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 28.12.2018
Data, Hora, Local: 28.12.2018, às 09h30, na sede, Avenida Marechal Mário Guedes, nº 221, Jaguaré, São Paulo/SP. 
Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva e Secretário: Frederico Gui-
marães da Silva. Deliberações Aprovadas: O pagamento aos acionistas da antecipação de dividendos apurados 
nos meses de Janeiro a Novembro do exercício social de 2018, no valor total de R$ 42.639.617,60, na proporção de 
suas respectivas participações no capital social, sendo 62,347% correspondente a R$ 26.584.522,39 à Vega Valoriza-
ção de Resíduos S.A. – VVR; 34% correspondente a R$ 14.497.469,98 à Latte Coleta Holding S.A. e 3,653% correspon-
dente a R$ 1.557.625,23 à Latte Saneamento e Participações S.A. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 28.12.2018. 
Acionistas: Vega Valorização de Resíduos S.A. – VVR - Anrafel Vargas Pereira da Silva - Carlos Alberto Nunes Bezerra; 
Latte Coleta Holding S.A. e Latte Saneamento e Participações S.A. ambas por Ricardo Pelucio - Antonio Correia da Silva 
Filho. JUCESP nº 58.637/19-9 em 30.01.2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - 

ANILSON DE JESUS COUTINHO,

MIRTHIS YASSUKO YAMADA RO-
DRIGUES,

VINICIUS MARCELO BRANCO NOGUEIRA,

MIRELLA MENESES DA SILVA,

de Meneses. R$ 12,90

Inovação deixou de ser 

um diferencial para 

se tornar uma questão 

de sobrevivência num 

mundo tão volátil, 

incerto, complexo e 

ambíguo quanto o que 

vivemos

Contudo, muitas empre-
sas ainda veem o tema 
como algo utópico e 

completamente distante da 
sua realidade. Um erro crucial 
que pode custar a existência da 
empresa num futuro não tão 
distante. A fi m de desmitifi car 
o assunto, selecionei algumas 
dicas fundamentais para quem 
deseja começar a transformar 
o seu negócio a partir da ótica 
da inovação. 

Embora não seja nenhum 
bicho de sete cabeças, também 
não temos nenhuma receita 
de bolo. A transformação é 
íntima e particular para cada 
segmento, porte ou mesmo 
cultura empresarial. Criar um 
ambiente fértil, onde a inova-
ção fl oresça a cada processo, 
e a empresa se torne tão fl uida 
quanto o mercado, é o passo 
mais importante a se dar.
 1) Olhe para as pessoas: 

As pessoas, sejam clien-
tes, colaboradores ou 
fornecedores, estão no 
centro das transforma-
ções. São elas que estão 
mudando comporta-
mentos e fazendo novas 
exigências. Portanto, é 
para elas que as empre-
sas precisam olhar. Elas 
são as grandes prota-
gonistas da inovação. 
As empresas precisam 
aprender a criar canais 
para ouvi-las de forma 
profunda e empática, 
buscando antever suas 
necessidades e desejos. 

É preciso convidar o cliente, 
o fornecedor, o parceiro, para o 
processo de pesquisa e desen-
volvimento. Grandes insights 
surgem a partir do momento 
que damos voz e vez a quem 
é a grande razão de ser uma 
empresa. 
 2) Produtos bons não 

bastam: Qualidade não 
é mais um diferencial e 
sim uma obrigação. Num 
mundo de poucas barrei-
ras, o concorrente mais 
novo e simples pode 
quebrar sua “fórmula 
secreta” e, do dia para 
a noite, ser igual, ou até 
melhor, que você. É pre-
ciso se utilizar de uma 
melhoria constante, e 
essa só é possível quando 
se tem ferramentas de 
gestão que incentivam a 
inovação através de cada 
processo e colaborador. 

Os produtos são frutos das 
mentes que os pensam, e quan-
to mais livres e direcionadas à 
inovação elas forem, melhores 
eles serão. Vivemos um espiral 
de inovações. Quando o seu 
concorrente conseguir te co-
piar, você já precisa ter algo 
melhor.
 3) Invista na gestão da 

inovação: A maioria 
das empresas acha que 
inovar é adotar novas 
tecnologias. Falo de ma-
quinário novo, equipa-
mentos mais avançados, 
softwares inteligentes. 
A famosa Indústria 4.0. 
Porém, antes de sair 
comprando um monte 
de equipamentos no-
vos é necessário uma 
gestão focada em dar o 
“norte” a empresa, uma 

verdadeira gestão da 
inovação. Muitas vezes, 
todos esses aparatos 
acabam sendo inutiliza-
dos ou subaproveitados 
por falta de capacitação 
humana para operá-los, 
ou direcionamento ade-
quado. 

Não adianta ter várias tec-
nologias, mas não ter uma 
gestão que te diga o que fazer 
com elas, onde elas são mais 
necessárias, e se são mesmo 
a melhor alternativa. 

A aplicação de uma gestão 
de inovação é indispensável. 
Assim, a empresa sabe onde 
investir seus recursos. Se isso 
for feito de qualquer jeito, só 
se angaria dívidas. É preciso se 
perguntar “o que eu ganho com 
a mudança de equipamentos?”. 
Não adianta trocar por trocar, 
para dizer que tem maquiná-
rio de ponta, ou que está na 
Indústria 4.0. Toda gestão tem 
que ser prensada na saúde 
fi nanceira da empresa. 

Às vezes a troca nem é ne-
cessária, ou há opções mais 
baratas. Esse investimento só 
vale se for realmente trazer 
mais dinheiro e melhorar a 
empresa. Se não, é custo e não 
investimento. 
 4) Valorize o erro: Fo-

mos ensinados que o 
erro é ruim e deve ser 
punido. No entanto, 
grandes inovações sur-
gem a partir de erros. 
O erro faz parte do 
processo de maturação 
de um produto, serviço 
ou negócio. Precisamos 
aprender com eles em 
vez de jogá-los embaixo 
do tapete e/ou castigar 
o “culpado”. As empre-
sas mais inovadoras do 
mundo falam em errar 
rápido para aprender 
e acertar mais rápido. 
Prega-se o erro de baixo 
risco, que estimula a 
experimentação, o teste 
e a aprendizagem. 

O mindset dos gestores anti-
gos é o da perfeição na primeira 
tentativa. Isso dava pouco 
espaço para inovação. Hoje 
entendemos que para inovar 
é preciso errar. Dizemos que 
estamos em constante estado 
de beta, onde tudo pode ser al-
terado de forma ágil. Algumas 
alterações serão boas, outras 
nem tanto. Mas, está tudo 
bem. As ruins sempre deixarão 
lições importantes, desde que 
estejamos abertos a elas. 
 5) Abra a mente: Inovação 

é, acima de tudo, uma 
questão de mentalidade. 
Não adianta dirigir uma 
empresa, tentar levá-la 
para a frente, olhando 
apenas para o retrovisor. 
O gestor precisa ter os 
olhos voltados ao futuro, 
tentando antever cená-
rios. Se livrar de crenças 
limitantes e conceitos 
pré-estabelecidos é o 
passo mais fundamental 
que um gestor deve dar 
no caminho da inovação. 
É preciso mudar o mode-
lo de gestão de cima para 
baixo, num movimento 
top-down. 

Dessa forma, quando todos 
estiverem alinhados, na mesma 
página, a empresa será capaz 
de inovar e aproveitar o mar de 
oportunidades que o amanhã 
nos reserva. Ela estará, enfi m, 
nos trilhos da inovação.

gestão da qualidade e inovação 

Cinco passos para 
colocar uma empresa no 

caminho da inovação
Alexandre Pierro (*)

Alufer S.A. Estruturas Metálicas
CNPJ - 50.220.417/0001-38 - NIRE n° 35300046463

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 20 de Dezembro de 2018
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 20 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, na sede social da 
Companhia, localizada na Cidade de São Paulo (SP), à rua General Furtado Nascimento, n° 684- 7° 
andar- conjunto 71- CEP 05465-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de 
convocação em vista do comparecimento de todos os acionistas conforme autoriza o parágrafo 4°
do Artigo 124 da Lei 6404 de 15 de dezembro de 1976. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Roberto Palenga 
e secretariada pelo Sr. Guido Romolo Giovanni Palenga. 4. Ordem do Dia: (a) Examinar, discutir e 
aprovar, o relatório da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras 
relativas aos exercícios sociais de 2016 e 2017; (b) deliberar sobre a instalação do conselho fiscal; (c) 
autorizar e ratificar a distribuição parcial de lucros efetuada no exercício de 2018 sobre as Reservas 
de Lucros Acumulados em exercícios anteriores; (d) deliberar sobre o aumento do Capital Social da
Companhia; (e) deliberar sobre o encerramento da filial situada a Rodovia Castelo Branco s/n- km
70. 5. Deliberações: Por unanimidade de votos dos presentes, os acionistas deliberam o que segue: 
5.1. Aprovar o relatório da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financ.eiras 
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, que foram devidamente publicados 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios em 21 de abril de 2017, 
e aprovar o relatório da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras 
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, que foram devidamente publicados 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios em 28 de abril de 2018, 
com todas as exigências sanadas conforme prescreve o parágrafo 4° do Artigo 133 da Lei 6404 de
15 de dezembro de 1976. 5.2. Dispensar a instalação do Conselho Fiscal até posterior deliberação.
5.3. Autorizar e ratificar a distribuição R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) como dividendos aos
acionistas mediante a utilização da Reserva de Lucros da Companhia. 5.4. Aprovar o aumento de
Capital Social da Companhia de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) para R$15.900.000,00 (quinze 
milhões e novecentos mil reais) mediante a utilização do valor de R$ 5.900.000,00 (cinco milhões e
novecentos mil reais) de parte do saldo da conta Lucros Acumulados, já totalmente integralizado em
moeda corrente nacional sem o concomitante aumento do número de ações. Desta forma o Artigo 5° 
do Estatuto da Companhia passa a ter a seguinte redação: "ARTIGO 5° - O capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$15.900.000,00 (quinze milhões e novecentos mil reais) dividido em 
10.000.000 (dez milhões de ações ordinárias e nominativas sem valor nominal." 5.5. Encerrar a filial
da Companhia situada a Rodovia Castelo Branco, s/n - km 70 - CEP 13301-089, no município de Itu
(SP), inscrita no CNPJ/MF sob n° 50.220.417/0004-80 e registrada na JUCESP sob n° 35900443536
em sessão de 22/06/1983, por não haver mais interesse da Companhia em mantê-la, autorizando 
a Diretoria a todos os atos necessários para este encerramento. 6. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada 
pelo presidente, pelo secretário e pelos acionistas presentes: Roberto Palenga, Guido Romolo Giovanni 
Palenga, e Siro Palenga S.A. Administração de Bens representada pelos seus diretores Roberto 
Palenga e Guido Romolo Giovanni Palenga. Confere com a original lavrada no Livro de Registro de 
Atas das Assembleias Gerais. Roberto Palenga - Presidente e Acionista; Guido Romolo Giovanni 
Palenga - Secretário e Acionista. Registrada na JUCESP sob n° 54.633/19-9 em 23.01.2019.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 05 de Fevereiro de 2019. Dia de São Isidoro, São Genuíno, 
Santa Adelaide de Vilich, Santa Águeda, e Dia do Anjo Lecabel, cuja 
virtude é a cautela. Hoje aniversaria a atriz Regina Duarte que faz 72 
anos, a atriz Barbara Hershey nascida em 1948, o cantor, compositor, 
guitarrista e baterista Edgard Scandurra que faz 57 anos, o jogador 
Cristiano Ronaldo nascido em 1985 e o jogador de futebol Neymar que 
completa 27 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia é mais formal no que diz respeito à 
manutenção da saúde e da forma física. Gosta de seguir métodos 
preestabelecidos e comprovados para alcançá-las e mantê-las. Tem 
tendência a ser teimoso ou temperamental, tem necessidade de se 
disciplinar para aproveitar seus múltiplos talentos. A boa capacidade 
de organização o leva a alcançar posições elevadas. Não se sente à 
vontade no trabalho em ambientes fechados, nem se sente bem com 
os horários rígidos. Pode ser reservado e desconfi ado.

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

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

Esta terça é o dia da lunação. Aproveite esta entrada da Lua Nova às 20h04 para ser espontâneo na relação afetiva. 

Use e abuse de franqueza. Aproveite para liberar emoções contidas. Prefi ra tarefas que precisem mais de disposição 

física do que mental. Podemos aproveitar a energia da Lua Nova em Aquário para resolvermos com maior rapidez 

impasses no trabalho. Devemos realizar tudo usando criatividade, mas é bom que se evite atividades e serviços mo-

nótonos. A rotina e a burocracia podem nos irritar neste dia guerreiro.
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De manhã pode se sentir exigido 
demais, até com sobrecarga sobre 
os ombros. Os astros aconselham 
toda a paciência e a calma possível. 
Obstáculos, demoras e atrasos são 
esperados devido ao excesso de efi -
ciência. Precisa cortar os excessos. 
48/548 – Vermelho.

Esta é uma boa hora para enxergar as 
pessoas melhor e partilhar um vínculo 
em que a relação sairá ganhando. 
Organize melhor o cotidiano ou pla-
nejem aquela viagem. Encontrará a 
força necessária para seguir adiante 
e realizar conquistas que idealizou. 
89/289 – Branco.

Com a Lua em Aquário o dia é ótimo 
para mudar a disciplina e as regras. 
No fi nal da manhã haverá disposi-
ção e energia. Em qualquer coisa 
valorize os detalhes. Será mais fácil 
materializar as ideais, aplicando-as 
no dia a dia, tanto no dinheiro como 
amor. 42/342 – Amarelo.

O dia dá a capacidade de ter boas 
iniciativas e muita harmonia e be-
nevolência em seu ambiente logo 
depois da metade do dia. Terá uma 
percepção mais apurada enxergando 
as pessoas de forma mais objetiva e 
melhorando a relação. Pode sentir a 
generosidade fazendo parte do dia. 
83/283 – Verde.

Os assuntos materiais, como o dinhei-
ro, fi cam em destaque. Há tendência 
à independência e a força que teima 
em manter tudo como está estão em 
choque e podem abalar as relações. 
Seja alguém que faz a roda da vida 
girar, acredite nela e conquiste seu 
lugar ao sol. 58/358 – Amarelo.

A Lua plena em Aquário na fase 
Nova dá ajuda para tomar atitudes 
e investir em efi ciência. Hora de 
manter, estabilizar e permanecer 
naquilo que estiver sendo realizado. 
Procure atender suas necessidades 
básicas e evitar usar a comunicação 
para criticar. 86/786 – Verde.

A posição da Lua em Aquário ajuda a 
tomar decisões nas relações cotidia-
nas ou nas fi nanças de forma direta 
e fi rme, podendo iniciar parcerias 
e sociedades que já estejam sendo 
preparadas. Espere um pouco para 
a execução dos planos menos impor-
tantes. 59/259 – Preto.

É importante distinguir o que é 
prático e necessário daquilo que 
é apenas aventura e ilusão. Com a 
Lua em Aquário podemos nos sentir 
exigidos demais e muito atarefados, 
com sobrecarga sobre os ombros. 
Até a noite haverá disposição e ener-
gia para coisas novas. 53/153 – azul.

As emoções tendem a fi carem impul-
sivas nesta terça-feira com a Lua em 
Áries. É melhor saber expressar suas 
preocupações e facilmente ser bem 
compreendido pelos seus amigos. 
Agrados e sorrisos devem estar em 
sua agenda nesta terça, pois ajudarão 
para seu sucesso. 80/580 – amarelo.

Não insista em contar com a ajuda 
de pessoas, pois a maioria delas está 
indo a outra direção, bem diferente 
da sua. Faça acordos necessários 
para que tenha forças para completar 
suas tarefas neste dia. A sensualida-
de está no ar e deve ser usada em seu 
proveito nesta terça. 54/954 – Azul.

O dia dá capacidade de ter boas 
iniciativas. Logo depois do meio dia 
haverá maior harmonia e benevolên-
cia. Pode-se sentir a generosidade 
no astral desta terça. A vida social 
fi ca mais agradável e aumenta a 
chance de boas novas. Mas o ideal 
é esperar o Sol entrar em seu signo. 
76/576 – Branco.

Positivo para lidar com as coisas de 
forma mais concreta com a Lua em 
Aquário na fase Nova. Assim haverá 
determinação para resolver pendên-
cias e a dar o melhor de si em cada 
tarefa durante todo o dia. A ambição 
e a determinação o levam a realizar 
o que quiser. 82/482 – Cinza.

Simpatias que funcionam
Obter sorte e harmonia no lar: Durante 1 mês, nas 
manhãs de quarta-feira, jogue 1 pitada de sal grosso em 
cada cômodo de sua casa, mas não deixe que ninguém 
veja. Enquanto isso, mentalize que está neutralizando 
todas as energias negativas. Reze 1 Pai-Nosso e 1 Ave
-Maria, pedindo proteção e sorte para a sua família. Varra 
o sal grosso nas manhãs de quinta-feira e jogue no lixo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Windows 
(?): antece-
deu o Vista
(Inform.)

Desenhos
usuais em
tapeçarias

Centro
Técnico 

Aeroespa-
cial (sigla)

Melhor (?)
Original,

prêmio do
Oscar

Peça com
rosca pa-
ra para-
fuso (pl.)

Período
dos

hábitos da
coruja

Defeito al-
vo da "dita-
dura do cor-
po ideal"

Cerveja 
de alta fer-
mentação

 (ing.)

Utensílio
cortante,
como a
cutela

A (?) Ar-
te: as his-
tórias em 
quadrinhos

Estado-
Maior do
Exército
(sigla)

Composto
nocivo à
camada

de ozônio

Fruta do 
apfelstru-
del (Cul.)

Cadete
(abrev.)
Número 

(?): 4º ou 9º

Procedimento
contratual público em

casos de urgência
Espera ansiosa

Fixar a
vista em

Ceder
ao peso

Alex Escobar,
jornalista esportivo

Festa
religiosa
que ter-

mina
em 6 de
janeiro

Ingrediente comum a
salpicões, coxinhas e

pastéis
(Cul.) Recitar

O gás que
prejudica o
ambiente

(?) Salles,
atuou em 
"Babilônia"

Cantora de
"Feeling
Good"

No limite

Remédio
antifebril
(sigla)

(?) Ianelli: pintor e
escultor paulista que
fez parte do Grupo

Guanabara

Rua
(abrev.)
Mulher

guerreira
Banquete

(fig.)
Maior

rio suíço

Marca do
Metralha

1313 (HQ)
Conceitos

Agir como
o cirurgião
Fêmea ala-
da da saúva

Rei de Isra-
el (Bíblia)
Bom, em
francês

Olavo (?),
poeta

Grupo dis-
criminado

Emanação
corporal
invisível
(Ocult.)

Nordeste
(abrev.)
O boi-

cavalo da
África

Conduz
Oscar

Niemeyer,
arquiteto

Iodo
(símbolo)
Garantia

no crédito

PFVD
FOLIADEREIS

ARLETERXP
AURAAGAPE
NERAMAGENS

GNUAZARCTA
ROTEIROCAD

DEDNOITE
EOPERARIL

ESTRIADAVI
FACABILAC

NINASIMONEI
AASNONAAT
DJCRLEVA

PORUMFIOMAÇÃ

ARCANGELO

3/ale — bon — gnu. 6/ideias — vergar. 8/por um fio — ramagens. 9/arcangelo. 10/nina simone.

O decreto presidencial 

que recém fi xou o 

salário mínimo para 

o ano de 2019 vem 

causando grande 

discussão

O polêmica à parte, cabe 
aqui uma análise jurídi-
ca isenta. Entendemos 

que não há nenhuma ilegalida-
de no ato presidencial.

A Lei nº 13.152 de 2015, 
aprovada durante o governo da 
Presidenta Dilma Rousseff, de-
termina que o salário mínimo 
deve ser reajustado levando 
em consideração dois fatores. 
O crescimento do PIB de 2017 
(para o reajuste do salário de 
2019) e a infl ação, medida pelo 
INPC do ano anterior (2018). 
Nesse último reside o foco da 
discussão.

No caso do reajuste de 2019, 
levou-se em conta o crescimen-
to do PIB de 2017 (1,1%) e o 
número preciso do INPC de 
2018, que à época do envio da 
proposta de orçamento envia-
da ao Congresso. 

Assim, o valor fi cou abaixo 
da estimativa da que constava 
do orçamento da União, de R$ 
1.006. O projeto da Lei Orça-
mentária para o ano de 2019, 
encaminhado ao Congresso 
Nacional, usando dados de 
agosto, previa INPC de 4,2% 
em 2018.

O governo do Presidente Jair 
Bolsonaro previu uma infl ação 
menor, de 3,3%. Até novembro, 
o INPC acumulado do ano 

registrava alta nos preços de 
3,29%. A projeção do governo é 
que a infl ação fi que estagnada 
em dezembro, o eu motivou a 
assinatura do Decreto Presi-
dencial levando em conta o 
valor de R$ 998,00. Por mais 
que pareça que os valores 
em questão sejam pequenos, 
o reajuste do salário mínimo 
tem impacto signifi cativo nos 
gastos do governo.

A começar pelos benefícios 
pagos pelo INSS aos apo-
sentados que não podem ser 
menores do que um salário 
mínimo. A Constituição 1988 
estabeleceu o salário mínimo 
como piso de referência dos be-
nefícios da Previdência. Além 
do benefício previdenciário, 
ele incide diretamente também 
nos benefício da assistência 
social e o seguro-desemprego. 
O governo projeta que cada 
R$ 1,00 de aumento no salário 
mínimo, incide diretamente 
em uma aumento de R$ 300 
milhões ao ano nas despesas 
do governo. Esse aumento 
igualmente incidirá em todos 
os processos de negociação do 
setor privado.

As negociações sindicais 
por ocasião das convenções 
coletivas deverão ter em conta 
essa majoração. Caberá agora 
em 2019, no  curso do novo 
governo, o encaminhamento 
de projeto de lei criando novo 
regramento para a correção do 
salário mínimo em 2020.

(*) - É advogado trabalhista do 
escritório FNC - Frtiz,

Nunes e Conrado.

Salário mínimo 2019
Julio Conrado (*)

A iniciativa, batizada de 
“um gesto de amor”, nas-
ceu da colaboração entre 

o criador da receita e fundador 
do restaurante romano Alfredo 
ala Scrofa e a ONG para crianças 
“Every Child is My Child Onlus”.

O fettuccine Alfredo é 
conhecido pela massa fina 
como papel que leva apenas 
30 segundos para cozinhar e 
é temperado com generosas 
doses de manteiga e queijo 
parmesão. O jantar benefi cen-
te reunirá alguns do principais 
atores italianos, com Max 
Bruno, Martina Colombari, Pa-
ola Cortellesi, Andrea Bosca, 
Paolo Genovese, Edward Leo 
e Vittoria Puccini. Além disso, 
o evento contará com uma 
doação extra do Consórcio do 
Parmigiano Reggiano. 

O fettuccine Alfredo é conhecido pela massa fi na como papel que 

leva apenas 30 segundos para cozinhar.

A Itália realiza o primeiro concurso de gas-
tronomia com fl ores. Ao todo, 41 cozinheiros 
e blogueiros apresentarão suas receitas, que 
devem levar o ingrediente principal, a fl or, como 
elemento base, e não apenas como decoração.

A competição foi batizada de “Buon Appetito, 
Fiorellino” e a fi nal ocorrerá no dia 5 de mar-
ço, na Villa Ormond, em Sanremo. No último 
sábado (2), o júri da competição selecionou 
as 10 melhores receitas, etapa que dura até o 
próximo dia 15.

Depois, somente três competidores se enfren-
tarão na fi nal. A prova fi nal será composta por 
uma “caixa misteriosa” de fl ores que deverão 
ser utilizadas de improviso em uma receita. O 
concurso é promovido pela Associação Italiana 
de Food Bloggers, pela CREA Sanremo, pela 
Fundação Villa Ormond de Sanremo, entre 
outras instituições locais (ANSA).

A fl or, como elemento base,

e não apenas como decoração.

Itália celebra ‘Dia do fettuccine 
Alfredo’ com jantar benefi cente
A Itália irá celebrar nesta quinta-feira (7), o “Dia Nacional do fettuccine Alfredo” e aproveitará a data 
para realizar um jantar benefi cente para arrecadar fundos para crianças carentes

A
N

SA ingrediente-chave da receita 
original”, disse Nicola Berinelli, 
presidente da empresa. O ‘fet-
tuccine Alfredo’ fi cou famoso 
no mundo inteiro na época 
das imigrações no começo do 
século XIX. Ao longo dos anos, 
foi descaracterizada e ganhou 
outros ingredientes, sendo ser-
vida até com molho de carne, 
creme ou com almôndegas ao 
molho vermelho.

O prato foi criado pelo fun-
dador do restaurante romano 
“Alfredo ala Scrofa”, que o 
teria inventado quando sua 
esposa estava com os famosos 
“desejos” culinários durante a 
gravidez. De acordo com a len-
da, a mulher comia fettuccine 
no almoço e no jantar, e no fi m 
da gestação teve um menino de 
seis quilos (ANSA).

“Estamos animados para 
celebrar o IV Dia Nacional 
do fettuccine Alfredo, prin-

cipalmente pelo aspecto da 
caridade, mas também por-
que o queijo parmesão é um 

Independência
“Seja fácil com as pessoas e situações. Não fi que estressado 
e com medo. Tudo é somente um jogo. Há signifi cado por 
trás de tudo que acontece. Aprenda a ajustar-se e a enten-
der. Preocupação torna você pesado. Deixe o passado ser 
passado. Deixe tudo fl uir naturalmente. Mantenha o foco 
no presente. Seja uma fonte de preenchimento, e haverá 
facilidade.”

Brahma Kumaris

Itália lança 1º concurso 
gastronômico de 
receitas com fl ores ANSA

O segundo encontro entre o pre-
sidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, e o líder da Coreia do Norte, 
Kim Jong-un, será realizado no Vietnã, 
informou a “CNN”, citando fontes da 
administração norte-americana, na 
sexta-feira (1º). De acordo com emis-
sora, a expectativa é de que a reunião 
prevista para o fi nal de fevereiro acon-
teça na cidade costeira de Danang. 

No entanto, os detalhes fi nais ainda 
estão sendo ajustados. A nova cúpula 
entre os dois países foi revelada pela 
Casa Branca no último dia 18, após 
conversas entre Trump e Kim Yong 
Chol, principal negociador da Coreia 
do Norte, sobre desnuclearização. 
Logo depois, o primeiro-ministro 
vietnamita disse que seu país estava 
disposto a sediar a possível reunião. 
No primeiro encontro histórico entre 
Kim e Trump, realizado no dia 12 de 
junho de 2018, em Singapura, os dois 
líderes se comprometeram de forma 
vaga com a paz e a desnuclearização 
da Península Coreana (ANSA).

A expectativa é de que a 2ª reunião seja 

no fi nal de fevereiro.

Nova cúpula entre Trump 
e Kim será no Vietnã

EP
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: VALDOMIRO DOS ANJOS SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de marceneiro, nascido em São Paulo - SP, aos 07/06/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdomiro Silvesre da Silva e de Marlene Evangelista 
dos Anjos; A pretendente: ESTEFÂNIA PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 09/06/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Firmino dos Santos e de Marinês Pereira da Silva.

O pretendente: JOSÉ BERNARDINO GOMES, nacionalidade brasileira, solteiro, 
porteiro, nascido em Itaíba - PE, aos 15/03/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Amadeus Bernardino Gomes e de Faustina Maria de Jesus; A 
pretendente: ANA FERNANDA SILVA SOUSA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de limpeza, nascida em Paulo Afonso - BA, aos 13/04/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cícero Fernando de Sousa e de Aurenice Maria da Silva.

O pretendente: MARCELO FRANCISCO DOS ANJOS, nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de maquina, nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, aos 10/07/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldemir Francisco dos Anjos e de 
Heliete Rodrigues dos Anjos; A pretendente: KELLY CRISTINE RODRIGUES CRUZ, 
nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 
05/08/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudionor de 
Oliveira Cruz e de Sonia Rodrigues de Sousa Ortiz.

O pretendente: WESLEY FÁBIO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciado, por-
teiro, nascido em São Paulo - SP, aos 10/08/1984, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Adalmário Xisto dos Santos e de Norvina Maria de Jesus dos Santos; A 
pretendente: CRISTIANE DOS SANTOS ARAUJO, nacionalidade brasileira, solteira, mani-
cure, nascida em Santo Antonio de Jesus - BA, aos 27/10/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos dos Santos Araujo e de Crispina dos Santos.

O pretendente: CARLOS ALBERTO BOÉ, nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, 
nascido em São Paulo - SP, aos 12/01/1976, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Carlos José Boé Neto e de Maria Terezinha Alvarenga  Boé; A pre-
tendente: MARIA FERNADA BORGES RICARDO, nacionalidade brasileira, divorciada, 
cuidadora de idosos, nascida em São Paulo - SP, aos 18/02/1972, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eustaquio Ricardo e de Maria Cecilia Borges.

O pretendente: ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO SOUZA, nacionalidade brasileira, 
divorciado, porteiro, nascido em Itapicuru - BA, aos 17/01/1976, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Ferreira de Souza e de Maria da Conceição 
Souza; A pretendente: ZAINE NEVES DAS CHAGAS, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 24/04/1989, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Josenildo Francisco das Chagas e de Marli Neves das Chagas.

O pretendente: JOSIMAR SOARES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, 
mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 27/10/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Nivaldo dos Santos e de Maria Lindinalva dos Santos; 
A pretendente: LETÍCIA CAROLINA RIBEIRO COSTA, nacionalidade brasileira, solteira, 
recepcionista, nascida em Salvador - BA, aos 17/02/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arivaldo de Jesus Costa e de Angélica Santos Ribeiro.

O pretendente: WANDERLEI LOPES MAIA, nacionalidade brasileira, solteiro, gerente 
de mercado, nascido em São Paulo - SP, aos 21/02/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Osvaldo Maia e de Eridam Rodrigues Lopes; A 
pretendente: MAGDA SILVA DE MORAES, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrativa, nascida em São Paulo - SP, aos 22/01/1979, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nestor Paz de Moraes e de Dulce Silva de Moraes.

O pretendente: MARIO MANUEL SIMÃO PIRES, nacionalidade brasileira, solteiro, 
educador físico, nascido em São Paulo - SP, aos 23/11/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Antonio Simão Pires e de Elza Aparecida Simão 
Pires; A pretendente: BIANCA OLIVEIRA ORTEGA, nacionalidade brasileira, solteira, 
recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 17/11/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivan Simões Ortega e de Carmen Santos de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ MICAEL DANTAS MOREIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar serviços gerais, nascido em Currais Novos - RN, aos 23/02/1997, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Dantas Moreira; A pretendente: 
IZABELLA PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida 
em São Paulo - SP, aos 26/11/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Rosangela Pereira dos Santos.

O pretendente: LUIZ FELIPE AVELINO TORRES, nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 30/09/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Claudino Torres e de Ana Rosa Avelino de Me-
deiros; A pretendente: JAÍNE PETRILLE MORAES RIBEIRO, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Caculé - BA, aos 27/07/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Aparecida Moraes Ribeiro.

O pretendente: MARCELO ALEJANDRO SALINAS MONTECINOS, nacionalidade 
chileno, divorciado, empresário, nascido em Santiago, aos 20/10/1975, residente e 
domiciliado em Santiago - Chile, fi lho de Nelson Alejandro Salinas Rubio e de Elizabeth 
de Las Mercedes Montecinos Baeza; A pretendente: TANIA APARECIDA DA SILVA 
AZEVEDO, nacionalidade brasileira, solteira, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 
24/01/1985, residente e domiciliada no Jardim Iracema, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Quirino de Azevedo Filho e de Nair Novais Silva de Azevedo.

O pretendente: EDUARDO MARQUES BUENO, nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 02/11/1973, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Agenor Reimberg Bueno e de Idalina Marques Bueno; 
A pretendente: LUCELINE CUSTÓDIO FREIRE, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em Buíque - PE, aos 23/10/1980, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Beatriz de Andrade Freire.

O pretendente: DIOMARQUES BARROS SANTIAGO, nacionalidade brasileira, sol-
teiro, confeiteiro, nascido em Castro Alves - BA, aos 02/08/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Gomes Santiago e de Isabel Dias Barros; A 
pretendente: DORIPES PEREIRA LEITE, nacionalidade brasileira, solteira, cuidadora 
de idosos, nascida em Embu das Artes - SP, aos 20/02/1974, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Govea Leite e de Nairda Pereira Leite.

O pretendente: DIEGO FRANCISCO SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante 
geral, nascido em São Paulo - SP, aos 15/01/1994, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adeilda Maria da Silva; A pretendente: RAFAELA OLIVEIRA 
DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, nascida em São Paulo 
- SP, aos 11/11/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose 
Roberto dos Santos e de Joselina Pereira de Oliveira.

O pretendente: EDUARDO DE OLIVEIRA FREIRE, nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em Vitória da Conquista - BA, aos 30/07/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joelson Ramos Freire e de Glorineize Silva de 
Oliveira Freire; A pretendente: TAYS DANTAS GOMES BARBOSA, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de departamento pessoal, nascida em São Paulo - SP, aos 
23/12/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Gomes 
Barbosa e de Lucinete Dantas Barbosa.

O pretendente: RICARDO FILIPE AZEVEDO DA SILVA, nacionalidade português, 
solteiro, eletricista, nascido em Vila Nova de Famalição - Portugal, aos 26/10/1985, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alberto Araújo da 
Silva e de Maria Augusta Azevedo da Silva; A pretendente: MARGARETH MARIA 
DE JESUS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, 
aos 16/06/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alaide 
Maria de Jesus.

A pretendente: MONICA GALVÃO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 10/04/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilberto da Silva e de Simone Alves Galvão da Silva; 
A pretendente: RAÍSSA DE ÁVILA DEL BARCO AGUIAR, nacionalidade brasileira, 
solteira, professora, nascida em Campo Novo do Parecis - MT, aos 08/06/1993, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cleber de Aguiar e de Sandra Cristina 
de Ávila Del Barco Aguiar.

O pretendente: ADRIANO SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, nascido 
em São Paulo - SP, aos 03/11/1973, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Alaide do Espirito Santos; A pretendente: SILVANIA LIMA DE SALES, 
nacionalidade brasileira, solteira, operadora de atendimento, nascida em Belmonte - BA, 
aos 05/09/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aguinel 
Pereira de Sales e de Ali Suely Souza Lima.

O pretendente: CLAYTON NOGUEIRA ALVES, nacionalidade brasileira, solteiro, técnico 
em áudio e vídeo, nascido em São Paulo - SP, aos 02/09/1978, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Maria Alves e de Regina Josefa Nogueira 
Alves; A pretendente: MARIA APARECIDA GONÇALVES, nacionalidade brasileira, 
solteira, profi ssional de help desk, nascida em Água Branca - PB, aos 11/09/1987, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Gonçalves de Sousa e 
de Lídia Genesio de Sousa.

O pretendente: ALBERTO DIONISIO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, aos 27/12/1975, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Floriano Dionisio de Oliveira e de Marina Bezerra de 
Oliveira; A pretendente: ADRIANA APARECIDA LUZ DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar administrativa, nascida em São Paulo - SP, aos 04/06/1982, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Fatima Rodrigues da 
Silva e de Maria Isabel da Luz.

O pretendente: AURELIO ALVES COSTA, nacionalidade brasileira, solteiro, lavador 
de autos, nascido em Comercinho - MG, aos 04/01/1977, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Alves Costa e de Dalva Alves Costa; A pretenden-
te: BENDÔLORES SILVA DE JESUS, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de 
caixa, nascida em Boquira - BA, aos 20/03/1965, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Bento Bispo de Jesus e de Dolores Borges da Silva.

O pretendente: JAILSON DE SOUZA CASTRO, nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante geral, nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, aos 05/02/1996, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jerolino Pereira Castro e de 
Jenolina de Souza Castro; A pretendente: TAYSE CERQUEIRA DA SILVA, nacio-
nalidade brasileira, solteira, atendente de restaurante, nascida em Santa Isabel - SP, 
aos 01/04/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria 
Raimunda Cerqueira da Silva.

O pretendente: IVANIR LUIS DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciado, garçom, 
nascido em Tenente Portela - RS, aos 22/07/1967, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Arlindo da Silva e de Lourdes da Silva; A pretendente: MARIA 
DE LIMA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida 
em União dos Palmares - AL, aos 19/06/1970, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João José da Silva e de Severina de Lima da Silva.

O pretendente: OTAVIO ANICETO DE OLIVEIRA JUNIOR, nacionalidade brasileira, 
divorciado, analista de sistema, nascido em São Paulo - SP, aos 26/10/1978, residente e 
domiciliado no Jardim Cotching, São Paulo - SP, fi lho de Otavio Aniceto de Oliveira e de 
Geni Aniceto de Oliveira; A pretendente: LUCIANA DE JESUS MENDES, nacionalidade 
brasileira, solteira, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 17/07/1983, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel José Mendes e de Maria de 
Lourdes de Jesus Mendes.

O pretendente: DAVI MELO DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 06/03/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Ribeiro de Araujo e de Maria do Carmo Marques 
de Melo; A pretendente: GRAZIELLI FREITAS DA CUNHA, nacionalidade brasileira, 
solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 15/02/1996, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Ramos da Cunha e de Noezia Celestina de 
Freitas da Cunha.

O pretendente: EVERTON DE LIMA ANDRADE, nacionalidade brasileira, solteiro, as-
sistente de ti pleno, nascido em São Paulo - SP, aos 26/05/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Winston Aparecido Andrade e de Marcia Aparecida 
de Lima Andrade; A pretendente: RAFAELA DELIS FERRES DA SILVA SATTO, nacio-
nalidade brasileira, solteira, fonoaudióloga, nascida em São Paulo - SP, aos 24/08/1990, 
residente e domiciliada em Taboão da Serra - SP, fi lha de Ricardo Ioshiaru Satto e de 
Silvana Ferreira da Silva Satto.

O pretendente: EWERTON HUDSON NASCIMENTO SOUZA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, coletor hospitalar, nascido em São Paulo - SP, aos 13/12/1993, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josue de Souza e de Ana Claudia Ferreira; 
A pretendente: THAIS HELENA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, garçonete, 
nascida em São Paulo - SP, aos 12/09/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jose Carlos da Silva e de Sonia Cristina da Silva.

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GIOVANNI SILVA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão controlador de 
acesso, nascido em Amparo, SP, no dia (28/08/1991), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Elias Alves e de Celice Silva Alves. A pretendente: OLÍVIA 
SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente de callcenter, nascida nesta 
Capital, Bela Vista, SP, no dia (14/11/1985), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adelaido Bispo dos Santos e de Gercina Souza Santos.

O pretendente: JOVENIL APOLUNARIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido em Piripá, BA, no dia (11/01/1984), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Braulino Apolunario da Silva e de Iraci de Jesus Silva. A 
pretendente: FABRÍCIA PEREIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão garçonete, 
nascida em Pirapá, BA, no dia (30/09/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gercino Jesus Santos e de Marinalva Maria Pereira Santos.

O pretendente: OSCAR SILVEIRA RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Chonim, município de Governador Valadares, MG, no dia 
(24/01/1948), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Rodrigues 
Ferreira e de Azelina André Rodrigues. A pretendente: SINÉLIA CALDEIRA SILVEIRA, 
estado civil divorciada, profi ssão técnica em cozinha, nascida em Vila Matias, MG, no dia 
(13/06/1970), residente e domiciliada em Belo Horizonte, MG, fi lha de Joaquim Caldeira 
Silveira e de Colita Altiva Silveira.

O pretendente: ALEX SIQUEIRA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em Caieiras, SP, no dia (30/10/1984), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Aguiar Ferreira e de Marcia Pedrozo de Siqueira. 
A pretendente: ANA CAROLINE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (17/02/1988), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Iraudo Cosmo da Silva e de Ivete Aparecida Pereira.

O pretendente: AIMAN MOHMED MAJZOUB, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
comercial, nascido nesta Capital, SP, no dia (09/04/1991), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mohamad Ahmad Majzoub e de Silvia Inacia Ferreira. A 
pretendente: MARIANE CRISTINE DA FONSECA, estado civil solteira, profi ssão consultora 
comercial, nascida nesta Capital, SP, no dia (01/03/1992), residente e domiciliada em 
Caieiras, SP, fi lha de Sérgio Cícero da Fonseca e de Márcia Ferreira de Brito da Fonseca.

O pretendente: ERISVALDO SALUSTIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
aposentado, nascido em Penedo, AL, no dia (06/01/1974), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eraldo Salustiano da Silva e de Floraci da Conceição. 
A pretendente: EDILENE RODRIGUES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Salvador, BA, no dia (26/09/1977), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Elias Santos e de Eurides Rodrigues Santos.

O pretendente: WESLEY RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de computador, nascido nesta Capital, SP, no dia (04/05/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Luiz da Silva e de Nadir Lino Ribeiro. A 
pretendente: JÉSSICA FERNANDES BRITO, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida nesta Capital, SP, no dia (16/02/1997), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilson Souza Brito e de Gilma Fernandes de Figueiredo.

O pretendente: JOSE GERNOLDO GOMES NUNES, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de suporte, nascido em Pentecoste, CE, no dia (08/03/1965), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Gomes Nunes e de Francisca Gomes Nunes. A 
pretendente: PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida nesta Capital, SP, no dia (09/03/1977), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Cardoso dos Santos e de Euza Ferreira dos Santos.

O pretendente: ANDRE COSTA NICIOLI, estado civil solteiro, profi ssão historiador, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (20/09/1980), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Claudio Nicioli e de Maria de Fatima Costa Nicioli. A pretendente: NATÁLIA 
TRINDADE DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (19/11/1984), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Macario de Carvalho e de Felicia Maria Trindade de Carvalho.

O pretendente: CRISTEN RAUFE DUARTE DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de manutenção de condomínios, nascido em Arapiraca, AL, no dia (13/09/1988), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adelmo Melo da Silva e 
de Ana Maria Duarte Lima. A pretendente: LUIZA SANTANA GUIMARÃES, estado civil 
divorciada, profi ssão ajudante de cozinha, nascida em Tucurui, PA, no dia (26/02/1977), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Durval Francisco Guimarães 
e de Maria Neuza Santana Guimarães.

O pretendente: JOSÉ LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nas-
cido em Limoeiro, PE, no dia (05/09/1954), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Lopes da Silva e de Joana Delmira de Jesus. A pretendente: 
ADRIANA UBEDA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida nesta 
Capital, Perus, SP, no dia (06/07/1970), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Salvador Ubeda e de Marilene da Veiga Lima Ubeda.

O pretendente: MARISVALDO DE JESUS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, 
nascido em Pacajá, PA, no dia (17/09/1989), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Gerson Pereira Lima e de Antonia Benedita de Jesus Lima. A preten-
dente: IZABEL CRISTINA NUNES RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão bloquista, 
nascida em Contendas do Sincorá, BA, no dia (23/10/1974), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eufrázio José Rodrigues e de Anita Maria Nunes.

O pretendente: MARCIO MATHEUS PERES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (19/10/2000), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcio Correia da Silva e de Thais Peres da Silva. A 
pretendente: BEATRIZ DIAS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Teresina, PI, no dia (11/04/2000), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Willame Silva Santos e de Rosilene dos Santos Dias.

O pretendente: EVERTON NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil divorciado, pro-
fi ssão aplicador de fi lme e polidor, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (18/12/1979), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Evaristo dos 
Santos e de Jocileide Gomes do Nascimento Santos. A pretendente: REGINA TOLEDO 
BARBOSA, estado civil divorciada, profi ssão babá, nascida nesta Capital, Ibirapuera, 
SP, no dia (24/05/1980), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Osvaldo Barbosa e de Rosaria Maximino de Toledo Barbosa.

O pretendente: JETRO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão assistente social, nascido 
em Barueri, SP, no dia (27/09/1985), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Maria Pinheiro dos Santos e de Elza Maria das Chagas Santos. A 
pretendente: IZABEL CRISTINA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão teleoperadora, 
nascida em Jaboatão dos Guararapes, PE, no dia (02/03/1988), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Levi de Lima e de Rozilda Maria da Conceição.

O pretendente: ODELSINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em Palmópolis, MG, no dia (01/12/1974), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Odelsino Gomes de Oliveira e de Ivani Francisca 
de Oliveira. A pretendente: RAMILE ANTONIA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante de cozinha, nascida em Lauro de Freitas, BA, no dia (28/09/1990), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Claudino da Silva 
e de Ruti Maria dos Santos.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO BAGATTINE LACERDA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, SP, no dia (16/05/1998), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mateus Pereira Lacerda e de Aparecida de Fatima Ba-
gattine. A pretendente: SAMARA BEATRIZ DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (24/11/1999), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Felipe dos Santos Filho e de 
Selma Cristina de Souza Santos.

O pretendente: FERNANDO DE FIGUEIREDO LOPES FILHO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão assistente administrativo, nascido nesta Capital, SP, no dia (11/05/1993), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando de Figueiredo Lopes e de 
Maria da Conceição do Amor Divino Oliveira Lopes. A pretendente: GABRIELA RIBEIRO 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão coordenadora pedagógica, nascida nesta 
Capital, Vila Mariana, SP, no dia (29/04/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Sergio Eduardo de Oliveira e de Penha Regina Ribeiro de Oliveira.

O pretendente: JOSE HENRIQUE SOARES BASTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
líder de produção, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (07/05/1984), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adailton da Silva Bastos e de Marlene 
Soares de Lima Bastos. A pretendente: DANIELA FERREIRA DUARTE, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida nesta Capital, SP, no dia (12/04/1982), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Conceição Ferreira Duarte.

O pretendente: ROGERIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (09/04/1975), residente e domiciliado em Balbinos, SP, fi lho 
de Sonia Maria de Souza. A pretendente: TATIANE APARECIDA CONRRADO, estado 
civil solteira, profi ssão babá, nascida nesta Capital, SP, no dia (05/12/1977), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ismael Conrrado e de Maria 
Jose Gonçalves.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: MARCELO VEIGA PIRANI, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (08/04/1980), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Pirani e de Sonia Maria Veiga Pirani. 
A pretendente: LIZANDRA GOMES COSTA, estado civil solteita, profi ssão empresária, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia (21/08/1980), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Heribaldo Costa e de Antonia Gomes Costa.

O pretendente: JOSÉ EDUARDO FELIX DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão gerente, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (15/01/1990), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Felix do Nascimento e 
de Sonia Regina Salles Marchiori. A pretendente: THAIS MARTORELLI SOARES DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, 
no dia (28/08/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ilton Soares da Silva e de Rosana Martorelli da Silva.

O pretendente: IVAN INACIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão alinhador, nas-
cido em São Luiz - MA (Registrado em Caruaru - PE), no dia (07/02/1970), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Inácio Sebastião da Silva e 
de Alaíde Maria da Silva. A pretendente: ADRIANA BRASÍLIO PEDROSO, estado 
civil divorciada, profi ssão emnpregada doméstica, nascida em Pariquera-Açu - SP, no 
dia (07/07/1975), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Menaide Brasílio Pedroso.

O pretendente: RICARDO ALVES BARRETO, estado civil solteiro, profi ssão recepcio-
nista, nascido nesta Capital, Ermelino Matrazzo - SP, no dia (02/03/1997), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Barreto e de Maria de 
Lourdes Alves. A pretendente: LARISSA CAMILA RODRIGUES, estado civil solteira, 
profi ssão funcionária pública, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (28/10/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosalvo de Ramos 
Rodrigues e de Melissa de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON ALVES DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão téc-
nico eletrônico, nascido em Itiúba - BA, no dia (02/12/1992), residente e domiciliado 
em Suzano - SP, fi lho de Francisco Vicente de Mattos e de Lúcia Alves de Mattos. A 
pretendente: SABRINA RIBEIRO COSTA, estado civil solteira, profi ssão agente de 
cobrança, nascida em Montes Claros - MG, no dia (19/08/1997), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ednalva Ribeiro Costa. Obs.: Bem como cópia 
recebida da Unidade de Serviço do cartório do município de Suzano, neste Estado, onde 
será realizado o casamento.

O pretendente: SILVIO FARIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (20/11/1965), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Farias da Silva e de Maria 
Ana de Jesus Pereira. A pretendente: NANCI BATISTA CAMPOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar geral, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (18/01/1971), re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Campos e de 
Robeth Batista Santos Campos.

O pretendente: MANOEL GOMES SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
expedição, nascido em Mucambo - CE, no dia (29/11/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Anastácio Rodrigues Sousa e de Joana Gomes 
Sousa. A pretendente: MARIA DO ROSÁRIO SILVA DE SOUZA, estado civil divorciada, 
profi ssão ajudante geral, nascida em Betânia - PE (Registrada em Serra Talhada - PE), 
no dia (06/05/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Olimpio Santos de Souza e de Maria de Lourdes Silva de Souza.
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DE PESSOAS NATURAIS 
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DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: REGINALDO LOPES ALVES, estado civil solteiro, profissão taxista, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 28/07/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Hismeraldo Nolasco Alves e de Geni Lopes 
Alves. A pretendente: RAQUEL BASTOS TELES, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Montanha - ES, no dia 26/06/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Gonçalves Teles e de Luzimar de 
Souza Bastos.

O pretendente: GUTIERRE ALVES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Ilhéus - BA, no dia 16/10/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Carlos Costa dos Santos e de Adelina Conceição Alves. A pretenden-
te: JESSICA SIMÕES DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida 
nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 21/02/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Rogério Rodrigues de Araujo e de Maria José 
Simões dos Santos.

O pretendente: ARTHUR ALVES DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 10/08/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Norma Alves de Melo. A pretendente: TAMARA PINHEIRO DE 
CAMARGO, estado civil solteira, profi ssão controladora de acesso, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 23/10/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Elias Gonzaga de Camargo e de Cleonice Pinheiro de Camargo.

O pretendente: VANDERLEI DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro civil, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 19/10/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vanildo Luz da Silva e de Tereza 
Maria Dias da Silva. A pretendente: RENATA DORTA PUTAROV, estado civil solteira, 
profi ssão advogada, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 25/03/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wagner Putarov 
e de Isaura Dorta Putarov.

O pretendente: VINICIO DE AZAVEDO MELO RABINOVITZ, nascido nesta Capital, 
Perdizes - SP, no dia 23/10/1984, estado civil solteiro, profi ssão administrador de redes, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Abrão Rabinovitz e 
de Diana Rabinovitz. A pretendente: NANCY ALMEIDA SILVA, nascida nesta Capital, 
Santo Amaro - SP, no dia 14/02/1976, estado civil solteira, profi ssão professora, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Gregorio da Silva e de Julia 
Almeida da Silva.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: CRISTIANO DA SILVA COSTA, nascido nesta Capital, Bom Retiro - 
SP, no dia 28/10/1972, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz Costa e de Maria José Costa. 
A pretendente: MARCIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO, nascida em Pojuca - BA, no 
dia 22/10/1971, estado civil solteira, profi ssão do lar, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Josefa Almeida da Conceição.
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Pesquisador encontrou cães infectados com a 
bactéria leptospira em três populações de animais: 

errantes, de um canil e de dois abrigos de São Paulo 
e de Mogi das Cruzes.

São Paulo, terça-feira, 05 de fevereiro de 2019Página 8

Especial

Valéria Dias/Jornal da USP

O estudo foi realizado pelo médico veterinário 
Bruno Alonso Miotto e teve o objetivo de 
avaliar a presença de cães infectados com 

leptospiras (bactéria causadora da doença) em três 
populações de animais (errantes, de um canil e de 
dois abrigos) nos municípios de São Paulo e Mogi 
das Cruzes.

A bactéria, transmitida através da urina de ma-
míferos infectados, foi 
encontrada pelo veteri-
nário nas três populações 
avaliadas. Um dos acha-
dos inéditos é que, pela 
primeira vez, os pesqui-
sadores detectaram cães 
infectados com a Leptos-
pira santarosai, espécie 
somente encontrada, até 
então, em animais silves-
tres ou de criação, como 
búfalos, ovelhas e vacas.

De acordo com Miotto, 
existem mais de 260 tipos 
de leptospiras que infec-
tam mamíferos e cada um costuma se adaptar aos 
seus respectivos hospedeiros. A transmissão ocorre 
via contato direto com a urina ou água contaminada, 
como as de enchentes. A bactéria penetra através 
de mucosas (ao coçar os olhos, por exemplo), de 
ferimentos ou quando a pele está fragilizada devido 
ao contato excessivo com a umidade e a água. A 
leptospirose se apresenta nas formas sintomática 
ou assintomática mas, nos dois casos, pode haver 
transmissão. 

Os sintomas, que se confundem com outras doen-

Cães de centros urbanos também 
estão suscetíveis à leptospirose

Cecília Bastos/USP Imagem

Pesquisa da Faculdade de Pesquisa da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia Medicina Veterinária e Zootecnia 
(FMVZ) da USP sugere que (FMVZ) da USP sugere que 
cães podem estar participando cães podem estar participando 
da cadeia de transmissão da da cadeia de transmissão da 
leptospirose em grandes centros leptospirose em grandes centros 
urbanosurbanos

ças, vão desde dor de cabeça, dor muscular e febre, 
até hemorragia pulmonar, falência geral de órgãos e, 
nos casos mais graves, pode provocar a morte. “Os 
cães portadores não apresentam nenhum sintoma 
ou alteração laboratorial, mas ainda assim podem 
eliminar a bactéria pela urina por longos períodos de 
tempo, confi gurando o cão como importante fonte 
de infecção”, destaca o pesquisador. O tratamento 
é feito com antibióticos.

Em um dos abrigos, dos 92 animais testados, pelo 
menos 10 eram portado-
res assintomáticos. No 
canil de Mogi das Cruzes, 
dos 24 cães analisados, 
foi encontrado apenas 
um nestas condições. 
Da população errante 
avaliada, foram diagnos-
ticados dois animais com 
leptospiras. 

“Identifi camos a Lep-
tospira.santarosai em 
três cães, um em cada 
população. Mas perce-
bemos que as bactérias 
que encontramos eram 

muito semelhantes entre si, ao mesmo tempo que 
eram diferentes das L. santarosai já identifi cadas em 
outros mamíferos. Possivelmente, isso indica que 
esta bactéria pode estar se adaptando ao infectar 
cães de forma assintomática”, sugere o veterinário.

O pesquisador conta que, desde 2008, uma lei do 
Estado de São Paulo proíbe a eutanásia de cães em 
abrigos coletivos. Para Miotto, trata-se de uma boa 
medida, do ponto de vista do bem-estar animal. 
Porém, ao mesmo tempo, é bastante difícil susten-
tar uma infraestrutura adequada diante de tantos 

animais, visto que a maioria dos abrigos públicos 
e das Organizações Não Governamentais (ONGs) 
dedicadas à causa animal atuam quase sempre em 
suas capacidades máximas de alojamento.

“O aumento da concentração de cães nesses locais 
eleva as chances de transmissão da leptospirose”, 
adverte Miotto. Com a superpopulação, as condições 
desses abrigos costumam ser de pouca higiene, fa-
vorecendo a disseminação de doenças e bactérias, 
incluindo as leptospiras. Por isso é importante ga-
rantir que esses locais tenham condições higiênicas 
apropriadas para evitar a transmissão. 

Como a castração e, principalmente, a adoção 
de animais permanece como a única estratégia de 
controle populacional de cães errantes, a pesquisa 
também se debruçou sobre a possibilidade de ado-
ção de animais aparentemente saudáveis, mas que 
podem eliminar a bactéria de forma insidiosa.

O diagnóstico da leptospirose é complexo. Primeiro 
envolve uma parte clínica, de avaliação dos sinto-
mas, juntamente com dados obtidos a partir de um 
inquérito epidemiológico. Depois, são necessários 
exames laboratoriais de rotina, como hemograma e 
avaliação da função renal e hepática, além de tes-
tes sorológicos e moleculares para identifi cação da 
bactéria. O tratamento é, em geral, realizado com 
administração de antibióticos por 14 dias.

O problema, segundo o veterinário, é que, quando 
um animal é colocado para a adoção, não existe 
nenhum exame específi co, rápido e prático que 
identifi que se existe a bactéria em amostras de urina 
de animais aparentemente saudáveis. “Eu dispus de 
condições de fazer essa avaliação porque tive acesso 
a um laboratório com reagentes caros que foram 
fi nanciados por meio de uma bolsa de estudos. Mas, 
em termos práticos, essa técnica não é aplicável no 
cotidiano de um canil”, lamenta.

Para o pesquisador, é preciso desenvolver novos 
protocolos de tratamento que sejam seguros, prá-
ticos e que não promovam o desenvolvimento de 
resistência bacteriana, mas que, ainda assim, possam 
prevenir a adoção de cães portadores da bactéria 
leptospira, já que o diagnóstico de animais nestas 
condições depende de técnicas pouco disponíveis 
e caras.

O trabalho de Miotto foi realizado de 2012 a 2016. 
No início, tratava-se de uma dissertação de mestrado, 
mas com o desenrolar do projeto o pesquisador foi 
convidado a fazer o chamado doutorado direto, o 
que lhe garantiu mais dois anos de estudo.

Os pesquisadores detectaram cães infectados com a 
Leptospira santarosai, espécie somente encontrada, 

até então, em animais silvestres ou de criação, 
como búfalos, ovelhas e vacas.
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