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BOLSAS
O Ibovespa: -0,28% Pontos: 
98.311,20 Máxima estável: 
98.587 pontos Mínima de 
-1,01% : 97.596 pontos Volu-
me: R$ 16,11 bilhões Variação 
em 2019: 11,86% Variação no 
mês: 0,94% Dow Jones: +0,7% 
(às 18h27) Pontos: 25.417,03 
Nasdaq: +0,7% (às 18h27) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,6639 Venda: R$ 3,6644 
Variação: -0,15% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,74 Venda: R$ 3,84 
Variação: -0,26% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,6735 Venda: R$ 
3,6741 Variação: -0,04% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6470 
Venda: R$ 3,8100 Variação: 
-0,26% - 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$ 1.319,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,01% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 153,510 
Variação: -0,83%.

Cotação: R$ 3,6735 Variação: 
-0,01% - Euro (às 18h27) Compra: 
US$ 1,141  Venda: US$ 1,141  
Variação: -0,22% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,1800 Venda: R$ 
4,1820 Variação: -0,33% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2200 Ven-
da: R$ 4,3600 Variação: -0,23%.

tos: 7.399,03 Ibovespa Futuro: 
+0,1% Pontos: 98.455 Máxima 
(pontos): 98.725 Mínima (pon-
tos): 97.710. Global 40 Cotação: 
840,653 centavos de dólar Va-
riação: -0,59%.

"O mais feroz dos 
animais domésticos é 
o relógio de parede. 
Conheço um que já 
devorou três gerações 
da minha família".
Machado de Assis (1839/1908)
Escritor brasileiro

O governo federal pre-
tende conseguir de 
320 a 330 votos para 

aprovar a reforma da Previ-
dência na Câmara em dois 
meses, disse o presidente 
reeleito da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia. Depois 
de se reunir com o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
Maia disse ser possível a Câ-
mara aprovar a reforma até 
maio, e o Senado aprová-la 
em junho ou  julho, caso a 
base aliada esteja articulada.

“O nosso problema é ga-
rantir, em dois meses, que 
a reforma da Previdência 
tenha 320, 330 deputados a 
favor. Este é o desafi o, que 
a gente começa a trabalhar 
hoje”, afi rmou. Para ele, se 

Rodrigo Maia: Câmara 
pode aprovar reforma 
da Previdência até maio

tudo for bem organizado, a 
proposta poderá ficar três 
semanas na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, com cinco 
sessões para a apresentação 
de emendas e mais duas para 
a apresentação de pedidos 
de vista. Em seguida, o texto 
poderá ir para o plenário, onde 
deverá passar no máximo 45 
dias se houver um esforço 
concentrado que gere quórum 
em 11 sessões seguidas.

Maia não detalhou se o go-
verno pretende aproveitar o 
texto da proposta de reforma 
da Previdência do governo 
anterior, ainda em tramitação 
na Câmara. Ele disse que isso 
ainda dependerá de como o 
governo encaminhará a ques-
tão. Também informou que, até 

o fi m da próxima semana, se 
reunirá com os governadores 
de seis estados – Ceará, São 
Paulo, Piauí, Pernambuco, 
Goiás e Mato Grosso – para 
pedir apoio à reforma. “Pre-
tendo construir um amplo 
debate sobre a Previdência. 
Sem paixões, sem discussões 
ideológicas”.

Segundo Maia, o principal 
desafi o da base aliada será 
combater a divulgação de 
falsas informações por parte 
de categorias de servidores 
públicos. Ele disse que não 
viu o texto, mas que recebeu 
relatos de Guedes de que a 
proposta busca preservar os 
direitos dos trabalhadores 
mais pobres e pedir às camadas 
privilegiadas que colaborem 

com a transição para diminuir 
o défi cit na previdência Social, 
que somou R$ 290,2 bilhões no 
ano passado.

“O problema da reforma não é 
a reforma, são as mentiras que 
se falam sobre ela. Se todos 
soubessem que o brasileiro que 
se aposenta com um salário 

mínimo, com 65 anos, que re-
presenta 70% do Regime Geral, 
fi nancia quem se aposenta com 
55 anos, com R$ 28 mil, talvez 
o Brasil tivesse uma crise de 
relacionamento da socieda-
de, uma guerra civil quase”, 
acrescentou o presidente da 
Câmara. Sobre a previdência 

dos militares, Maia disse não 
saber se eles serão incluídos 
na proposta a ser enviada nas 
próximas semanas ou se a 
reformulação tramitará num 
texto à parte. Ele afi rmou, 
porém, sentir que as Forças 
Armadas estão dispostas a co-
laborar com a reforma (ABr).

O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados,

Rodrigo Maia, acreditam ser possível aprovar reforma até maio na Câmara.

Turismo nas Cataratas
As novas opções de passeio do 

Complexo Turístico Itaipu, inaugu-
radas recentemente, contribuíram 
para que a Itaipu conquistasse 
o melhor janeiro da história no 
turismo. Ao todo, 128.662 visi-
tantes conheceram os atrativos 
da binacional, somando as visitas 
turísticas e institucionais das duas 
margens, brasileira e paraguaia. O 
número supera o recorde anterior, 
de janeiro de 2018, quando 127.774 
passaram por Itaipu. 

O texto da reforma da Previ-
dência, que está sendo costura-
do pelo governo, passará pelo 
crivo do presidente Jair Bolso-
naro e deve ser encaminhado 
ao Congresso Nacional até a 
segunda quinzena deste mês. A 
informação foi dada pelo vice-
-presidente Hamilton Mourão 
que, na manhã de ontem (5), 
coordenou a quinta reunião do 
Conselho de Governo, que tem 
se reunido periodicamente no 
Palácio do Planalto.

“Temos que aguardar a alta 
dele, que pode ser no fi m de 
semana ou início da semana 
que vem. Acredito que até a 
segunda quinzena [a proposta] 
deve ser enviada ao Congres-
so”, disse. O assunto foi tema 
também do encontro dos 22 
ministros. Segundo Mourão, 
detalhes como idade mínima 
não foram tratados e serão 
decididos por Bolsonaro, que 
está internado em São Paulo, 
após cirurgia para retirada de 
uma bolsa de colostomia.

Mourão antecipou que o 
ministro da Secretaria de 
Governo, Santos Cruz, está 
preparando um plano de co-
municação para apresentar a 
proposta mais claramente à 
população. O vice-presidente 
descartou a realização de uma 
pesquisa sobre os tópicos 
incluídos no texto. “Às vezes, 

Vice-presidente da República, 

Hamilton Mourão.

STJ manda soltar presos 
por rompimento da 
barragem 

A Sexta Turma do STJ decidiu 
ontem (5) mandar soltar as cinco 
pessoas que foram presas, no 
dia 29 de janeiro, no âmbito das 
investigações do rompimento da 
barragem da mina Córrego do 
Feijão, em Brumadinho. Com a 
decisão, serão libertados o geólo-
go Cesar Augusto Grandchamp, 
o gerente de Meio Ambiente, 
Ricardo de Oliveira, e o gerente 
do Complexo de Paraopeba, 
Rodrigo Artur Gomes de Melo. 
Todos são funcionários da mi-
neradora Vale.

A decisão também alcança os 
engenheiros André Jum Yassuda 
e Makoto Namba, engenheiros 
da empresa alemã Tüv Süd, que 
assinaram o laudo que teria ates-
tado a segurança da barragem. 
Na decisão, por unanimidade, os 
ministros entenderam que não 
há motivos para que os acusados 
continuem presos preventiva-
mente, antes do julgamento. 

Seguindo voto proferido pelo 
ministro Nefi  Cordeiro, relator 
do habeas corpus, o colegiado 
entendeu que os acusados pres-
taram depoimentos, as medidas 
de buscas e apreensões foram 
realizadas e não há risco para o 
andamento das investigações. 
De acordo com o MP, os três 
funcionários estão diretamente 
envolvidos no processo de licen-
ciamento ambiental da barragem 
e os dois engenheiros terceiriza-
dos atestaram a estabilidade da 
barragem (ABr).

A prefeitura de São Paulo 
recebeu ontem (5) os envelopes 
com propostas para a licitação 
das linhas de ônibus na capital. 
O sistema foi dividido em 32 lotes 
com três grupos: estrutural, local 
de articulação regional e local de 
distribuição. Os contratos têm 
valor global de R$ 71 bilhões e 
validade de 20 anos. Os ônibus 
paulistanos fazem cerca de 2,8 
bilhões de viagens por ano, 
transportando uma média de 
9,6 milhões de passageiros por 
dia. Rodam pela capital 14,4 mil 
ônibus em 1,3 mil linhas. 

A prefeitura vem tentando 
realizar essa licitação desde 
2015. A concorrência, no 
entanto, primeiro sofreu vá-
rias contestações do TCM. 
A suspensão do edital levou 

Edital prevê ônibus menos poluentes e equipados

com ar-condicionado.

O governador João Doria anunciou ontem 
(5) a redução da alíquota do ICMS que incide 
sobre o combustível de aviação em São Paulo.  
A alíquota, que hoje é de 25%, cairá para 12% 
e vai baratear o custo operacional das empresas 
aéreas. Em contrapartida, em até 180 dias, o 
setor vai criar 70 novos voos em 490 partidas 
semanais, aumentando a oferta de destinos em 
todo o país.

O corte na alíquota que incide sobre o que-
rosene de aviação é reivindicação antiga das 
companhias aéreas. O preço do combustível 
representa em torno de 32% do custo operacional 
total das empresas. Com a redução, a expectativa 
é incrementar o número de voos que partem 
dos terminais paulistas e aumentar o total de 
destinos regionais e nacionais.

A contrapartida exigida pelo Governo prevê, 
ainda, que seis dos 70 novos voos regulares 
atendam exclusivamente a destinos em território 
paulista. A medida vai ampliar a malha aérea local 
e o fl uxo de passageiros em aeroportos de todas 
as regiões do Estado, e não apenas na capital. 
Os novos destinos, porém, só serão anunciados 

O combustível representa em torno

de 32% do custo operacional. 
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TV paga perdeu 
mais de 500 mil 
assinantes em 2018

As operadoras de TV paga 
perderam no ano passado 549 mil 
assinantes. O serviço fechou 2018 
com 17,5 milhões de contratos 
ativos, segundo dados da Anatel. 
A redução de mais de 500 mil 
pessoas representou uma queda 
de 3% na base de usuários. Esse 
movimento mantém o encolhi-
mento da base, que chegou a ter 
19 milhões de pessoas em 2015. Já 
na comparação entre dezembro 
de 2018 e novembro do mesmo 
ano, a perda foi de 21 mil acessos.

Na divisão por tecnologia, 
os serviços por satélite (DTH) 
seguem majoritários, represen-
tando 54% do mercado (9,4 
milhões de acessos). Contudo, o 
predomínio diminuiu. Em 2015, 
eles tinham participação de 58% 
(11,1 milhões). Já a TV a cabo 
saiu de 40% quatro anos atrás 
(7,8 milhões) para 42% no ano 
passado (7,3 milhões). No mesmo 
período, ganhou espaço, ainda 
que timidamente, a oferta por 
fi bra ótica, que saiu de 0,9% para 
4% (702 mil).

Já no recorte por grupos co-
merciais, a Claro domina quase 
metade do mercado (48.9%). De 
origem mexicana, o conglomera-
do atua no mercado por meio da 
NET e da Claro TV, além de ofe-
recer serviços de telefonia móvel, 
banda larga móvel e telefonia, 
sendo um dos maiores conglo-
merados de telecomunicações 
do país (ABr).

São Paulo - A composição 
do atual Ministério, em com-
paração com os últimos seis 
governos eleitos, é a que menos 
têm relação com o tamanho 
dos partidos na Câmara. As 
legendas representadas no 
primeiro escalão do presidente 
Jair Bolsonaro têm apenas 24% 
das vagas de deputados.

Ao tomar posse, em 1995, 
FHC contemplou com cargos 
em seu ministério partidos que 
dominavam 57% da Câmara, 
um pouco menos do mínimo 
necessário para aprovar mu-
danças constitucionais (60%). 
No segundo mandato, a base 
de deputados com correligio-
nários em cargos-chave fi cou 
ainda mais ampla: 80%. Na era 
petista, Lula começou a gover-
nar com uma taxa de 42%, e 
ao ser reeleito a ampliou para 
66%. Sua sucessora, Dilma, 
manteve margens semelhantes 
- 63% e 64% no início do pri-
meiro e do segundo mandatos, 
respectivamente .

Tanto FHC como os presi-
dentes petistas, que tinham 
uma agenda de reformas de-
pendente do aval do Congresso, 
distribuíram ministérios como 
forma de cooptar aliados e ga-
rantir deles fi delidade. Ainda 
que essa fi delidade nunca tenha 

Governo de SP reduz imposto 
sobre combustível de aviação

após novos estudos técnicos conjuntos entre 
Governo e companhias.

“Os passageiros receberão 490 novas frequên-
cias semanais para 21 Estados e 38 destinos, além 
dos seis novos destinos dentro de São Paulo”, afi r-
mou o secretário de Turismo, Vinicius Lummertz. 
Acrescentou ainda que a estimativa é que 59 mil 
empregos sejam gerados nos próximos 18 meses 
a partir da desoneração, com previsão de R$ 1,4 
bilhão em salários anualmente (AI/Turismo-SP). 

SP: licitação de ônibus tem 
contratos de R$ 71 bilhões

a sucessivas prorrogações, 
desde 2016, dos contratos 
com as empresas. Os editais 
preveem aperfeiçoamentos no 
sistema, como ônibus menos 
poluentes e equipados com 

ar-condicionado e com metas 
de substituição dos veículos 
ao longo do tempo. O desenho 
das linhas também deverá ser 
alterado, com a eliminação das 
que se sobrepõem (ABr).

Texto da reforma segue 
este mês para o Congresso

as pessoas não têm todos os 
dados do que é melhor para o 
país como um todo”, explicou.

Hamilton Mourão acrescen-
tou que o conselho de minis-
tros conversou também sobre 
o término das operações de 
buscas em Brumadinho. “Nos 
preocupa e a todas as famílias”, 
lamentou. Para ele, o gover-
no está concentrado agora 
em implementar as medidas 
anunciadas que abrangem o 
monitoramento e reavaliação 
da situação de todas as barra-
gens do país para evitar novos 
desastres. “Implementar o que 
foi decidido, senão fi camos no 
terreno das boas intenções, 
que foi o que aconteceu em 
governos anteriores”, acres-
centou (ABr).

Representação partidária é 
a menor de seis governos

sido absoluta, a história recente 
ensina que a participação no 
Executivo infl uencia o com-
portamento das bancadas em 
votações no Legislativo.

O presidencialismo de coa-
lizão, sistema que marcou a 
política brasileira no último 
quarto de século, é rejeitado 
por Bolsonaro. Seu desafi o será 
garantir apoio no Congresso 
Nacional mesmo sem com-
partilhar o poder. Nem sequer 
essa base de 24% da Câmara é 
sólida. Atualmente há partidos 
com cargos no primeiro escalão 
que não se sentem representa-
dos, já que não participaram da 
indicação do ministro - caso do 
DEM, MDB e Novo (AE).
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OPINIÃO
Por que fracassamos?

Por trás de qualquer 

história de sucesso 

há uma de coragem, 

determinação, 

resiliência, superação

As principais razões para 
o fracasso de profi ssio-
nais e empreendedores 

muitas vezes estão mais rela-
cionadas às suas defi ciências 
em gerenciar suas emoções 
e comportamentos do que a 
falta de habilidades técnicas 
necessárias para suas funções.

As pessoas têm uma ten-
dência em responsabilizar as 
questões técnicas, e, por isso, 
as emocionais acabam sendo 
minimizadas ou deixadas de 
lado até mesmo com certo 
preconceito ou, porque não, 
por um processo de autos-
sabotagem. No esporte, por 
exemplo, fi ca bastante visível 
o quanto os aspectos emocio-
nais são determinantes em 
momentos de decisão. Ao bater 
um pênalti, de acordo com o 
equilíbrio emocional do atleta 
ou a falta dele, o que ele pratica 
diariamente e repetidamente, 
acaba se tornando um enorme 
desafi o. 

No ambiente de trabalho 
acontece o mesmo. A difi cul-
dade de trabalhar em equipe, 
a falta de desempenho diante 
da pressão, o relacionamento 
entre chefe e subordinado, a 
forma como se lida com incer-
tezas, o controle da ansiedade, 
difi culdade de liderar e de ser 
comandado, além da difi cul-
dade de superar frustrações, 
dentre muitos outros aspectos 
emocionais, são fatores que 
frequentemente transformam 
excelentes profi ssionais (que 
dominam todas as suas tarefas 
do ponto de vista técnico) em 
membros medianos da equipe, 
diante de suas difi culdades 
de gerenciar justamente suas 
emoções.

Para um empreendedor, por 
exemplo, esses fatores passam 
a ter ainda mais importância, 
em especial porque ele vai 
precisar navegar em ambientes 
mais instáveis, com constantes 
mudanças de cenários econô-
micos, concorrência etc, ou 
seja, o chamado mundo VUCA 
- vulnerável, incerto, comple-
xo e ambíguo. Além disso, 
esses aspectos também irão, 
eventualmente, afetar os seus 
funcionários, os quais poderão 
decidir deixá-lo na mão, passar 

a trabalhar na concorrência ou, 
quem sabe, até mesmo “criar” 
uma demanda judicial. 

Somado a isso acrescente 
também as questões rela-
cionadas aos consumidores. 
Afi nal, o produto ou serviço 
poderá fi car ultrapassado do 
dia para a noite e não gerar 
mais uma boa satisfação ao 
cliente, gerando assim, even-
tualmente, um aumento nas 
devoluções ou reclamações e, 
consequentemente, proble-
mas com o fl uxo de caixa, que 
já estava apertado por conta 
dos juros que aumentaram 
para manter o capital de giro. 
Com isso, o banco já começou 
a gentilmente ameaçar cortar o 
crédito do negócio.  Percebe o 
quanto os aspectos emocionais 
são importantes para o sucesso 
de um empreendedor?

No meio disso tudo, muitos 
se perdem, deixam de lado 
convicções importantes para 
que se mantenham capazes 
de virar o jogo, fi cam desesti-
mulados, perdem a visão e têm 
até vontade de desistir mesmo 
tendo consciência que essas 
adversidades também fi zeram 
parte da vida daqueles que 
chegaram ao topo, mas foram 
capazes de lidar com elas de 
outra maneira, destacando-se 
da maioria e “chegando lá”. 
Muitas vezes, esses, que são 
constantemente aplaudidos, 
não são os que detêm o melhor 
conhecimento técnico. Aliás, 
isso é muito mais comum do 
que pensamos!

Por trás de qualquer história 
de sucesso há uma de coragem, 
determinação, resiliência, 
superação, inteligência emo-
cional, liderança e um domínio 
técnico que, embora também 
seja muito importante, defi -
nitivamente não ocupa um 
espaço tão relevante quanto 
o mercado normalmente lhe 
atribui.

É por isso que estamos aqui 
falando muito mais sobre 
comportamento e mentalidade 
(mindset), pois, por diversos 
estudos já realizados, estes são 
os “ingredientes” que defi nem 
o destino de um profi ssional ou 
empreendedor. 

Já quanto às informações 
técnicas, o que não faltam 
atualmente são lugares para 
o empreendedor aprender 
esse aspecto necessário para 
realização do seu projeto.

(*) - É consultor e fundador do 
Instituto Gestão Consciente.

João Cosenza (*)
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News@TI
Vagas de Tecnologia, Produto, Operações e 
Marketing em São Paulo
@A fi ntech de empréstimo pessoal Lendico, uma das principais do 

país, está com diversas vagas abertas para estagiários, analistas, 
coordenadores para diferentes áreas de atuação. O escritório da empresa 
está localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo. As oportunidades 
são para: Desenvolvedor, Designer, PO, Coordenador de Crédito e mais. 
Hoje a equipe é formada por quase 80 colaboradores e até o fi m do ano a 
Lendico pretende aumentar seu quadro em até 40%. "Buscamos pessoas 
que fujam do comum, que sejam apaixonadas pelo que fazem e que, acima 
de tudo, saibam trabalhar em uma equipe diversa de forma produtiva e 
divertida" diz Marcelo Ciampolini, CEO da Lendico (www.lendico.com.br).

Empresa usa jogos e games para aumentar 
a assertividade no recrutamento
@Quem está acostumado a ver as peças de LEGO® Education espa-

lhadas pela casa, nas salas de aula pode, agora, encontrar também 
nas empresas, durante uma entrevista de emprego. Isso porque a forma 
de recrutar está mudando, dando lugar às novas tecnologias como a 
gamifi cação. Relembrar o período nostálgico da infância pode ser tão 
prazeroso quanto conseguir uma colocação no mercado. Com o objeti-
vo de avaliar os candidatos na sua essência, eliminando pontos fracos 
do recrutamento clássico, a International School, empresa focada em 
oferecer um programa bilíngue para escolas, encontrou uma maneira 
diferente de aumentar a precisão nas contratações e, naturalmente, 
reduzir o número de turnover. A empresa tem atualmente mais de 200 
funcionários, alocados nas capitais São Paulo, Fortaleza e Rio de Janeiro, 
e prevê aumentar a equipe com mais de 70 colaboradores até o fi m do 
ano (http://internationalschool.global).

Silnei Kravaski (*) 

Porém, 2019 chega com boas perspectivas 
para a área de TI. O Gartner aponta para 

uma diversidade de tendências, como IOT, 
inteligência artifi cial, tecnologias imersivas 
e ética e privacidade digital, que trarão im-
pactos signifi cativos para a sociedade nesse 
ano, demonstrando que os investimentos em 
Transformação Digital vão estar em alta. Pro-
jetos visando iniciativas tecnológicas e novos 
paradigmas de mercado serão impulsionados 
ainda mais a partir deste ano.

O novo cenário político também ajuda, pois, 
na medida em que a economia for destravando, 
será natural que o mercado de TI, principal-
mente no tocante a serviços e soluções, volte a 
crescer. A expectativa para 2019 é que o novo 
governo consiga dar tranquilidade para que os 
investimentos sejam retomados. Há também uma 
enorme transformação no mercado acontecendo 
e as empresas precisam acompanhar tudo isso. 

Mas será que as organizações estão tecnolo-
gicamente preparadas para acompanhar esse 
crescimento?  A resposta é que algumas sim e 
outras não. Nos últimos anos, diversas empresas 
mantiveram suas infraestruturas de TI ou estão 
com elas obsoletas. Embora em um primeiro 
momento esse cenário tecnológico pareça e até 

Quais as perspectivas de investimentos para 
transformação digital em 2019?

on premise. Isso varia muito dependendo da sua 
mentalidade, da necessidade, da maturidade, de 
como ele vai consumir essa TI, entre outros pon-
tos. E só quem está no dia a dia, é especializado, 
conduz de maneira menos dolorosa toda essa 
transformação. O ponto principal é contar com 
empresas que apoiem nessa jornada e saibam 
dizer como evoluir de um ponto ao outro. E o 
que mais chama a atenção e faz diferença nesse 
mercado é a capacidade de dar opções para o 
cliente consumir, inclusive a infraestrutura de 
TI, de acordo com a necessidade, com seu tipo 
de negócios, com as diretrizes corporativas, 
entre outros pontos específi cos.  

Já estamos vivendo uma revolução. A forma de 
vender e consumir TI tem mudado consideravel-
mente. Em suma, os orçamentos de TI para 2019 
também refl etem em investimentos crescentes 
com recursos para apoiar novas iniciativas de 
negócios e de transformação digital. 2019 será, 
portanto, de aprimorar o uso de tecnologias que 
ajudam as empresas a estarem preparada para 
tendências como transformação digital, data 
center transformation e everything as a service. 

(*) É Diretor Executivo da Planus Cloud, 
Networking & Services, empresa responsável pelo 
desenvolvimento do Planus IT 360°, portfólio que 

ajuda as empresas a prepararem-se para as novas 
demandas da transformação digital.

seja sufi ciente, não signifi ca que seus negócios 
expandirem 10% ou 15%, por exemplo, ela es-
tará amparada, afi nal ela vai sim consumir mais; 
os problemas de armazenamento de dados vão 
surgir; bem como a telefonia tornar-se-á cada 
vez mais missão crítica. Não se esquecendo 
da transformação digital, nova lei de proteção, 
máquinas conversando com máquinas, entre 
outros aspectos que exigem atualização. Tudo 
isso, aliado a premissa de aumento de pro-
dutividade e de competitividade, demandam 
mudanças em caráter emergencial.

Mas, levando em consideração que tecnologia 
não é o core business de quem precisa trans-
formar sua infraestrutura de TI, fi ca ainda mais 
complicado identifi car em que estágio da curva 
de maturidade encontra-se ou mesmo qual o 
melhor caminho a seguir. O melhor é priorizar 
o Capex ou o Opex? Deixar tudo dentro de casa, 
levar para uma cloud pública, privada ou híbrida?

Segundo o IDC, até 2022, 80% das empresas 
vão estar em cloud, mas no Brasil talvez possa-
mos esperar que essa velocidade seja um pouco 
mais lenta. Em minha opinião, não sei se daqui 
cinco anos chegaremos a essa marca dos 80%, 
mas que esse é um caminho gradativo e sem 
volta, não tenha dúvida. Não acho que exista o 
radical, não acho que tudo tenha que estar na 
nuvem ou que alguém deva ter uma infra 100% 

2018 foi um ano em que o mercado fi cou um pouco retraído, grandes investimentos não foram feitos e alta do dólar, 
instabilidade política, incertezas, colaboraram para que de certa forma esse cenário de paralização perpetuasse

O governador do Rio de Ja-
neiro, Wilson Witzel, anunciou 
que o estado terá o primeiro 
presídio vertical do Brasil, com 
nove andares, capaz de alojar 
5 mil presos. A estrutura será 
erguida no espaço de uma 
unidade penal do Complexo 
de Bangu, o Presídio Plácido 
de Castro, que “está em más 
condições de conservação”. 
Witzel ressaltou que a amplia-
ção do sistema penitenciário 
também é uma resposta às 
medidas propostas pelo minis-
tro da Justiça, Sergio Moro, de 
endurecimento das leis penais.

“A primeira questão que 
eu coloquei para o ministro 
Sergio Moro, foi o impacto 
disso no sistema carcerário. 
Nós estamos desenvolvendo 
aqui no Rio um modelo de 
presídio vertical, com nove 
pavimentos, que pode acon-
dicionar em cada cela de seis 
a oito presos. Isto já está em 
andamento, nós já estamos 

A estrutura será erguida no espaço de uma unidade penal do 

Complexo de Bangu, o Presídio Plácido de Castro.
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A instituição científica  
elaborou um mapa das 
comunidades cujo aces-

so pode estar difi cultado em 
decorrência de bloqueios cau-
sados pela lama que vazou após 
a tragédia.

O levantamento revela que 
cerca de 1.090 domicílios, 
abrangendo uma população 
de 3.485 pessoas, podem ser 
afetados pela falta de acesso 
ao SUS, com difi culdade para 
obter medicamentos e com o 
sistema de abastecimento de 
água obstruído, entre outros 
problemas. “A demanda dentro 
da área que foi soterrada é tão 
grande que algumas pessoas 
podem ser esquecidas”, diz 
Christovam Barcellos, pesqui-
sador do Observatório de Clima 
e Saúde da Fiocruz.

Segundo ele, a situação pode 
levar à desassistência de pes-
soas que dependam de hemo-
diálise ou que tenham doenças 
crônicas como hipertensão e 
diabetes. “Elas precisam ter 
cuidado especial, porque o qua-

O impacto da lama sobre o bioma traz alterações na 

biodiversidade, podendo favorecer a proliferação de caramujos, 

transmissores da esquistossomose, e de mosquitos da dengue.
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Fiocruz alerta para agravamento de 
doenças na população após tragédia

Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertaram ontem (5) para a possibilidade de 
agravamento de doenças crônicas na população de Brumadinho e dos arredores, sobretudo em locais 
isolados e sem acesso aos serviços de saúde, em decorrência do rompimento da barragem da Vale na 
Mina Córrego do Feijão

mas em alguns locais eles eram 
inexistentes. 

Outra recomendação mais 
imediata diz respeito à neces-
sidade de controle de vetores 
de doenças infecciosas. Isso 
porque o impacto da lama 
sobre o bioma traz alterações 
na biodiversidade local. Um im-
pacto sobre predadores poderia 
favorecer a proliferação de 
caramujos, transmissores da es-
quistossomose, e de mosquitos 
que transmitem, por exemplo, 
a dengue, a chikungunya e a 
febre amarela. 

“É uma área de transmissão 
de esquistossomose, todo o 
vale do Rio Paraopeba”, alerta 
Barcellos. Há risco de que 
as pessoas, com receio de se 
contaminarem, passem a arma-
zenar água de forma incorreta, 
facilitando a reprodução do 
mosquito Aedes Aegypti. Há, 
ainda, preocupação com novas 
ocorrências de leptospirose, 
doença típica de situações de 
enchentes e inundações, e de 
doenças respiratórias (ABr).

dro pode se agravar, inclusive 
com o impacto psicológico do 
desastre”, alerta. Os últimos 
números divulgados pela Defe-
sa Civil de Minas Gerais aponta 
para 134 mortos e 199 pessoas 
desaparecidas. 

O pesquisador Diego Xavier, 
que também atua no Obser-
vatório de Clima e Saúde da 

Fiocruz, acredita que profi s-
sionais de saúde estão lidando 
com perdas. Os pesquisadores 
defendem que seja cobrado da 
mineradora Vale uma projeto 
de reparação que leve em 
conta melhoras estruturais. 
Segundo Barcellos, houve 
sistemas de saneamento da-
nifi cados pela força da lama, 

Rio terá primeiro presídio 
vertical do país, anuncia Witzel

fazendo um projeto básico para 
encaminhar ao Departamento 
Penitenciário”, disse Witzel, 
ao participar da posse do novo 
presidente do TJ, desembarga-
dor Cláudio de Mello Tavares.

O presídio vertical deve custar 
de R$ 60 milhões a R$ 80 milhões 
e representará uma moderni-
zação no sistema penitenciário 
estadual. “Imaginem que nós po-
deremos, com R$ 800 milhões, 
termos 70 mil novas vagas aqui 
no estado”, calculou Witzel.

O governador disse que o pré-

dio será construído o mais bre-
ve possível e que o projeto está 
sendo tocado pela Secretaria 
Estadual de Obras, em um pri-
meiro momento, para reduzir 
custos: “Estou andando com 
o projeto de forma acelerada, 
para que a gente consiga im-
plementar esse presídio, que 
será uma inovação em termos 
de estabelecimento prisional 
no Brasil. Isto tudo está sendo 
feito com a nossa Secretaria 
de Obras, sem contratação de 
terceirizados” (ABr).

Papa Francisco cogita 
mediar crise na 
Venezuela

O papa Francisco cogitou ontem 
(5) a hipótese de uma mediação 
da Santa Sé na crise na Venezuela, 
desde que seja um desejo dos dois 
lados. Na última segunda (4), Nicolás 
Maduro disse ter mandado uma men-
sagem a Jorge Bergoglio pedindo 
sua ajuda para instaurar um diálogo 
político no país. Francisco afi rmou 
que ainda não leu a carta, mas pro-
meteu “ver o que é possível fazer”.

“Mas para que se dê o último 
passo, a mediação, é necessária 
vontade política de ambas as par-
tes. Ambas as partes devem pedir. 
Assim foi com Argentina e Chile”, 
declarou o Papa no retorno de sua 
viagem a Abu Dhabi, em referência 
à mediação de João Paulo II para 
um acordo de paz entre Argentina 
e Chile, que batalhavam por ilhas 
no Canal de Beagle.

A Igreja já tentou buscar uma solu-
ção pacífi ca para a crise na Venezuela, 
mas não obteve frutos, ao contrário de 
suas mediações para a reaproximação 
entre Cuba e Estados Unidos e nas 
negociações de paz com as Farc. 
Quem também se juntou aos pedidos 
por diálogo foi a Rússia, principal 
aliada de Maduro e que cobrou que 
governo e oposição se sentem à mesa 
de negociações (ANSA).
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Sua Marca é a percepção 

criada quando as 

pessoas conhecem e 

interagem com você

Em tempos de crise ou 
não, haverá sempre 
necessidade de foco, 

disciplina e, sobretudo, exi-
girá algumas vezes um olhar 
mais fora da caixa para sua 
trajetória profissional para 
a construção de uma Marca 
Pessoal forte. Deve-se, então, 
começar por olhar para suas 
habilidades, seus motivadores 
e valores e verifi car em que 
atividades, áreas da empresa, 
se estiver empregado, e/ou em 
que empresas haverá o melhor 
encaixe. 

Somando-se a isto, o fato de 
você ter uma Marca Pessoal 
forte o ajudará a chegar mais 
rapidamente no alvo desejado. 
Sua Marca é a percepção criada 
quando as pessoas conhecem 
e interagem com você e não 
é apenas baseada em suas 
habilidades e experiências. 
Ela também refl ete na ma-
neira como você aparenta. As 
organizações investem muito 
tempo e dinheiro para criar 
uma marca vencedora e evocar 
certas percepções no período 
de segundos. 

Como você pode, como in-
divíduo, alcançar os mesmos 
resultados? Fazendo o seu 
marketing de forma consisten-
te e construindo uma imagem 
positiva, o que exige esforço, 
empenho e consistência. Além 
disso, ele deve contemplar 
como um “Produto”, tendo 
claro quais habilidades e com-
portamentos você tem que o 
diferenciam dos demais. 

Ter uma “Praça” para colo-
car seu produto, fazendo uma 
análise criteriosa de segmentos 
ou empresas em que poderá ter 
maior visibilidade e aceitação, 
além do mapeamento de quem 
são os principais contratantes. 

Saber de que modo e quem o 
ajudará a chegar neste lugar 
(praça) e qual o valor que o 
mercado está pagando por 
este produto. Sua aparência é 
fundamental e deverá ser ade-
quada ao seu segmento alvo. 

Também, é importante defi -
nir os diversos canais para fazer 
que seu produto chegue ao 
local predefi nido, como even-
tos profi ssionais, redes sociais, 
eventos familiares, com amigos 
etc. E entender e estar cons-
tantemente avaliando quanto o 
mercado está pagando por este 
produto. Esta prática levará a 
uma marca ser bem orientada, 
clara e signifi cativa. 

A dica aqui é a habilidade 
de saber fazer networking, 
lembrando que este é feito em 
qualquer lugar e que você con-
segue que sua marca pessoal 
seja mais facilmente conhecida 
não pelo networking atual e sim 
pelo networking expandido, ou 
seja, sua capacidade de estar a 
cada momento crescendo sua 
rede de relacionamento. Para 
que isto seja feito de forma 
“saudável e sustentável”, há 
necessidade de sempre haver 
uma troca de experiências. 

Enfi m, tem que ser uma rela-
ção ganha ganha. O networking 
expandido também é utilizado 
para se pedir conselhos e não 
empregos. Não peça às pessoas 
o que elas não podem dar. Na 
crise você terá que olhar para 
sua Marca Pessoal com maior 
dedicação, ter precisamente 
detalhado seu mercado alvo, 
se esforçar ainda mais na 
ampliação de sua rede de 
relacionamento para chegar 
aonde quer. 

Tenha sempre um alvo para 
caminhar, pois quem não tem 
para onde ir, não chega a lugar 
nenhum!

(*) - É diretora de Transição de 
Carreira e Gestão da Mudança para 

América Latina, da Consultoria Global 
LHH.

Irene Azevedoh (*)

A - Campanha Solidária 
O objetivo da nova campanha solidária do Shopping Center 3 (Av. Paulista, 
2064) é obter doações para o VER – Voluntariado Emilio Ribas, entida-
de formada por voluntários que realizam ações em prol dos pacientes 
atendidos no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Para isso, o Center 
3 montou um balcão de arrecadação que receberá, até o próximo dia 
28, os seguintes itens: roupas e sapatos seminovos; leite em pó integral; 
fraldas geriátricas; cadeiras de rodas ou de banho; muletas ou bengalas; 
e produtos de higiene. Localizado na Av. Dr. Arnaldo, o Instituto, criado 
em 1880 como um espaço de isolamento para pacientes vítimas da epi-
demia de varíola, possui 300 leitos e 14 mil pacientes em tratamento.

B - Programa de Trainee
A Locaweb, referência em serviços digitais no País, abre as inscrições 
para a quarta edição do Programa Trainee. O objetivo é encontrar jo-
vens 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, Marketing, Economia, 
e todos aqueles vinculados a negócios, as inscrições podem ser feitas 
até 19 de março pelo site (www.traineelocaweb.com.br). 

C - Formação Profi ssional
Jovens e pessoas com defi ciência que desejam entrar no mercado de 
trabalho têm até o próximo dia 20 para se inscrever nos cursos de ca-
pacitação profi ssional oferecidos pelo Instituto da Oportunidade Social 
- IOS. São 1300 vagas no total, distribuídas entre diversas unidades. Os 
cursos são totalmente gratuitos, incluindo uniforme e material didático e 
têm duração de até seis meses. A inscrição deve ser feita pessoalmente 
em uma das unidades do IOS (Campo Limpo, Santana, Jardim Ângela 
e Itaquera) com os documentos necessários. Mais informações: (www.
ios.org.br).

D - Autogestão em Saúde
A UNIDAS (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) 
está com as inscrições abertas para o 10º Seminário UNIDAS, um dos 

eventos mais importantes do setor no ano, que ocorre nos dias 29 e 30 
de abril, no Windsor Plaza Hotel, em Brasília. O seminário tem o objetivo 
de promover a troca de conhecimento e informações, além de debater 
sobre as experiências em gestão de saúde, com intuito de estimular a 
refl exão com profi ssionais do setor. É voltado aos líderes e dirigentes 
de operadoras de saúde, gestores, executivos de instituições públicas 
e privadas, médicos, enfermeiros, acadêmicos, prestadores de serviço 
e outros profi ssionais interessados no tema. Inscrições e informações: 
(http://10seminario.unidas.org.br/).

E - Transmissão de Energia
A Construtora Montago, especialista em linhas de transmissão e subes-
tação de energia, está expandindo sua atuação para as regiões Nordeste, 
Sul e Sudeste do país, com contratos em Pernambuco, Rio Grande do 
Sul e Minas Gerais. Com sede no Paraná, a companhia prevê faturar R$ 
100 milhões em 2019. A expectativa é puxada por contratos fi rmados 
no setor, sendo o mais recente a conquista de uma concorrência recém-
-realizada pela Companhia Estadual de Energia Elétrica para a construção 
de uma subestação GIS no Rio Grande do Sul. Para 2019, a empresa, 
além de estar se preparando para as privatizações que estão ocorrendo 
no setor, já está de olho nos próximos leilões de transmissão de energia 
que serão licitados pela Aneel (www.montago.com.br).

F - Encontro da Construção
Reformulado, o Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), 
que acntece entre os dias 15 e 17 de maio, no Windsor Expo Convention 
Center, no Rio de Janeiro, está mais moderno. Nesta edição, o evento 
agrega novidades que tornarão sua programação ainda mais robusta e 
interessante. Tradicional evento do calendário anual do setor da cons-
trução, reunirá empresários, executivos e profi ssionais da construção 
civil e da incorporação imobiliária, dirigentes dos Poderes Executivo, 
Judiciário e Legislativo em âmbito nacional, estadual e municipal, além 
de especialistas brasileiros e internacionais, acadêmicos, estudantes e 
profi ssionais da imprensa. Mais informações: (http://cbic.org.br/enic/).

G - Aplicativos na USP     
Se você é uma garota, tem de 10 a 18 anos, e está curiosa para descobrir 

como os aplicativos são desenvolvidos, não pode perder esta oportuni-
dade: a USP oferecerá uma escola de verão gratuita para mostrar que 
computação não é um bicho de sete cabeças. As atividades serão realizadas 
durante cinco encontros aos sábados, das 9 às 18 horas, começando no 
próximo dia 23. Voltada a todas as interessadas, a iniciativa é destina-
da, preferencialmente, para garotas da rede pública de ensino. Há 200 
vagas disponíveis e as inscrições devem ser realizadas até o dia 14, por 
meio do formulário online disponível neste link (icmc.usp.br/e/83ed5). 

H - Comunicação Corporativa 
Nos dias 28 e 29 de maio acontece o 22° Congresso Mega Brasil de 
Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas, no Centro de Con-
venções Rebouças. O tema central é: ‘ A Comunicação na Era do Propó-
sito e das Empresas Cidadãs’, a compreensão de como a comunicação 
relaciona-se com tecnologia, fi rmando suas estratégias de negócio, mas 
também fi xando em suas diretrizes o fator humano. Unir tecnologia e 
humanização, promover a comunicação personalizada, atuar a favor de 
causas e propósitos relevantes, ter uma atuação sustentável sob todos 
os aspectos estão entre os grandes desafi os na construção de uma boa 
reputação e imagem. Confi ra mais sobre a programação em (https://
congressomegabrasil.com/sobre/). 

I -  Produção de TV e Multimídia
A FAAP oferece o curso Produção Execuriva de TV e Produtos Multi-
mídia. É endereçado aos profi ssionais de TV e produtoras, jornalistas, 
publicitários, radialistas, relações públicas, cineastas. Pessoas interes-
sadas em atuar no mercado da TV e do audiovisual como criadores, 
produtores, produtores executivos, e produtores de conteúdos, que 
almejam postos executivos na indústria do broadcasting, audiovisual 
e entretenimento. O programa apresenta um panorama das práticas 
e ferramentas necessárias aos profi ssionais que lidam com a rotina de 
gestão de produtos audiovisuais. Informações (cursos.sp@faap.br) tel. 
11 3662-7449.

J - Tecnologia em Radiologia
O Curso de Graduação em Tecnologia em Radiologia da Faculdade 
de Ciências Médicas da Santa Casa está com inscrições abertas até o 
próximo dia 15. O objetivo é formar profi ssionais com habilidades para 
atuarem em serviços radiológicos de clínicas e hospitais, diretamente 
com equipes multiprofi ssionais e pacientes. Trata-se de um programa 
com duração de três anos, com apoio de toda a infraestrutura de um 
dos maiores complexos hospitalares públicos do país. O tecnólogo em 
Radiologia é responsável pela execução das técnicas radiológicas, no setor 
de diagnóstico; radioterápicas, no setor de terapia; e radioisotópicas, no 
setor de radioisótopos. Informações: (http://www.fcmsantacasasp.edu.
br/tecnologia-em-radiologia/).
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Os pedidos de falência re-
cuaram 14,5% no acumulado 
em 12 meses, segundo dados 
com abrangência nacional da 
Boa Vista. Mantida a base de 
comparação, as falências de-
cretadas registraram alta de 
1,3%, assim como os pedidos 
de recuperação judicial (2,8%) 
e recuperações judiciais defe-
ridas (3,5%).

Na comparação mensal os 
pedidos de falência avançaram 
10,3% em relação a dezembro, 
assim como as falências de-
cretadas (46,9%). No sentido 
contrário, registraram queda 

os pedidos de recuperação ju-
dicial (-43,7%) e recuperações 
judiciais deferidas (-56,8%).

De acordo com os resultados 
acumulados em 12 meses, os 
pedidos de falência continuam 
recuando. O movimento de que-
da está atrelado a melhora nas 
condições econômicas desde o 
ano passado, que permitiu às 
empresas apresentarem sinais 
mais sólidos nos indicadores 
de solvência. A continuidade 
desse recuo dependerá de uma 
retomada mais acelerada da ati-
vidade econômica nos próximos 
períodos (Boa Vista/SCPC). 

Endividamento 
e inadimplência 
sobem de dezembro 
para janeiro

O percentual de famílias 
com dívidas (com atraso ou 
não) no país subiu de 59,8% 
em dezembro de 2018 para 
60,1% em janeiro deste ano. 
A parcela de inadimplentes, 
ou seja, aqueles com dívidas 
ou contas em atraso, também 
cresceu no período: de 22,8% 
para 22,9%. Os dados são da 
Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor 
(Peic), divulgada ontem (5) 
pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

De acordo com a CNC, no 
entanto, a piora dos indicado-
res na comparação mensal não 
compromete a expectativa de 
evolução da economia. Segundo 
a economista Marianne Hanson, 
da CNC, as taxas de juros em pa-
tamares mais baixos constituem 
fator favorável a esse resultado, 
e as famílias brasileiras também 
se mostraram mais otimistas 
em relação à sua capacidade 
de pagamento.

Apesar disso, na comparação 
com janeiro de 2018, houve 
queda em ambos os indicadores, 
já que naquele mês a parcela de 
endividados era de 61,3% e o 
percentual de inadimplentes era 
de 25%. Aqueles que declararam 
não ter condições de pagar con-
tas passaram de 9,5% em janeiro 
do ano passado para 9,1% em 
janeiro deste ano (ABr).

A Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) fará consulta 
pública para defi nir uma nova 
norma para tratar da preven-
ção à lavagem de dinheiro e ao 
fi nanciamento ao terrorismo. 
O tema é o primeiro item da 
Agenda Regulatória 2019 da 
CVM, divulgada na sede do 
órgão no Rio de Janeiro, e que 
trouxe assuntos em análise 
após audiência pública, em 
que se inclui a nova norma; 
temas para audiência pública 
e estudos normativos.

A intenção da CVM é defi nir 
as prioridades dos temas que 
serão normatizados este ano.

Segundo o superintendente 
de Desenvolvimento de Mer-
cado da entidade, Antônio 
Berwanger, a CVM fará algumas 
consultas a entidades que vão 
encaminhar comentários em 
relação à versão semifi nal para, 
eventualmente, incorporar an-
tes da edição da regra. A consul-
ta é feita a alguns participantes 
ou associações de mercado que 
apresentaram comentários na 
audiência. A expectativa é que 
o trabalho esteja concluído até 
o fi m deste semestre.

O presidente da CVM, 
Marcelo Barbosa, disse que 

A divulgação da agenda regulatória é uma forma de manter 

uma maior proximidade com o mercado.

O setor supermercadis-
ta cresceu 2,07% em 
2018, na comparação 

com o ano anterior. Segundo 
dados divulgados ontem (5) 
pela Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), em 
dezembro, as vendas do setor 
em valores reais aumentaram 
21,13% na comparação com 
novembro e 3,93% em relação 
ao mesmo mês do ano de 2017. 
O resultado acumulado de 2018 
fi cou um pouco abaixo da esti-
mativa de 3% feita no começo 
do ano passado e revista para 
2,53% em julho. 

O presidente da Abras, João 
Sanzovo Neto, disse que o ano 
de 2018 não teve fôlego para 
crescimentos mais expressivos, 
conforme esperava o setor. “Co-
meçamos bem, mas fomos sur-
preendidos com a paralisação 
dos caminhoneiros no fi nal de 
maio, impactando no preço dos 
combustíveis e dos alimentos 
por causa do desabastecimento. 

Crescimento fi cou um pouco abaixo da estimativa de 2,5%, feita 

em julho.
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Vendas dos supermercados 
cresceram 2,07% em 2018

O resultado acumulado de 2018 fi cou um pouco abaixo da estimativa de 3% feita no começo do ano 
passado e revista para 2,53% em julho

principalmente após a defi nição 
do novo governo. “Estamos oti-
mistas e esperançosos de que 
2019 será melhor que o ano de 
2018. As projeções do mercado 
fi nanceiro estão positivas, com 
juros e infl ação controlados. 
A confi ança dos empresários 
segue em alta, como vimos na 
nossa última pesquisa e, dian-
te desse cenário, projetamos 
um crescimento em torno de 
30% nas vendas deste ano”, 
ressaltou.

No acumulado do ano, de 
janeiro a dezembro, o custo 
da cesta de produtos Abras-
mercado, com 35 itenos de 
largo uso aumentou 3,72%. Os 
produtos cujo preço mais caiu 
foram farinha de mandioca 
(-7,18%), massa sêmola espa-
guete (-5,93%), desinfetante 
(-4,42%) e xampu (-4,20%). Os 
que mais subiram  foram cebola 
(24,41%), batata (14,30%), 
feijão (8,54%) e carne traseiro 
(3,55%) (ABr).

Sem esses fatores, provavel-
mente, teríamos alcançado 
melhores resultados”.

Sanzovo destacou ainda a 
desconfi ança dos consumido-
res após a crise, o que levou as 
pessoas a ponderar seus gastos. 
“Também houve a infl uência das 

incertezas do cenário político, 
causadas pelo ano de eleições. 
Mesmo assim, crescer 2,00% 
nesse cenário é muito positivo, 
e foi nosso melhor resultado 
desde 2015”, disse. 

Ele destacou as expectativas 
para este ano estão melhores, 

CVM fará consulta sobre norma de 
prevenção à lavagem de dinheiro

a divulgação da agenda regu-
latória é uma forma de manter 
uma maior proximidade com o 
mercado. “A gente sentia que 
uma divulgação organizada e 
no momento logo posterior a 
aprovação da agenda ia ser uma 
boa iniciativa de comunicação 
nossa para manter uma maior 
proximidade com o mercado 
e tornar até mais previsível o 
conjunto da nossa pauta”, disse

Entre os assuntos que passa-
ram por análise em audiências 
públicas e serão analisados pela 
CVM em 2019 está o fundo de 
infraestrutura (FI-Infra), que 

na visão do superintendente 
é um assunto supersensível 
para o Brasil e para o Estado 
para estimular a canalização 
dos recursos de poupança 
para o investimento em infra-
estrutura. Os temas que serão 
discutidos em audiência públi-
ca este ano incluem assuntos 
como a reforma de Fundos 
de Investimento em Diretos 
Creditórios e a revisão do ar-
cabouço de ofertas públicas. 
Em 2019, a CVM vai passar a 
fazer audiências conceituais 
para colher comentários do 
mercado (ABr).

Pedidos de falência caem 14,5% 
no acumulado em 12 meses



netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para (11) 3043-4171

Página 4

Política
São Paulo, quarta-feira, 06 de fevereiro de 2019

www.netjen.com.br

A indolência
da classe média

Em 25 de janeiro de 

1554, um grupo de 

padres da Companhia 

de Jesus, da qual faziam 

parte José de Anchieta 

e Manoel da Nóbrega, 

escalou a Serra do Mar 

e chegou ao planalto 

de Piratininga onde 

encontrou “ares frios e 

temperados como os de 

Espanha” e “uma terra 

mui sadia, fresca e de 

boas águas”. 

Foi construído um colégio, 
o Pateo do Collegio, onde 
o povoado começou a se 

desenvolver e se transformou 
na cidade dinâmica e acolhedo-
ra que atraiu pessoas de todas 
as raças e povos. Apesar do 
brasão: “Não sou conduzido, 
conduzo”, São Paulo ainda 
não alcançou a posição que 
lhe cabe no caminho do pro-
gresso e continuada melhora 
das condições gerais de vida.

De longa data, as riquezas 
da América do Sul têm sido 
alvo de cobiças. Hugo Chávez 
(1954/2013), ex-presidente da 
Venezuela, quis controlar a ri-
queza, mas embriagou-se com 
o poder e o povo continuou su-
focado sem oportunidade para 
evoluir. Agora a geopolítica é 
outra, mas o povo venezuelano 
permanece no abandono. 

A Constituição Venezuela, 
a lei máxima para defender 
os interesses do povo e da 
nação, atende aos princípios 
democráticos? Como sair do 
impasse gerado pelo direito 
da força? Quem deveria assu-
mir interinamente o governo 
para realizar eleições livres, 
de forma imparcial, honesta e 
democrática num prazo bem 
curto? A imprensa livre deveria 
acompanhar tudo atentamente 
e informar ao mundo o que 
estiver se passando? Poderão 
concorrer candidatos com 
fi cha limpa, entregando-se a 
decisão ao voto consciente 
do povo, sem coação e sem 
temores?

No Brasil, estamos passan-
do por difi culdades desde a 
crise da dívida externa nos 
anos 1980, mas a situação se 
foi agravando com a ausência 
de estadistas, e com a classe 
política agindo sempre em 
função da próxima eleição, 
adotando medidas paliativas 
para favorecer a poucos, 
deixando passivos enormes 
aos sucessores. A população 
precisa ser advertida sobre 
as difi culdades, embora não 
tenha criado todos esses pro-
blemas de défi cits nas contas 
e o colossal aumento da dívida 
com a capitalização de juros 
sobre juros.

A situação geral do mundo 
tende para o amadurecimento, 

para a colheita de tudo que 
tem sido semeado. Já temos 
muitos problemas para re-
solver. A prioridade deve ser 
corrigir os estragos no país 
que vem decaindo há décadas 
e resgatar seu povo, o qual 
precisa se mover na direção 
do aprimoramento humano. O 
Brasil não cobiça as riquezas 
da Venezuela, não tem porque 
se envolver nessa briga, sede 
de riqueza e poder da nova 
geopolítica. 

Muito apropriado que se 
defi nam os rumos da previ-
dência nesta fase de revolução 
industrial 4.0 e grandes trans-
formações. No caso de países 
endividados como o Brasil, 
também é importante traçar 
o perfi l da dívida que deve ser 
contida para que a economia 
de um setor não venha a ser 
absorvida por outro sem que 
haja uma real melhora geral.

O otimismo de cidadãos es-
clarecidos resulta da ruptura 
do sistema que desserviu o 
Brasil desde 1985, com a posse 
do vice-presidente José Sarney 
pelo PMDB, que assumiu o 
governo devido ao falecimento 
de Trancredo Neves, ambos 
eleitos indiretamente por um 
Colégio Eleitoral. Seguiram-se 
PSDB e PT que pouco fi zeram, 
e após um breve período de 
euforia com o Real valorizado 
e juros elevados o país foi per-
dendo várias indústrias, não 
educou a população e se endi-
vidou. Revoltados, os eleitores 
escolheram Jair Bolsonaro. 

Os perdedores estão esper-
neando, criando difi culdades 
para o progresso e para a me-
lhora das condições gerais de 
vida. A situação é difícil, agra-
vada com a desordem global. 
O sonho do homem de classe 
média de obter sucesso profi s-
sional para que possa atender 
às necessidades básicas de sua 
família, com padrão de vida que 
lhe permita conforto, lazer e 
educar os fi lhos vai se tornando 
difícil, mas, como criatura de 
essência espiritual, também 
deveria desejar conhecer o 
significado da vida, assim 
como essa também deveria 
ser a aspiração da classe rica 
e daqueles com menor renda. 

O que faz a massa ser in-
fl uenciável é a indolência. O 
apagão mental e a indolência 
estão avançando no Brasil e 
no mundo, o oposto do que o 
ser humano deve ter: clareza, 
simplicidade e naturalidade no 
pensar, falar e agir. Agilidade 
para perceber os problemas e 
buscar soluções sem o como-
dismo paralisante. 

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, é 
articulista colaborador de jornais 

e realiza palestras sobre qualidade 
de vida. Coordena os sites (www.

vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br). E-mail: (bicdutra@
library.com.br); Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Dos 34 anos, desde a rede-
mocratização do Brasil, 
em 1985, em 30 deles 

o MDB esteve no comando do 
Senado. O único outro partido 
a ser eleito para a Presidência 
foi justamente o DEM, que à 
época tinha o nome de PFL. 
Das 20 eleições desde a rede-
mocratização, o MDB ganhou 
17 delas, sendo 15 regulares e 
duas especiais (para completar 
mandatos). 

Essa estabilidade é singular 
quando analisada a alternância 
partidária nos principais cargos 
políticos no mesmo período: 
seis partidos diferentes co-
mandaram a Câmara e cinco 
conquistaram a Presidência da 
República. A única interrupção 
na sequência de eleições de 
emedebistas para comandar 
o Senado se deu entre 1997 e 
2001. O senador Antônio Carlos 
Magalhães (PFL-BA) foi eleito 
presidente duas vezes naquele 
período. No segundo pleito, 
entretanto, ele tinha o apoio 
do então PMDB.

Dos 34 anos desde a redemocratização do Brasil, em 1985, em 30 

deles o MDB esteve no comando do Senado.
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A proposta do senador La-
sier Martins (PSD-RS), que 
acaba com o voto secreto para 
presidente e outros cargos 
do Senado, está recebendo o 
apoio de outros parlamentares 
para tramitar em regime de 
urgência. Até o início da tarde 
de ontem (5), 19 senadores ha-
viam assinado a lista, incluindo 
quatro líderes partidários, que 
representam toda a bancada, o 
que garante o número mínimo 
necessário de 21 apoiamentos. 
Lasier, no entanto, acredita 
que esse número de adesões 
vai aumentar ao longo da 
semana, visto que outros que 
já assumiram publicamente a 
preferência pelo voto aberto 
ainda não assinaram:

“Quando cheguei aqui, tive 
um impacto ao perceber que 
o Senado tinha donos. O voto 
aberto vai acabar com isso, 
pois vai dar transparência. Os 
senadores novatos que estão 
chegando trouxeram consigo 
esse princípio da transparência, 
tanto que muitos declararam 
seus votos na última eleição 
para presidente da Casa”, 
afi rmou. O projeto modifi ca o 

Lasier acredita que apoio dos senadores ao fi m do voto secreto 

ainda vai aumentar.
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Após a abertura do ano legis-
lativo, na segunda-feira (4), 355 
projetos foram apresentados 
pelos deputados. No primeiro 
dia de trabalho (ontem), mais 
oito projetos complementar e 
sete projetos de decreto legisla-
tivo foram protocolados. Ainda 
não foi apresentada nenhuma 
PEC, que exige, no mínimo, 171 
assinaturas. Entre os deputa-
dos que mais apresentaram 
propostas, estão o veterano 
Rubens Otoni (PT-GO), que 
cumpre seu quinto mandato na 
Casa e apresentou 46 projetos; 
e o novato Rodrigo Agostinho 
(PSB-SP), ex-prefeito de Bau-
ru, que apresentou 45 e mais 
dois projetos  complementares.

Várias dos projetos de Otoni 
querem alterar a recente re-
forma trabalhista. Para ele, a 
reforma “retirou direitos e con-
quistas da classe trabalhadora” 
e “não gerou empregos confor-
me prometido”. Já Agostinho 
focou em projetos que visam 
combater a corrupção entre 
agentes públicos e privados. 
Entre as propostas, ele cita “o 
aumento da pena para crimes 
de corrupção e a questão da 
criminalização do caixa dois 
e do enriquecimento ilícito”, 
além da “punição de partidos 
políticas que atuam no sistema 
de lavagem de dinheiro”.

Deputados fazem fi la para apresentar projetos.
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Começou a tramitar no Se-
nado o projeto que permite 
reduzir a idade mínima para 
uma pessoa com defi ciência 
ser considerada idosa. O pro-
jeto aprovado pela Câmara dos 
Deputados em novembro de 
2018, prevê que uma pessoa 
com defi ciência possa antecipar 
para os 50 anos ou até antes, 
sua classifi cação como idoso.

O projeto foi apresentado 
pelo deputado Eduardo Bar-
bosa (PSDB-MG) em 2011 e 
foi aprovado pela Comissão 
de Constituição e Justiça e 
de Cidadania da Câmara em 
caráter conclusivo em 7 de 

novembro de 2018. O projeto 
modifica o Estatuto do Ido-
so, que classificou a pessoa 
como idosa a partir dos seus 
60 anos.

O projeto será encaminhado a 
uma ou mais comissões perma-
nentes do Senado, onde serão 
designados relatores. Caso siga 
a tramitação que teve na Câma-
ra dos Deputados, no Senado 
também poderá ter caráter 
terminativo e ser aprovado em 
uma comissão sem precisar 
passar pelo Plenário do Senado, 
caso não haja recurso contrário 
de pelo menos nove senadores 
(Ag.Senado).

Deputados federais 
pedem criação de 
duas CPIs

No primeiro dia de trabalho da 
atual legislatura, deputados recém-
-empossados protocolaram na 
Mesa Diretora da Câmara dois pe-
didos de instauração de comissões 
parlamentares de inquérito (CPIs). 
São solicitações de investigação 
sobre o rompimento da barragem 
de  Brumadinho; e contratos do 
BNDES. O primeiro passo agora 
é conferir se não há duplicidade 
de assinaturas. São necessárias 
assinaturas de 171 deputados (1/3 
do total de 513 parlamentares). A 
Constituição exige ainda que as co-
missões tenham fato determinado 
e prazo certo de funcionamento.

Um dos pedidos foi registrado 
pelo deputado Vanderlei Macris 
(PSDB-SP) com o objetivo de 
auditar contratos internacionais 
fi rmados pelo governo brasileiro 
nos últimos anos. “Queremos ava-
liar contratos feitos com Cuba, com 
ditaduras africanas e empréstimos 
do BNDES com a Venezuela que fo-
ram muito mal explicados. Quanto 
se gastou? Que tipo de benefício o 
Brasil teve?”, disse Macris.

Deputada de primeiro mandato, 
Joice Hasselmann (PSL-SP) proto-
colou pedido para criar uma CPI 
sobre o rompimento da Barragem 
da Mina Córrego do Feijão, em Bru-
madinho. “Trabalhei rapidamente 
e coletei mais de 200 assinaturas, 
mais do que as 171 necessárias”, 
disse. Segundo ela, o objetivo é 
iniciar as investigações por Bru-
madinho e estendê-las a todas 
as regiões do País onde existam 
barragens do mesmo tipo. “É um 
tipo de crime que não pode mais 
acontecer”, fi nalizou (Ag.Câmara).

Motortion/iStockphoto

Apenas MDB e DEM elegeram 
presidentes do Senado desde 1985
A eleição do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) para a Presidência do Senado Federal marcou o retorno 
do seu partido ao comando da Casa depois de 18 anos

alguns meses antes havia co-
locado Tancredo Neves e José 
Sarney no Palácio do Planalto. 
Com o apoio do PFL, o sul-
-matogrossense José Fragelli 
(PMDB), que chegara ao Se-
nado como suplente, derrotou 
Luiz Viana Filho (PDS-BA) — 
presidente da Casa entre 1979 
e 1981 — por nove votos de 
diferença. Se na indicação do 
candidato a bancada é um ativo 
para o partido, o seu comando 
é um trampolim efi ciente. 

Em cinco ocasiões, o líder do 
MDB em exercício até a data da 
eleição foi alçado à Presidência 
do Senado: Humberto Lucena 
(PB) em 1993, Jader Barbalho 
(PA) em 2001, Renan Calheiros 
(AL) em 2005 e 2013 e Eunício 
Oliveira (CE) em 2017. A banca-
da do MDB é a maior do Senado 
em 2019, com 13 parlamentares. 
A eleição de Alcolumbre repre-
senta a primeira vez, no período 
democrático, em que o candidato 
eleito para comandar o Senado 
não tinha o endosso da maior 
bancada da Casa (Ag.Senado).

Foram 18 eleições da Mesa 
Diretora no início de cada 
legislatura desde 1985, e o 
partido chegou ao pleito em 
1º de fevereiro com a maior 
representação na Casa em 16 
delas. Uma das exceções foi 
o ano de 1997, quando tinha 
um senador a menos do que o 
PFL, e o resultado foi a primeira 
vitória de ACM, representante 

da maior bancada. A outra 
exceção foi em 1985, ano que 
marcou tanto o retorno de 
um civil ao governo quanto o 
início da hegemonia do MDB 
no Senado. Naquela ocasião, 
o partido tinha 25 senadores, 
bancada exatamente igual à do 
PDS, sucessor da Arena. 

Na eleição da Mesa, entrou 
em ação a mesma aliança que 

Câmara recebeu 355 projetos 
no primeiro dia de trabalho

Deputado em seu terceiro 
mandato, Roberto de Lucena 
(Pode-SP) também figurou 
entre os que mais protocolaram 
propostas no primeiro dia de 
trabalho: 44. Várias dessas pro-
postas visam aprimorar a pro-
teção ao idoso no ordenamento 
jurídico brasileiro. O primeiro 
projeto apresentado na nova 
legislatura quer transformar a 
Bíblia em “Patrimônio Nacional, 
Cultural e Imaterial do Brasil 
e da Humanidade”. Autor da 
proposta, o deputado Pastor 
Sargento Isidório (Avante-BA) 
justifi ca o texto afi rmando que 
a Bíblia é o livro mais lido por 
todas as religiões.

Entre os projetos, alguns 
retomam temas já discutidos 
na Casa. É o caso do projeto da 
deputada Bia Kicis (PSL-DF), 
que institui o Programa Escola 
sem Partido. Na legislatura 
passada, uma comissão especial 
analisou a proposta conhecida 
como Escola sem Partido, mas 
não chegou a votar o relatório 
do ex-deputado Flavinho. O pro-
jeto principal, do ex-deputado 
Erivelton Santana, que não foi 
reeleito, foi arquivado. Porém, a 
discussão do tema também pode 
ser retomada pelo desarquiva-
mento de projetos apensados 
cujos autores tenham sido 
reeleitos (Ag.Câmara).

Senado: voto aberto recebe apoio 
para tramitar com urgência

Regimento Interno do Senado 
para acabar com o voto secreto 
nas eleições para presidente e 
vice-presidente da Casa, para 
secretários e suplentes da Mesa 
Diretora e para presidentes e 
vices das comissões temáticas.

O texto está na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) — 
onde aguarda designação de um 
relator — e é defendido pelos 
parlamentares que pregam a 
necessidade de transparência 
no Legislativo e o direito do ci-
dadão de saber a opinião de seu 
representante. Lasier já vinha 

defendendo o voto aberto desde 
o ano passado, quando entrou 
em atrito com o senador Renan 
Calheiros (MDB-AL), um  dos 
maiores críticos da proposta.  Se 
aprovado o projeto, as votações 
secretas no Senado fi carão res-
tritas à escolha de autoridades 
(como embaixadores e direto-
res de agências reguladoras); à 
suspensão das imunidades de 
senador durante estado de sítio; à 
exoneração do procurador-geral 
da República; ou por “determi-
nação do Plenário”, conforme o 
Regimento Interno (Ag.Senado).

Baixar idade para 
classifi car pessoa com 
defi ciência como idoso

Aos 50 anos 

uma pessoa 

com defi ciência 

já poderia ser 

classifi cada 

como idosa.

Usinas eólicas no mar 
em análise na Câmara

O projeto do Senado, autoriza 
a implantação de usinas no mar 
para a geração de energia elétrica 
a partir de fontes eólica e solar. 
As plataformas poderão ser ins-
taladas no mar territorial (até 22 
km da costa) e na zona econômica 
exclusiva (até 370 km). O texto, 
que foi apresentado pelo senador 
Fernando Collor, também admite 
a implantação das usinas nas 
chamadas águas interiores, como 
lagos e rios. 

A proposta autoriza a im-
plantação de parques eólicos 
com potência superior a cinco 
mil quilowatts (kW) em águas 
interiores, no mar territorial e 
na zona econômica exclusiva. 
As usinas solares com potência 
superior a mil kW poderão ser 
implantadas em terras ou corpos 
d’água sob domínio da União. O 
edital de licitação deverá trazer 
uma minuta básica do contrato, 
além de informações sobre os 
“prismas eólicos e fotovoltaicos”. 

O contrato de concessão deve 
garantir ao concessionário o 
direito de instalar estruturas 
no leito marinho. O documento 
também precisa defi nir o espaço 
subaquático destinado à passa-
gem de dutos e cabos. O projeto 
será analisado pelas comissões 
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável; Minas e 
Energia; Finanças e Tributação; e 
Constituição e Justiça. Depois se-
gue para o Plenário (Ag.Câmara).



Atrair e reter talentos 

é um dos grandes 

desafi os das empresas

No entanto, apesar 
de muitas organiza-
ções enxergarem isso 

como uma das prioridades, a 
maioria ainda não entende a 
importância de recrutar pro-
fi ssionais que têm aderência 
a cultura corporativa. Uma 
vez que a empresa consegue 
montar um time coeso, que 
trabalha alinhado com os va-
lores da organização, atingir 
as metas e os resultados fi ca 
muito mais fácil, é nesse lu-
gar que surge a importância 
de recrutar e reter talentos 
que compartilham dos valo-
res empresariais.

Para entendermos como 
avaliar se os candidatos 
têm aderência a cultura 
organizacional primeiro pre-
cisamos entender o que é, e 
como se forma essa cultura 
interna. Em linhas gerais a 
cultura organizacional é a 
essência da empresa, aquilo 
que é percebido no dia a dia 
do trabalho, expressada na 
maneira como a organização 
se relaciona com o merca-
do, como trata seus clien-
tes, como desenvolve seus 
funcionários e como esses 
interagem entre si. Ou seja, 
é um conjunto de hábitos, 
valores e atitudes que estão 
implícitos e explícitos em 
todas as relações e pontos 
de contado do negócio.

Identifi car e construir essa 
cultura passa por observar 
atentamente um conjunto de 
fatores e infl uenciar positi-
vamente aquilo que estiver 
coerente com a identidade 
da organização, bem como 
descontruir hábitos que são 
nocivos e não têm afi nidade 
com os valores empresariais. 
O departamento de RH é um 
norteador dessa cultura, ele 
exerce papel indispensável 
no fomento dessas atitudes, 
no engajamento das pessoas 
e na formação de um time 
que esteja alinhado a esse 
conjunto de regras e valores.

Por isso, na hora de ava-
liar os candidatos, um dos 
principais fatores que te-
mos que ter clareza é quais 
são os valores da empresa 
que estamos trabalhando, 
bem como ter mapeado o 
que define a sua cultura 
organizacional. Da mesma 
forma, para identifi car se o 
profi ssional está alinhado o 
recrutador precisa entender 
o momento de carreira que 

essa pessoa está vivendo, 
e fazer perguntas abertas 
sobre as escolhas de carreira 
que essa pessoa fez. 

A medida que entendemos 
os motivadores de carreira, a 
maneira como a pessoa toma 
decisões, as circunstâncias e 
situações que o profi ssional 
vive ou já viveu em sua vida, 
fi ca mais fácil traçar um perfi l 
e entender se esse candidato 
tem o mesmo posicionamen-
to que a empresa. 

Perfis psicológicos são 
bons norteadores, mas o 
feeling e a experiência do 
recrutador ainda são indis-
pensáveis nesse processo. 
Quando ao assunto é recruta-
mento é muito difícil encon-
trar pessoas 100% alinhadas 
a cultura da empresa. Mas, 
quanto mais próximas essas 
estiverem dos valores, mais 
fácil incentivar internamen-
te algumas características 
e “plantar sementes” por 
meio da comunicação e do 
feedback.

É claro que um processo 
de contratação precisa fa-
zer sentido para ambos os 
lados, e por isso, o candidato 
também precisa avaliar se a 
empresa e a oportunidade 
estão de acordo com as suas 
expectativas de carreira. Isso 
vai além da descrição de tare-
fas da posição. O profi ssional 
deve avaliar o quanto o pro-
pósito da empresa conversa 
com seus valores pessoais 
e seus sonhos e objetivos 
de vida. 

É muito difícil nos entre-
garmos para um projeto o 
qual não acreditamos, por-
tanto, o autoconhecimento é 
uma ferramenta indispensá-
vel nesse processo. Quando 
a cultura organizacional não 
é levada em consideração as 
chances de contratação ser 
malfeita e gerar desgastes 
e prejuízo é muito grande. 
Nesse sentido as consulto-
rias de recrutamento são 
parceiros muito estratégicos 
para o RH. 

De forma que quanto 
mais próximos os clientes 
e as consultorias estiverem, 
maior será o grau de asserti-
vidade de uma contratação, 
já que as informações se 
tornam mais consistentes e 
alinhadas, o que minimiza e 
muito as chances de erros 
na contratação. 

(*) - É headhunter da Yoctoo e tem 
mais de 7 anos de experiência no 

recrutamento e seleção para as áreas 
técnicas. Formada em Administração 

de Empresas e é pós-graduada em 
Gestão de Pessoas e Negócios.

Como um candidato
se encaixa com a cultura 

da sua empresa
Marina Brandão (*)
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TRABALHANDO DURANTE O GOZO DE FÉRIAS
Empresa pode emitir advertências para funcionário que em gozo 
de férias, está trabalhando e fazendo propaganda do concorrente? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA GRÁVIDA PEDIU DEMISSÃO. PODEMOS FAZER A 
RESCISÃO POR ACORDO, LIBERANDO APENAS O FGTS?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, entendemos 
que ao empregado estável não é possível rescisão por acordo, devendo, se 
for da vontade do empregado, pedir demissão conforme art.500 da CLT.

RESCISÃO POR ACORDO
Na rescisão por acordo entre as partes no caso do aviso prévio inde-
nizado, o trabalhador receberá 50% do aviso prévio. Caso ele cumpra 
aviso prévio trabalhado, a quantidade de dias será a mesma do pedido 
de demissão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DA MULTA DO CAGED
Como efetuar o cálculo da multa do CAGED, com atraso de dois anos, devemos 
emitir o DARF, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR POR SUBSTITUIÇÃO
Empresa possui apenas uma funcionária na área administrativa, e está 
grávida. Podemos contratar outro funcionário por prazo determinado, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

REFLEXO DAS HORAS EXTRAS
O reflexo das horas extras e do adicional noturno, sobre o DSR no mês, 
deve compor a base de cálculo para fins de 13º, Férias e aviso prévio 
indenizado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS FRACIONADAS
Com a reforma trabalhista, as férias fracionadas podem ser solicitadas 
em dois períodos, sendo o primeiro de 5 dias e o segundo de 15 dias, 
inclusive solicitar a primeira parcela do 13º salário e a venda do abono 
(10 dias)? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0031430-31. 2004.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 9ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Raphael Garcia Pinto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ana Maria de Oliveira, RG 16660310, CPF 082.783.888-30, que 
por este Juízo, tramita de uma ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Nome da Parte 
Ativa Selecionada Sociedade Beneficente São Camilo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital sobre o 
valor bloqueado de R$ 307,46, em 15/05/2018, em suas contas no Banco Bradesco e Itaú 
Unibanco, 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 (quinze) 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, que será, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. Nada 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, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Luciane Cristina 
Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Denia Tereza Oliveira Rodrigues da Silva - 
CPF 064.365.028-82, RG 13.254.837-0 que lhes foi proposta ação de Cobrança, requerida por 
Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.779,61, referente 
as despesas de serviços Médicos - hospitalares. Considerando que a requerente, encontra-se em 
lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação 
proposta. Ficando Advertida de que terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou 
oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Citação e Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001309-40.2017.8.26.0003 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª VC, do Foro Regional III - 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-lhe Ação Monitória objetivando a quantia de R$12.025,79 
(01/01/2017) referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e 
não cumprido. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação e Intimação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado e de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos 
não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando 
advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na 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 Jung Industrial Ltda. EPP, CNPJ Nº: 04.816.144/0001-71 
que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por Atlântica Equipamentos E Peças Ltda, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.941,16, Referente aos cheques devolvidos e não 
pagos. Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do 
presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o 
prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Intimação - prazo 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, CPF/MF SOB Nº 131.248.398-07, RG Nº 
23.377.626-6 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União 
Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 8.239,83, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários 
Advocatícios de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.                                        

Edital de Intimação - 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 - Ipiranga, Estado de SP, Dr. Carlos Antonio da Costa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Valdelice Theodoro Herrerias, CPF 859.080.618-91, que nos autos 
da ação de Procedimento Comum proposta por Sociedade Beneficente São Camilo, em fase de 
Cumprimento de Sentença, encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, e conforme o 
disposto no artigo 513, § 2º, inciso IV do NCPC, foi determinada a sua Intimação por Edital (NCPC, 
artigo 257, inciso III), para, no prazo de até 15 (quinze) dias a fluir após o prazo supra, liquidar o 
débito exequendo de R$ 3.314,73 (maio de 2017) atualizado monetariamente (tabela do TJSP) a 
partir de maio de 2017 e acrescido dos juros de mora legais (12% ao ano) a partir de junho de 2017 
e até o efetivo pagamento, ficando advertida de que, transcorrido tal prazo (de 15 dias) sem o 
pagamento voluntário, será automaticamente iniciado o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, 
apresentar impugnação independentemente de penhora ou de nova intimação (NCPC, art. 525), e 
ainda, que não ocorrendo pagamento voluntário (no prazo de 15 dias previsto no art. 523, "caput" do 
NCPC), o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 
10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Citação Prazo 20 dias – Proc. 1104685-76.2016.8.26.0100. A Drª.  Carolina De Figueiredo Dorlhiac 
Nogueira, Juíza de direito da 38ª Vara Cível do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Xangri-La 
Participações S.A, CNPJ Nº Nº: 10.267.594/0001-55 que lhes foi proposta ação de Monitória 
requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da 
quantia de R$  85.229,10, Referente a fatura de nº 211498411, com vencimento em 07/12/2015, 
Fatura de nº 215179641, com vencimento em 05/01/2016, e fatura nº 218912754, com vencimento 
em 05/02/2016 vencidas e não pagas. Considerando que o requerente, encontra-se em lugar 
ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta 
ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer 
embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SANTO ANDRÉ - FORO
DE SANTO ANDRÉ. 4ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0029119-
13.2011.8.26.0554. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária. Reque-
rente: Banco Finasa Bmc S/A. Requerido: Sebastião Jose Teodoro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0029119-13.2011.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Zanetti Stauber, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) SEBASTIÃO JOSE TEODORO, RG 674057494, CPF 635.086.058-68, que
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Finasa Bmc Sa, ale-
gando em síntese: que celebrou em 29/10/2010 o Contrato de Alienação Fiduciária nº 0240105890, e
que cedeu ao requerido o bem a seguir descrito: Modelo: XT 660 R Marca: YAMAHA Ano: 2007/2007
Cor: AZUL Placa: DVV7969 Renavam: 938442023 UF: SP Chassi: 9C6KM003070006903 Revenda:
BANCO FINASA S/A; que por sua vez, recebeu o bem alienado e se obrigou a pagar em 36
contraprestações mensais, com vencimento a partir de 28/11/2010, o valor de R$ 15.175,16. Aduz ain-
da, que o requerido deixou de efetuar o pagamento das referidas parcelas mensais, a partir da que se
venceu em 28/12/2010. Iniciado o processamento do feito, em 08/08/2011, foi pelo MM. Juiz acatado o
pedido liminar de Busca e Apreensão, todavia o bem não foi encontrado; em 14/08/2015 a parte autora
requereu a conversão da presente demanda em execução de título extrajudicial, o pedido foi deferido
em 14/09/2015, porém, até a presente data, o requerido não foi encontrado no endereço constante dos
autos para a sua devida citação. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, e para que proceda ao pagamento da dívida de
R$ 22.116,15 (julho/2015); ao montante devido, deverá ser acrescido o percentual de dez por cento
(10%), ora fixados a título de honorários advocatícios (art. 652, “caput”, c.c. art. 652-A, “caput”, ambos
do CPC, com redação da Lei nº 11.382, de 06/12/06); em caso de integral pagamento da dívida no pra-
zo supra assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 652-A, § único, do CPC, com
redação da Lei nº 11.382, de 06/12/06). O(a) executado(a), poderá opor-se à execução por meio de
embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de quinze (15) dias, contados da data juntada aos au-
tos do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 736, c.c. art. 738,
do CPC, com redação da Lei nº 11.382, de 06/12/06). Observe-se, ainda, que reconhecendo o executa-
do o débito, poderá efetuar no prazo de embargos o depósito de 30% do valor da execução, incluídos
custas e honorários advocatícios, podendo pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 745-A do CPC). Outrossim, diante da planilha apre-
sentada o valor da causa corresponde ao valor de R$ 22.116,15, procedendo-se às devidas anotações.
Não sendo embargada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Santo André, aos 15 de janeiro de 2019.                                               (06 e 07)

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013539-34. 2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Adriana Cristina Paganini 
Dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Marcia Regina Gomes Leal, Brasileiro, RG 2236181, 
Rua Saioa, 239, aptº 185-B, Vila Firmiano Pinto, CEP 04124-120, - SP que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$7.469,19, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000385-60. 2017.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Paulo Baccarat Filho, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Verônica Bondezan, Brasileiro, Solteira, RG 47.851.266-1, CPF 
331.610.408-99, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.135,12, ref. contrato de prestação de serviços educa 
cionais firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente embargos monitórios ou pague a 
quantia reclamada. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

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 Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, 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 - Gleba II, situado na zona urbana do município de Pardinho, comarca de Botucatu/SP. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei.                                      

Edital de Intimação 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–S/P. Faz Saber a Anderson 
Barbosa, CPF/MF Nº177.402.348-26,que Sociedade Beneficente São Camilo, alegando em síntese  
foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de 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 Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0021152-77. 2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional I-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 
síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que, no prazo de 15 dias, após o decurso do 
prazo deste edital, efetue o pagamento do valor de R$ 20.121,08(agosto de 2018), atualizado até a 
data do efetivo pagamento, 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 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). Transcorrido o prazo sem 
pagamento inicia-se o prazo de 15 dias, para que apresente impugnação nos próprios autos(art.525 
CPC). Em caso de revelia será nomeado curador especial. Para que produza seus regulares efeitos 
de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2018.                                        

Edital de Intimação 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-
04, que por este Juízo tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença oriunda de Ação 
Monitória, que lhes move CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A. Encontrando-se o 
devedor em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação, por edital, Edital da penhora 
judicial de R$ 8.150,53 + R$ 76,67, feitas em aplicações bancárias de sua titularidade para garantia 
da presente execução, no valor de R$ 20.391,36 (válido p/ dez/18), e cientificado de que poderá se 
manifestar nos termos do artigo 854, §§ e §§§, CPC, justificando em cinco dias eventual ocorrência 
de excesso de penhora ou de bloqueio sobre quantia de natureza impenhorável, bem como quanto 
ao do prazo de quinze dias úteis, contados da juntada do recibo que acompanha a presente aos 
autos, para a apresentação de defesa. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei Nada 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, do Foro Regional I - 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 de Itapetininga, 40, Republica, 
CEP 01042-000, - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de 
Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando cobrança para recebimento da quantia de R$ 
1.775,11, referentes as despesas hospitalares. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1022510-25.2016.8.26.0100 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Lourenço Chohfi e s/m Beatriz Jafet Chohfi, Nagib Chohfi e s/m Célia Cury 
Chohfi, Raul Ragueb Chohfi e s/m Sandra Sarruf Chohfi, José Mauricio Carvalho Cerqueira, José Jorge 
dos Santos Silva, Luiz Henrique Cembrero e s/m Catia Cristina de Mira Cembrero 124.925.398-57 e 
Gualter de Carvalho Andrade e s/m Marcia Cristina Vianna Andrade, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Luciani de 
Souza Soares e Vagner Antonio Soares ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel situado na Rua Tomas Barbosa, 151, Jardim Santa Adélia, nesta Capital, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 dias da publicação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

3ª VC – Regional Lapa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0008738-
72.2017.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GABRIELA 
PEREIRA DE FARIA, Brasileiro, Solteira, RG 39773467, CPF 009.767.641-13, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por VSTP Educação Ltda, procedeu-se 
o bloqueio através do sistema BACENJUD, no valor de R$ 2.127,26 junto ao Banco Itaú Unibanco 
S.A. (fls. 67 dos autos). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inciso II do CPC para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital da data da publicação única ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso  III 
do CPC), manifeste-se sobre o bloqueio on line junto ao Banco Itaú Unibanco S.A no valor de R$ 
2.127,26, nos termos do § 3º, do art. 854, do CPC. Não havendo manifestação, será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

GLA – Gestão e Logística Ambiental S.A.
CNPJ/MF n° 28.004.467/0001-29 - NIRE n° 35.300.504.950

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 31.10.2018
Data, Hora, Local: 31.10.2018 às 10 hs, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 300, parte, São Paulo/SP. Presença: 
totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Secretário: Thiago Fernandes. Deliberações 
Aprovadas: 1. Aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Ciro Cambi Gouveia, brasileiro, casado, engenheiro, RG 
22.289.381-3 SSP/SP, CPF/MF 285.441.418-70, com endereço comercial em São Paulo, ao cargo de Conselheiro Suplente. 2. 
A eleição do Sr. Pablo Ferraço Andreão, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 1.097.914 SPTC/ES, CPF/MF 002.073.317-
82, ao cargo de Conselheiro Suplente. 3. Por conseguinte, o Conselho de Administração da Companhia composto da seguinte 
forma, com mandato unifi cado até 10.07.2020: Presidente: (a) Sr. Thiago Fernandes, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, RG 42.421.464-7 SSP/SP, CPF/MF 313.538838-76, e, como seu suplente, o Sr. Julio César de Sá Volotão, 
brasileiro, casado, advogado, RG MAER 433.473 e CPF/MF 029.429.037-08. Conselheiros: (b) Sr. Ângelo Teixeira de 
Castro Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 05760995-03 SSP/BA e CPF/MF 949.174.935-87, e, como seu 
suplente, o Sr. Pablo Ferraço Andreão, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 1.097.914 SPTC/ES, CPF/MF 002.073.317-
82. (c) Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, RG 19.969.925-2 SSP/SP e CPF/MF 
nº 161.481.318-38; e, como seu suplente, o Sr. Pablo Ferraço Andreão, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 1.097.914 
SPTC/ES, CPF/MF 002.073.317-82. (d) Sr. Daniel Fernando Mantovani, brasileiro, casado, administrador de empresa, RG 
284.623.45 SSP/SP e CPF/MF 289.823.138-00; e, como seu suplente, o Sr. Julio César de Sá Volotão, brasileiro, casado, 
advogado, RG  433.473 e CPF/MF 029.429.037-08, todos com endereço comercial em São Paulo/SP. 4. O Conselheiro ora 
eleito, presente na Assembleia, toma posse de seu cargo mediante assinatura desta ata, declarando não estar incurso em 
nenhum crime que o impeça por lei de exercer atividade mercantil. Encerramento: Nada mais. São Paulo/SP, 31.10.2018. 
Acionistas: Vega Valorização de Resíduos S.A. por: Anrafel Vargas Pereira da Silva e Carlos Alberto Nunes Bezerra e Estre 
Ambiental S.A., por: Júlio César de Sá Volotão e Thiago Fernandes. Conselheiro eleito: Pablo Ferraço Andreão (Suplente). 
JUCESP 58.142/19-8 em 30/01/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Segundo o IBGE, em janeiro de 2019 
o número de desempregados no 
Brasil caiu de 12,7 milhões para 12,2 

milhões de pessoas, ao longo de 2018, um 
recuo de 4,8%.  Mas, apresar dessa margem 
ser um bom indicativo para o futuro, o 
índice de desempregados, que é de 11,3%, 
ainda assombra.

Outra pesquisa, dessa vez realizada pelo 
portal Trabalho Hoje, aponta que 17 dos 27 
estados brasileiros seguem abrindo postos 
de trabalho. Minas Gerais é destaque nessa 
lista por ocupar a segunda colocação, com 
oferta média de 51,8 mil vagas, perdendo 
apenas para São Paulo, com cerca de 92,3 
mil vagas.

Diante dessa realidade, surgem dúvidas 
incomuns: onde estão os profi ssionais para 
ocupar tais lugares e por que eles não estão 
sendo contratados? Diante deste quadro 
confuso, especialistas destacam que a falta 
de capacitação profi ssional, o aprimoramen-
to das técnicas e o pouco conhecimento 
acadêmico podem ser as respostas.

“Observamos que no Brasil a mão de 
obra ainda é bastante primária e vai na 
contramão do desenvolvimento do país. 
Acreditamos que cada vez mais o mercado 
demanda especialistas para desenvolverem 
funções muito específi cas, enquanto as pes-
soas nas fi las de espera ainda não buscaram 
capacitação sufi ciente para satisfazer essa 
demanda. Não havendo essa capacitação, 

Especialização pode colaborar para 
fomento de vagas de trabalho

as empresas optam por manter a equipe 
já contratada e aquela vaga permanece 
em aberto”, explica a empresária minei-
ra, diretora e consultora, da Leaders-HR 
Consultantes, Astrid Vieira.

Astrid menciona a Construção Civil para 
exemplifi car sua colocação. “Uma Constru-
tora acabou de angariar um projeto e sai em 
busca de uma pessoa que tenha experiência 
ou seja especializado na construção de 
pontes. Porém, a graduação em engenharia 
civil capacita o profi ssional de uma maneira 
geral e não oferece a ele a oportunidade de 
se especializar em construção de pontes. 
Portanto, esse profi ssional precisaria de 
buscar essa capacitação e, na maioria das 
vezes, isso não acontece. Em contrapar-

tida, a empresa acaba não contratando 
ninguém”, explica. 

Além disso, Astrid menciona que peque-
nos detalhes também são cruciais para a 
ocupação de boas vagas. “Estar bem conec-
tado com o meio digital ajuda bastante. Além 
disso, saber vários idiomas; em especial o 
inglês, apresentar certifi cação de cursos, 
ter boas referências de empregos anteriores 
e, acima de tudo, ter um bom domínio da 
língua portuguesa, porque hoje em dia em 
uma entrevista de emprego, o RH fi ca de 
olho – ou melhor, com os ouvidos apurados 
no linguajar do candidato. Seguindo essas 
dicas, poderemos ter uma mão de obra forte, 
e boas vagas ocupadas por bons profi ssio-
nais”, conclui (Leaders-HR Consultantes).
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Especial

Que tal falarmos de coisas práticas, 
objetivas e com as quais nos 
esbarramos diuturnamente? 

Richard Freitas (*)

Refl etia sobre tristes realidades que lamentavelmente 
podem ocorrer a qualquer momento. Pensei no pré-
dio de 3 andares foi consumido pelo fogo, afetando, 

minimamente, quatro empresas que operavam na rua 25 de 
Março, no centro de São Paulo (uma lanchonete, uma loja 
de fantasias, uma loja de tecidos e um depósito de tecidos 
e outros materiais) no fi nal de 2018.

 
O único dado positivo do ocorrido é que, aparentemente, 

não houve feridos. Mas, tirante este fato “menos ruim”, todo 
o contexto é um oceano de lamentações. A começar pelo 
fato de que o prédio, de 1924, não possuía o AVCB (Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros), o que é uma afronta à 
Lei. E não estamos falando de uma construção irregular no 
meio da Mata Atlântica, mas de um imóvel localizado em um 
dos pontos mais movimentados da maior cidade brasileira.

 
A ausência do AVCB elimina a possibilidade destes 4 empre-

sários fazerem uso de uma das mais importantes ferramentas 
de planejamento fi nanceiro e de proteção de patrimônio: 
o Seguro Empresarial. Esta importante ferramenta não só 
cobriria o risco de incêndio do prédio severamente afetado, 
mas, também, poderia ser utilizada para cobrir os prejuízos 
sofridos pelos empresários ocupantes dos prédios vizinhos, 
através de uma cobertura ainda pouco compreendida pelos 
brasileiros: Responsabilidade Civil (RC). 

Falar sobre 
planejamento 
é chover no 
molhado (#sqn)

Se o prejuízo patrimonial é uma tragédia, o que dizer se 
alguma das pessoas que trabalham no prédio incendiado 
ou vizinhos viessem a se machucar? Nestas horas, por mais 
que as dores psicológicas sejam irreparáveis, um seguro de 
vida serviria, ao menos, para minimizar as perdas econômi-
cas das famílias afetadas. O pior deste cenário talvez seja o 
fato de que o seguro contra incêndio, uma das coberturas 
do Seguro Empresarial, é obrigatório por Lei para toda 
empresa; e o Seguro de Vida é item presente em Acordos 
Coletivos de inúmeras categorias.

 
Ainda assim, apenas cerca de 30% das empresas brasileiras 

contratam o Seguro Empresarial e, quando o contratam, em 
boa parte das vezes as coberturas e capitais não são os ade-
quados. No caso do Seguro de Vida, as estatísticas são ainda 
piores, pois nem 10% da população possui tal produto. Duas 
boas ferramentas de planejamento fi nanceiro acabam deixan-
do de ser usadas por... desconhecimento e falta de cultura 
de seguro. Estas são as únicas explicações plausíveis, pois 
um Seguro de Vida para pequenas e médias empresas pode 
custar, mensalmente, algo como R$5 a R$7 por funcionário. 

E, mesmo que o empresário não queira assumir esta des-
pesa, ele pode apenas abrir as portas do seu CNPJ e permitir 
que seus colaboradores tenham acesso a esta importante pro-
teção a um custo inferior ao que ele encontraria no mercado. 
Da mesma sorte, há desenhos de Seguros Empresariais que 
custam anualmente algo como R$80 a R$100. Obviamente, 
que um desenho tão enxuto como este não serve para em-
presas de maior porte e que necessitam de coberturas mais 
amplas, como as de lucros cessantes e despesas fi xas. 

Ou para empresas que possuem mais de uma fábrica e 
podem contratar um Seguro Empresarial Multilocal, uma 
forma mais simples de se proteger o patrimônio de mais 
de uma planta em uma única apólice: gestão mais fácil e, 
também, econômica. Culpa dos empresários? Defi nitiva-
mente, não. O empresário brasileiro é um verdadeiro herói 
da resistência, que luta diuturnamente pela própria sobre-
vivência, tendo que se virar com carga tributária excessiva, 
regulamentações descabidas, burocracia, etc.

 
Assim, se ele, empresário, não recebe o aconselhamento 

correto e apropriado, acaba fazendo uso apenas de algumas 

ferramentas de proteção que estão mais frequentemente 
sendo utilizadas no seu negócio ou que ele percebe como 
mais prementes. No caso das empresas têxteis, os Seguros 
de Transportes, Máquinas e Equipamentos e Garantia, defi ni-
tivamente, acabam se encaixando neste contexto; e podem, 
realmente, prevenir prejuízos recorrentes e de cifras elevadas 
ou serem necessários para a participação em licitações.

 
Enfi m, os seguros acima mencionados são apenas o bá-

sico do que deveria ser parte do planejamento fi nanceiro 
de uma empresa têxtil e são essenciais para quem sabe o 
signifi cado da palavra “planejar”.  

Apenas como mero exemplo, dado que estamos no século 
XXI, como não pensar em benefícios para o colaborador como 
forma de incentivá-lo a produzir mais e melhor? Não são 
também ferramentas de planejamento e gestão de pessoas?

 
Planos de saúde, odonto e previdência privada são, hoje, 

ferramentas essenciais em um bom pacote de benefícios de 
uma empresa. Infelizmente, nem sempre as empresas sabem 
que todas estas ferramentas não precisam gerar despesas 
para o CNPJ. Pelo contrário, cada vez é mais fácil a abertura 
de portas do CNPJ para que os colaboradores tenham acesso 
a produtos mais adequados às suas necessidades e paguem 
integralmente pela contratação do produto (em regra, 
bastante mais em conta do que encontrariam no mercado).

 
Enfi m, que tal se revisitássemos o conjunto de proteções 

patrimoniais e pessoais das nossas empresas e, também, o 
pacote de benefícios oferecido aos colaboradores? Um ex-
-chefe me dizia que o planejamento anual, por melhor que seja, 
nunca será integralmente cumprido, pois sempre aparecem 
fatos inesperados e impossíveis de serem sequer imaginados, 
alterando o contexto empresarial da noite para o dia.

 
Isto até é verdade, mas o ponto fundamental é: um bom 

plano de seguros de uma empresa pode minimizar prejuízos 
de 98% destes fatos inesperados. Os outros 2% são ações 
que dependem do pessoal de Brasília e, para esses eventos, 
só nos cabe torcer pelo melhor.

 
(*) - É sócio-diretor da protect Soluções, microfranquia de operação home based 

especializada na saúde fi nanceira de pequenas e médias empresas.

Com um conceito baseado 
em inovação e exclusividade, 
a unidade oferecerá cursos 
de pós-graduação para altos 
executivos

 

A ESPM inaugurou seu novo campus, 
localizado no Itaim Bibi, um dos 

principais centros de negócios da cida-
de de São Paulo e onde estão as sedes 
brasileiras de grandes empresas. As ins-
talações do prédio serão exclusivamente 
dedicadas a cursos de pós-graduação 
para altos executivos, o chamado C-level. 
“Com esse novo espaço, vamos oferecer 
conteúdo de excelência, novas metodo-
logias de aprendizagem, oportunidade 
de networking de alto nível e um grau 
de conveniência que se adeque à agenda 

desses profi ssionais”, diz Dalton Pastore, 
presidente da ESPM.

 
Entre os cursos oferecidos no campus 

Itaim estará o MBA Executivo em Tec-
nologia, Marketing e Inovação -- desen-
volvido com o Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA) e voltado para alta 
liderança e profi ssionais em jornada para 
essas posições.

 
Haverá cursos regulares -- ministrados no 

início da manhã e no período da noite --, e  
também opções fl exíveis, oferecidas de for-
ma inédita no Brasil, o aluno poderá optar 
por ter aulas no horário do almoço. “Nosso 
objetivo ao expandir as possibilidades de 
horários é preservar os compromissos pro-
fi ssionais e pessoais dos executivos”, afi rma 
Pastore. “Cada vez mais, o mercado exigirá 

Fotos: AI/ESPM

profi ssionais dispostos a estudar durante 
toda a vida, uma tendência conhecida como 
life-long learning. As instituições de ensino 
terão de ter fl exibilidade para se adaptar a 
esse novo padrão.”

 
O novo campus Itaim tem capacidade para 

nove turmas de 35 alunos. O prédio conta 
com estações de trabalho que podem ser 
usadas livremente pelos alunos e espaços 
de estudo e de convivência. Além de novas 
turmas, o campus Itaim receberá os alunos de 
pós-graduação que, até 2018, ocupavam um 
imóvel na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo.

 
A inauguração do campus Itaim faz parte 

de uma série de mudanças realizadas pela 
ESPM nos últimos dois anos, focadas em 
excelência e na adaptação da instituição à 
crescente digitalização da sociedade e no 
desenvolvimento de novos cursos. 

Em 2017, o campus da ESPM na Vila Ma-
riana, Zona Sul de São Paulo, foi remodelado 
para permitir a maior integração entre alu-
nos, professores e comunidade. O segundo 
campus da Vila Mariana -- batizado de Tech 
-- passou por uma reforma radical, que inclui 

a instalação de recursos digitais e permitiu 
que as salas de aula fossem confi guradas de 
acordo com as especifi cidades do conteúdo 
e da prática pedagógica. Na pós-graduação, 
a escola tem acelerado as parcerias com as 
principais referências do mercado na área 
de tecnologia. Na graduação, acaba de abrir 
sua primeira turma de Cinema e Audiovisual, 
com foco em gestão de negócio.

ESPM inaugura campus para 
educação executiva no Itaim Bibi

Dalton Pastore, presidente da ESPM
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 06 de Fevereiro de 2019. Dia de São Paulo Miki, 
São Pedro Batista, Santa Dorotéia, São Gastão e Dia do Anjo 
Vassariah, cuja virtude é a amabilidade. Aniversaria a cantora 
Natalie Cole que nasceu em 1950, o vocalista Axl Rose que faz 
57 anos e a atriz Cláudia Ohana que nasceu em 1965.

O nativo do dia
Quem nasce neste dia e grau de Aquário costuma ter boa 
memória e raciocínio rápido. Espirituoso, inteligente, com 
determinação e também muito charmoso possui bastante 
energia para alcançar seus ideais. É caprichoso e busca a ori-
ginalidade ao mostrar-se. Deseja ser respeitado e preocupa-se 
em respeitar o outro, adotando muitas vezes uma aparência 
séria e discreta. Apesar disso, costuma ser eloqüente na 
oratória e rica em argumentos para quase tudo. Não gosta 
de adiar decisões tomando e executando-as imediatamente. 
Evite tornar-se materialista mesmo sendo prático e habilidoso 
para os negócios.

Dicionário dos sonhos
BORBOLETA – Sinal de bom agouro, poderá obter 
suas pretensões com facilidade. Caçá-la, sorte no jogo 
durante três dias. Muitas borboletas voando à sua 
volta, felicidade extraordinária para o jogo durante 
muitos dias. Não deixe de tentar a sorte. Números 
de sorte:  02, 06, 23, 61, 75 e 92.

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

Esta quarta é o primeiro dia da lunação.  A Lua ingressa em Peixes desde o início da madrugada e o astral fi ca 

mais tranquilo. A Lua faz um aspecto positivo com Vênus que nos deixa mais amorosos, facilita as relações e o 

contato com atividades artísticas. As relações com as mulheres também fl uem melhor. O Sol em harmonia com 

Júpiter traz abertura e confi ança e Mercúrio em aspecto positivo com Marte nos deixa mais assertivos, o que 

facilita a comunicação.
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A Lua ingressa em Peixes desde o iní-
cio da madrugada e o astral fi ca mais 
tranquilo. Poderá superar confl itos 
pessoais ao tomar alguma atitude 
bem pensada. Não seja impulsivo 
aceitando a realidade e agindo de 
forma prática e com bom senso em 
tudo. 55/355 – Marrom.

O relacionamento deve melhorar 
devido a boa afetividade da lua em 
seu signo. Siga adiante tomando 
algumas decisões importantes que 
foram adiadas e realize aquilo que 
foi preparado. É um momento de 
retomar atividade que foi iniciada e 
deixada ao acaso. 79/479 – Branco.

Uma decisão precisará ser tomada 
e será preciso mudar as coisas 
de repente. Uma fase de intensas 
emoções fará com que exponha 
tudo o que se passa no seu íntimo, 
abertamente. Bom para realizar 
faxinas, rever hábitos, começar 
um programa ou até um regime. 
67/367 – Amarelo.

A Lua faz um aspecto positivo com 
Vênus que nos deixa mais amorosos, 
facilita as relações e o contato com 
atividades artísticas. Precisa defi nir 
o que sente por alguém que atrai 
sua atenção. Muito entusiasmo nas 
relações, levando-o a conquistar 
e encantar as pessoas próximas. 
82/182 – Verde.

As relações amorosas iniciadas agora 
serão felizes, plenas e duradouras. 
Compromissos materiais serão 
produtivos e poderão gerar lucros. 
Arrisque-se um pouco mais se não 
continuará tudo como está.  É preciso 
mudar a rotina para prosperar neste 
começo de ano. 45/245 – Amarelo.

Deve retomar aquilo que começou 
e por razões diversas deixou ao 
acaso, sem concluir antes, faça 
agora tudo bem pensado. Com o Sol 
se aproximando de Peixes está na 
hora de pensar em soluções através 
de uniões e parcerias que se iniciam 
e se rompem. 72/272 – Amarelo.

Precisa resolver situações pessoais 
antigas, que ainda o perturbem nesta 
quarta. Há certa fragilidade para 
compromissos, assinatura de docu-
mentos importantes e fi anças.  Cuide 
da sua saúde e evite viagens de última 
hora e coisas extravagantes nesta 
metade de semana. 77/877 – Branco.

Mais realista e menos romântico, 
conseguimos perceber com quem 
podemos contar. O dia é bom para 
interesses econômicos prevalece-
rem e situações se renovarem. Na 
parte emocional, analise friamente 
a situação e fi que perto de alguém 
que lhe ajude com conselhos úteis. 
64/264 – Azul.

O Sol em harmonia com Júpiter traz 
abertura e confi ança e Mercúrio em 
aspecto positivo com Marte nos 
deixa mais assertivos, o que facilita 
a comunicação. É um bom momento 
para avaliar a relação. A teimosia 
cria atritos e ressentimentos neste 
momento que é mais negativo. 
 98/398 – Verde.

O dia pode trazer de repente lucros 
e vantagens, mas é neutro para a 
saúde o amor. Esteja preparado se 
algum atrito acontecer superar tudo 
de forma prática e com bom senso. 
As atividades ligadas a assuntos 
culturais através do comércio ten-
dem a trazer lucros e são as mais 
favorecidas. 87/487 – Branco.

Superando alguns problemas, terá 
melhoria da situação material e 
fi nanceira depois do aniversário. 
Problemas vêm acompanhados da 
tendência exagerada a críticas. As 
pessoas a sua volta devem ser ou-
vidas e seus conselhos e colocações 
que devem ser levados em conta ao 
tomar decisões. 42/242 – Azul.

Ouça opiniões de familiares ou 
amigos que poderão ajudar a realizar 
planos que tem em mente. Aconse-
lha-se cuidado com decisões que 
impliquem em mudanças profundas 
na vida. Ouça um conselho que 
pode ajudá-lo muito, ouça a voz da 
experiência antes de agir para não 
errar. 83/483 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Ganhar dinheiro sempre: No primeiro dia de Lua 
Nova, pegue uma moeda de qualquer valor e coloque-a 
dentro de uma xícara grande nova com um pouco de 
açúcar. Deixe a xícara no sereno. No dia seguinte, 
passe a moeda e o açúcar para uma xícara pequena 
também nova. Depois, coloque a pequena dentro da 
grande. No terceiro dia, ore com bastante fé e depois 
coloque amoeda dentro de sua carteira, deixando-a 
lá até conseguir o que deseja.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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A Deusa
do (?):
Afrodite
(Mit.)

Santa
protetora

dos
ciganos

(?) Amos,
cantora
dos EUA

Maldição,
em inglês

Marsupial
típico da
Austrália

Árvore 
nordestina
que orna

ruas 

"Novo", 
em "neolo-

gismo"

(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.

A tragédia em 

Brumadinho escancara 

uma série de problemas 

na nossa sociedade

Guardando as devidas 
proporções que o tema 
merece e as implicações 

geradas por ele, podemos 
perceber o quanto a falta de 
fi scalização, a irresponsabili-
dade com o meio ambiente e 
a omissão podem assolar uma 
comunidade. É importante 
olharmos para o todo, e en-
tendermos que cada um tem 
responsabilidades e um papel 
a desempenhar.

Mas não é isso que vemos 
no dia a dia. No Brasil estamos 
acostumados a atacar o efeito 
e não a causa. No segmento 
de plástico, por exemplo, 
ouvimos discursos infl amados 
contra os produtos, quando a 
questão central deveria estar 
no descarte e na coleta seleti-
va. A Termotécnica, empresa 
eleita PME mais sustentável 
do Brasil, criou, há 12 anos, 
o Programa Reciclar EPS. Já 
demos um novo destino a 1/3 de 
todo o material pós-consumo 
no Brasil neste período. 

Esta não é só uma forma 
de encontrar alternativas que 
sejam viáveis e preservem o 
meio ambiente, mas uma res-
ponsabilidade nossa enquanto 
fabricante. Causa-me muita 
indignação sempre que vejo 
alguém com uma fala incon-
sequente contra o plástico. 
Ele é o responsável por muitas 
questões evolutivas na nossa 

sociedade, como o aumento 
da vida útil dos alimentos nas 
gôndolas. 

Conseguimos imaginar a nos-
sa vida sem o uso de plástico? 
A resposta é não. O plástico 
faz parte do nosso cotidiano. 
Portanto, banir o plástico 
não deveria ser uma opção. A 
solução, em minha opinião, é 
atacarmos o cerne do problema 
que é o descarte inadequado, 
falta de coleta e reciclagem, 
ou seja, o comportamento das 
pessoas.

Quando você usa uma sa-
cola plástica ao sair do su-
permercado e faz a sua parte 
destinando-a para reciclagem, 
espera que toda a cadeia em 
volta funcione corretamente, 
evitando que esta sacola vá 
parar na natureza. Para isso, 
consumidor, coleta seletiva, 
varejo e fabricante precisam 
estar alinhados e preparados 
para descartar, receber e 
reciclar adequadamente o 
produto. 

Porque para o meio ambiente 
nenhuma atitude é pequena 
ou menor. 

Cada gesto faz a diferença 
na construção de um futuro 
sustentável. 

Que tenhamos sabedoria 
para olhar esta tragédia na pro-
porção que ela tem e possamos 
aprender de uma vez por todas 
com estes erros, evitando que 
algo semelhante aconteça ao 
ecossistema no qual vivemos. 

Sejamos responsáveis.

(*) - É Presidente da Termotécnica.

Somos todos 
responsáveis

Albano Schmidt (*)

Desdobramento da guerra 
comercial deflagrada 
pelo presidente dos Es-

tados Unidos, Donald Trump, a 
medida de Bruxelas afetará sete 
itens da siderurgia nacional, 
como tubos, chapas e lâminas, 
que pagarão sobretaxas de 25% 
a partir de uma determinada 
cota.

A iniciativa é uma reação às 
barreiras ao aço internacional, 
sobretudo chinês, levantadas 
por Trump, o que acabou inun-
dando a União Europeia com 
itens que teriam como destino 
o mercado americano. “É um 
complicador, acho que a gente 
não sai ileso dessas decisões”, 
diz Carlos Eduardo Baptista, 
presidente da Associação Bra-
sileira da Indústria de Tubos e 
Acessórios de Metal (Tubote-
ch), organizadora da feira Tu-
botech, em parceria com a Cipa 
Fiera Milano, marcada para 1º 
a 3 de outubro, em São Paulo.

Atualmente, o Brasil repre-
senta 2% da produção mundial 
de tubos, com um total que 
chega a 5 milhões de toneladas 
por ano. Segundo Baptista, 
qualquer soluço no mercado 
mundial provoca um susto 
grande no país. O mercado 

O Brasil representa 2% da produção mundial de tubos,

com 5 milhões de toneladas/ano.

Apesar de tarifas da UE, setor 
de tubos de aço deve crescer

A decisão da União Europeia de impor barreiras tarifárias a produtos siderúrgicos brasileiros, 
anunciada em janeiro passado, levantou um sinal de alerta no setor

cer de 2% a 3%, vamos fi car 
bastante alegres”, diz.

O governo e as grandes obras 
de infraestrutura são os princi-
pais compradores do mercado 
de tubos, assim como a cons-
trução civil, o segmento de óleo 
e gás e o setor moveleiro. “A 
gente prevê que esse primeiro 
semestre será de embate entre 
o governo e o Congresso para 
aprovar as primeiras reformas. 
Enquanto isso, o mercado fi ca 
em compasso de espera, embo-
ra otimista”, acrescenta.

Uma das bandeiras do go-
verno Bolsonaro é ampliar a 
inserção do país no comércio 
internacional, por meio inclu-
sive da redução de tarifas de 
importação, mas o presidente 
da Abitam pede que isso seja 
acompanhado pela diminuição 
do ‘custo Brasil’. “Nós carre-
gamos uma série de despesas 
que o restante dos países não 
carrega. Se o governo assumir 
o compromisso com a redução 
gradual das taxas de impor-
tação equivalente à redução 
gradual do custo Brasil, não 
temos motivo para nos opor. O 
Brasil precisa ser competitivo, 
mas as empresas já são”, afi rma 
(ANSA).
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brasileiro conta com a presença 
forte de multinacionais, como a 
francesa Vallourec e a ítalo-ar-
gentina Tenaris, que mantêm 
estratégias globais e possuem 
fábricas em outros países. Se 
o produto brasileiro fi car mais 
caro, elas podem deslocar 
suas exportações para outras 
unidades.

“No momento em que se cria 
barreiras de um lado ou do 
outro, isso atrapalha. Acho que 
vamos ser impactados por essas 
retaliações entre os grandes 
países, embora quase todas 
as medidas possam ser colo-

cadas na conta dessa decisão 
da China de colocar no mundo 
inteiro produto siderúrgico com 
preço bem abaixo do padrão 
comercial”, diz o presidente 
da Abitam.

Mesmo assim, de acordo com 
Baptista, o setor de tubos deve 
voltar a apresentar sinal positi-
vo em 2019, ainda que tímido, 
após um ano de crescimento 
inexpressivo. “Historicamente, 
o crescimento do setor é duas 
vezes o PIB, e se o governo 
realmente está esperando um 
crescimento no PIB, o mercado 
pode crescer também. Se cres-

Libere e permita
O melhor dia da sua vida é aquele em que você decide que 

sua vida é sua. Sem desculpas ou pretextos. Ninguém para se 
apoiar, confi ar, ou culpar. O presente é seu - é uma jornada 
incrível - e só você é responsável pela qualidade da mesma. 
Este é o dia em que sua vida realmente começa.

Bob Moawad

Carlos Alves (*)

No mundo todo, os consumidores se sentem 
cada vez mais seguros (e interessados) em 
comprar na internet. 

No Brasil, levantamento da Price Waterhou-
se Coopers mostra que 41% da população já 
faz compras pelo celular. A digitalização, sem 
dúvida, chegou para fi car. Se não signifi cou 
a morte das lojas físicas, forçou um grande 
reordenamento. Quem não se adequou à 
nova realidade, defi nitivamente, acabou 
fi cando para trás. 

E, assim, como ocorreu em outros se-
tores da economia, também o varejo foi 
profundamente impactado pelas startups. 
As empresas “novatas” no mercado estão 
ajudando a mudar a cara das lojas do novo 
milênio, e diminuindo a distância entre os 
estabelecimentos físicos e os virtuais. Essa 

transformação capitaneada se dá de diversas 
formas. 

As startups podem atuar em praticamente 
todos os pontos da cadeia: criando progra-
mas de descontos que ajudem empresários 
a reduzir os estoques; gerindo programas de 
fi delidade que aumentem o engajamento com 
a marca; ferramentas de análise inteligente 
de estoques, plataformas de atendimento 
omnichannel que integram todos os canais 
on e off-line de atendimento, aplicativos que 
aprimoram o trabalho das equipes. 

Nos EUA, existem startups revolucionando 
cada um desses segmentos.

Esse movimento também é forte em nosso 
país. No início do ano, o estudo ‘Loja 4.0: 
Panorama das startups brasileiras do varejo’ 
apontou que, entre maio de 2017 e março 
de 2018, o total de startups voltadas para 
aprimorar o relacionamento das lojas com 

seus consumidores saltou de 115 para 194.
A gama de soluções ofertadas por elas é 

diversa: desde soluções de inteligência arti-
fi cial para gestão de chatbots até terminais 
inteligentes para retiradas de produtos e 
sistemas de coleta de feedback em tempo real.

O uso mais intenso da tecnologia traz inúme-
ras facilidades para o cliente, e ajuda a estabe-
lecer um ambiente de compras mais agradável. 

Todos os segmentos do varejo podem se 
benefi ciar dessas possibilidades. Empresas 
online e offl ine terão de remodelar suas ativi-
dades para oferecer uma nova experiência e 
integrar as soluções oferecidas pelas startups, 

caso ainda quiserem permanecer relevan-
tes nesse jogo.

(*) - É Diretor de Marketplace da Associação 
Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) e Head 

de E-Commerce na Riachuelo.

Como as startups estão transformando o varejo?
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

THIAGO DE MELLO, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido em Subdistrito 
Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/231.FLS.288 PENHA DE FRANÇA/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e noventa (02/09/1990), residente 
e domiciliado Rua Cuim, 208, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Willian Aparecido de Mello e de Andréa Martins da Silva de Mello. 
DRIÉLLI VÂNIA MEDEIROS MOLINA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/040.FLS.564 ITAIM PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de abril de mil novecentos e noventa e dois (09/04/1992), residente 
e domiciliada Rua Embira, 413, Jardim Popular, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de 
Adalberto Molina e de Ana Maria Medeiros da Silva.

SAMUEL SILVA DE SÁ, estado civil divorciado, profi ssão administrador, nascido em 
Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital, São Paulo, SP no dia seis de outubro de mil 
novecentos e oitenta e dois (06/10/1982), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 176, 
bloco C, apartamento 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Edinaldo Ferreira de Sá e de Elzeni Maria Silva de Sá. RENATA GOMES 
DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Santo André, neste 
Estado, Santo André, SP no dia quatro de janeiro de mil novecentos e setenta e nove 
(04/01/1979), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 176, bloco C, apartamento 44, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Luiz 
de Souza e de Eloiza Alves Gomes de Souza.

FRANCISCO ADRIANO SILVA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão ajudan-
te geral, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/071.FLS.130V-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e 
setenta e nove (28/12/1979), residente e domiciliado Rua Damásio Pinto, 1534, casa 
03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato 
Silva de Araujo e de Antonia Rosanita Rufi no da Silva. MAYZA QUEIROZ COSTA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Governador 
Valadares, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/043.FLS.135-GOVERNADOR VALA-
DARES/MG), Governador Valadares, MG no dia vinte de março de mil novecentos 
e oitenta (20/03/1980), residente e domiciliada Rua Damásio Pinto, 1534, casa 03, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Evangelista 
Costa e de Marcomedes Queiroz Costa.

JOSÉ FERNANDO ENGRACIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nasci-
do em Remígio, Estado da Paraíba (CN:LV-A-002,FLS.228 REMÍGIO/PB), Remígio, PB 
no dia dezoito de abril de mil novecentos e setenta e quatro (18/04/1974), residente e 
domiciliado Rua Anselmo Rodrigues, 61, bloco C, apartamento 42, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Engracio da Silva e de Josefa 
Maria dos Santos Silva. LETICIA FERNANDO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
caixa, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV-A 129,FLS.212-
-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos 
e oitenta (29/07/1980), residente e domiciliada Rua Anselmo Rodrigues, 61, bloco C, 
apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Geraldo Fernando da Silva e de Maria das Neves da Silva.

ULISIO RAULIS MORAIS SOBRINHO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Codó, Estado do Maranhão (CN:LV.A/003.FLS.049V CANGAÍBA/SP), Codó, 
MA no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e setenta (19/01/1970), residente 
e domiciliado Rua da Paz, 1122, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Albertino Morais Sobrinho e de Luzinete Pereira. 
ROSY MARY VACA CHAVEZ, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Puerto Quijarro - German Busch - Santa Cruz - Bolívia, Puerto Quijarro - German 
Busch - Santa Cruz - Bolívia no dia oito de março de mil novecentos e oitenta e três 
(08/03/1983), residente e domiciliada Rua da Paz, 1122, casa 01, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mark Vaca Leigues e de 
Teresa Chavez Cabrera.

MATEUS SOUZA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão offi  ce-boy, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/364.FLS.274-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e três de dezembro de mil novecentos e noventa e nove (23/12/1999), residente e 
domiciliado Rua Domingos Lisboa, 104, apartamento 52-B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues de Jesus e de Erlan-
dia Mangueira de Souza. REBECA RODRIGUES BITENCOURT, estado civil solteira, 
profi ssão agente de relacionamento, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/338.FLS.109 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e noventa e 
nove (07/04/1999), residente e domiciliada Rua Jiparaná, 336, casa 01, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo dos Reis Bitencourt e 
de Maria Madalena Rodrigues.

JOSUÉ DA SILVA FURTOZO, estado civil solteiro, profi ssão zelador, nascido em Sub-
distrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/162.FLS.138 BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de outubro de mil novecentos e sessenta (15/10/1960), residente e 
domiciliado Avenida das Alamandas, 315, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lafayette Furtozo e de Lourdes da Silva Furtozo. MARIA 
ISABEL ALVES SOARES, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito 
Vila Maria, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e 
cinquenta e quatro (20/10/1954), residente e domiciliada Avenida das Alamandas, 315, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Alves 
do Nascimento e de Yolanda Xavier do Nascimento.

JORGE ANTONIO RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão agente de trânsito, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de outubro de mil 
novecentos e setenta (17/10/1970), residente e domiciliado Rua Adriano Alvarez, 99, 
apartamento 51-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Dutra Rodrigues Junior e de Alice da Silva Rodrigues. ELISANGE-
LA FERREIRA SIMÕES, estado civil divorciada, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, Rio Grande, RS no dia nove de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (09/02/1974), residente e domiciliada 
Rua Adriano Alvarez, 99, apartamento 51-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdoir Ferreira Simões e de Emiliana Cuenca 
Ferreira.

JACHSON PIAU ALVES, estado civil divorciado, profi ssão motorista aposentado, nascido 
em Poções, Estado da Bahia, Poções, BA no dia dezessete de setembro de mil novecentos 
e quarenta e um (17/09/1941), residente e domiciliado Rua Flor de Caboclo, 179, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Nepomucena Alves e de Artemia da 
Silva Piau. MARIA GORETE RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão funcionária 
pública estadual aposentada, nascida em Ibiara, Estado da Paraíba, Ibiara, PB no dia 
primeiro de setembro de mil novecentos e cinquenta e nove (01/09/1959), residente e 
domiciliada Rua Flor de Caboclo, 179, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Enéas Rodrigues Leite e de Maria Rodrigues de Melo.

IVAN OLIVEIRA PARIZ, estado civil solteiro, profi ssão farmacêutico, nascido em Subdistri-
to Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/228.FLS.095-PENHA DE FRANÇA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (26/09/1989), 
residente e domiciliado Rua Ceará-Mirim, 47, casa 01, Vila Brasil, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Adilson Rocha Pariz e de Marcia Regina de Oliveira. JULIANA GRAVA 
BARBALHO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Jardim 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/131.FLS.290V-JARDIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de junho de mil novecentos e noventa e um (23/06/1991), residente e 
domiciliada Rua Ceará-Mirim, 47, casa 01, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Julio Gonçalves Barbalho e de Elisabeth Grava Barbalho.

THIAGO GABRIEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico irla TP, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/140.FLS.266-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezes-
seis de janeiro de mil novecentos e noventa e um (16/01/1991), residente e domiciliado Rua 
Doutor Jairo Franco, 173, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Sebastião Batista da Silva e de Ivonete Maria Gabriel da Silva. TAMIRES 
RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em 
Aurifl ama, neste Estado (CN:LV.A/025.FLS.013 AURIFLAMA/SP), Aurifl ama, SP no dia 
três de fevereiro de mil novecentos e noventa (03/02/1990), residente e domiciliada Rua 
Doutor Jairo Franco, 173, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Gerônimo Antonio da Silva e de Taciana Rodrigues Pereira.

VALDECÍ AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nasci-
do em Queimados, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/087.FLS.001V-3º OFÍCIO DE 
QUEIMADOS/RJ), Queimados, RJ no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e 
sessenta e nove (28/09/1969), residente e domiciliado Rua Guaiá-Guaçu, 134, bloco 03, 
apartamento 21, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Amaral e de 
Rosa Maria de Menezes Amaral. ZILDETE FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão saladeira, nascida em Francisco Badaró, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/007.
FLS.193-FRANCISCO BADARÓ/MG), Francisco Badaró, MG no dia cinco de setembro 
de mil novecentos e sessenta e nove (05/09/1969), residente e domiciliada Rua Guaiá-
-Guaçu, 134, bloco 03, apartamento 21, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Júlio Rodrigues de Sousa e de Maria José Ferreira.

THIAGO VINICIUS MONTEMURRO, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/077.FLS.116 SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de maio de mil novecentos e oitenta e seis (09/05/1986), residente e domiciliado Avenida 
Itaboraí, 1069, Bosque da Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Tadeu 
Montemurro e de Eronilda Pinheiro dos Santos Montemurro. LÍLIAN APARECIDA NUNES 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito Penha de 
França, nesta Capital (CN:LV.A/214.FLS.143V-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezoito de julho de mil novecentos e oitenta e seis (18/07/1986), residente e 
domiciliada Rua Visconde D'Asseca, 24, A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim 
Nunes da Silva e de Luzia Petronila de Carvalho da Silva.

ENIO SANTOS PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão agente de correios, nascido 
em Araçuaí, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/059.FLS.071-ARAÇUAÍ/MG), Araçuaí, 
MG no dia seis de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis (06/02/1976), residente e 
domiciliado Rua Morubixaba, 198, bloco 01, apartamento 204, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Pinheiro de Aguilar e de Maria Angélica Santos Pinheiro. 
VANESSA APARECIDA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/024.FLS.151 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (24/04/1984), residente e 
domiciliada Rua Morubixaba, 198, bloco 01, apartamento 204, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Laurentino da Costa e de Maria de Lourdes Silva Costa.

LUIZ ROBERTO CORRÊA, estado civil solteiro, profi ssão atendente de portaria, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/060.FLS.037 BUTANTÃ/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de dezembro de mil novecentos e cinquenta e oito (09/12/1958), residente e domiciliado 
Rua Duarte Lobo, 36, bloco C, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moacir Corrêa e de Davina Alves Ferreira Corrêa. LUZIE-
NE AVELINO DE BRITO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em Pedra Branca, Estado do Ceará, Pedra Branca, CE no dia vinte e oito de dezembro 
de mil novecentos e cinquenta e nove (28/12/1959), residente e domiciliada Rua Duarte 
Lobo, 36, bloco C, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Avelino de Brito Filho e de Francisca Avelino de Brito.

LEONARDO VIANA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Pilão 
Arcado, Estado da Bahia (CN:LV.A/009.FLS.299-PILÃO ARCADO/BA), Pilão Arcado, BA 
no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e um (25/03/1991), residente 
e domiciliado Rua Leoberto Leal, 134, casa 02, Jardim Adelaide, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Lopes e de Anadir Viana Primo. JESIANE DOS SANTOS 
ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Pilão Arcado, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/012.FLS.151-PILÃO ARCADO/BA), Pilão Arcado, BA no dia vinte e oito 
de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (28/11/1994), residente e domiciliada 
Rua Leoberto Leal, 134, casa 02, Jardim Adelaide, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Carlos Gomes de Araújo e de Ivanete dos Santos Araújo.

MICHAEL ONYEDIKA NWAEKE, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Umunoha - Nigéria, Umunoha - Nigéria no dia onze de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e um (11/02/1981), residente e domiciliado Rua Cinco, 372, casa 03, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Basil Nwaeke e de 
France Nwaeke. BIANCA NAJARA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/340.FLS.179-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e nove (23/04/1999), residente 
e domiciliada Avenida Engenho Novo, 235, Jardim Tietê, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lha de Edilei Lopes do Nascimento e de Keli Cristina Ferreira.

WALTER EDUARDO ALVES DELINARDO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão troca-
dor de óleo, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/445.FLS.110-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos 
e noventa e seis (04/12/1996), residente e domiciliado Travessa Agostinho Cameroni, 
88, casa 02, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Walter Eduardo 
Alves Delinardo e de Valdete Araujo São Jose. GABRIELA DA SILVA VIEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de vendas, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/306.
FLS.032 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de abril de mil novecentos e no-
venta e oito (02/04/1998), residente e domiciliada Rua Alaor, 82, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Vieira Barbosa Junior e de Marcia Braz da 
Silva Vieira Barbosa.

CLAUDOMIRO LINO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico iniciante, 
nascido em Palmares, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/028.FLS.091-1º DISTRITO DE 
PALMARES/PE), Palmares, PE no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e três 
(06/08/1983), residente e domiciliado Rua Gravatá-do-Campo, 68, casa 01, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Marcelino de Oliveira e de Maria Lino de 
Oliveira. SAMARA BARBOSA DE GODOY, estado civil solteira, profi ssão atendente de 
telemarketing, nascida em Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A/214.FLS.248-
-TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e oitenta 
e seis (09/11/1986), residente e domiciliada Rua Reinaldo Silveira Pimenta, 27, casa 01, 
Conjunto Habitacional Jova Rural, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Orlando Amancio 
de Godoy e de Laura Barbosa Lisboa.

CRISTIANO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante de escolta 
armada, nascido em Coruripe, Estado de Alagoas (CN:LV-A 009,FLS.11V-1º DISTRITO 
DE CORURIPE/AL), Coruripe, AL no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e oi-
tenta (25/04/1980), residente e domiciliado Rua Flor do Japão, 382, casa 03, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Bernado da Silva e de Zuleide Borges 
dos Santos. ANDRÉIA FERRO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão analista 
de fi nanciamento, nascida em Paulo Jacinto, Estado de Alagoas, Paulo Jacinto, AL no 
dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (28/01/1981), residente e 
domiciliada Rua Flor do Japão, 382, casa 03, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Cicero Ananias dos Santos e de Lindinalva Ferro dos Santos.

MATHEUS PAULO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/122.FLS.185V BELENZINHO/SP, São 
Paulo, SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e noventa e quatro (23/06/1994), 
residente e domiciliado Travessa Dario Castello, 04, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Martilio Paulo de Oliveira e de Avany Ferreira de Oliveira. 
MÔNICA DE ALMEIDA ZATTI, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Sub-
distrito Nossa Senhora do Ó, nesta Capital (CN:LV.A/058.FLS.070V-NOSSA SENHORA 
DO Ó/SP), São Paulo, SP no dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa e quatro 
(04/08/1994), residente e domiciliada Rua Baía de Japerica, 136, bloco 14, apartamento 
34-A, Jardim Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Altair Zatti e de 
Fatima Aparecida Cavalari de Almeida.

MAURÍCIO CARRERO DURANTE, estado civil solteiro, profi ssão especialista de business 
intelligence, nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/102.FLS.192V-
-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e 
noventa e cinco (25/09/1995), residente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 04, 
apartamento 23, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio Silvestre 
Durante e de Renata Carrero Durante. THAIANE ALONSO VIEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão psicóloga, nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/103.FLS.042 
CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e 
noventa e cinco (22/11/1995), residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 
04, apartamento 23, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo José 
Vieira Filho e de Daniela Alonso Vieira.

ESTANISLAU DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, estado civil divorciado, profi ssão funcio-
nário público, nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de maio de mil novecentos e sessenta e dois (22/05/1962), residente e 
domiciliado Rua Sílvio Barbini, 454, bloco C, apartamento 32, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Augusto Estanislau Figueiredo 
e de Antonia de Oliveira Figueiredo. CARMEN LÚCIA DA SILVA MOURA, estado 
civil divorciada, profi ssão analista back offi  ce, nascida em Subdistrito Santana, nesta 
Capital, São Paulo, SP no dia oito de março de mil novecentos e setenta (08/03/1970), 
residente e domiciliada Rua Folhas Caidas, 61, bloco C, apartamento 32, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Davilson da Silva 
Moura e de Dirce Graciano Moura.

LUCIANO MACEDO FAGUNDES, estado civil divorciado, profi ssão coordenador, nascido 
em Atalaia, Estado do Paraná, Atalaia, PR no dia quatorze de novembro de mil novecentos 
e setenta (14/11/1970), residente e domiciliado Avenida Nagib Farah Maluf, 496, bloco 
A, apartamento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Alves Fagundes e de Irenita Lemes Macedo Fagundes. DULCILEIA DE 
FARIAS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São 
Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/205.FLS.163V-3ª ZONA DE SÃO LUÍS/MA), São 
Luís, MA no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (27/10/1984), 
residente e domiciliada Avenida Nagib Farah Maluf, 496, bloco A, apartamento 43, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Oscar Vieira 
dos Santos e de Dulcimeira Ferreira de Farias.

BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de linha de 
produção, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e três (17/02/1983), residente e domiciliado Avenida Caititu, 
172, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francis-
co Missias da Silva e de Olivia Francisca da Silva. ROSELI DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia 
seis de abril de mil novecentos e setenta e nove (06/04/1979), residente e domiciliada 
Avenida Caititu, 172, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Florentino Herminio dos Santos e de Maria Adalvani dos Santos.

BRYAN MORAIS ZANON, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/098.FLS.221V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
e um de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (31/01/1995), residente e domiciliado 
Rua Joaquim de Lacerda, 102, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Zanon e de Adriana Morais Zanon. LARISSA CARDOSO 
JUSTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Bernardo do Campo, neste 
Estado (CN:LV.A/430.FLS.082V 1º SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/
SP), São Bernardo do Campo, SP no dia treze de outubro de mil novecentos e noventa 
e quatro (13/10/1994), residente e domiciliada Rua Joaquim de Lacerda, 102, casa 02, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudemir Justo 
e de Valdenice Cardoso Justo.

DOUGLAS DE ARAUJO VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/094.FLS.095-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (20/12/1986), residente e domiciliado 
Avenida Professor João Batista Conti, 1980, apartamento 54-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ilton Silva Vieira e de Silvia Quinas 
de Araujo Vieira. BIANCA DE PAULA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, 
nascida em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/072.FLS.247 VILA MARIA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezenove de abril de mil novecentos e noventa e um (19/04/1991), 
residente e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 1980, apartamento 54-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose de Paula 
Martins Filho e de Leandra Regina Evangelista Martins.

ROBSON COTINHO LIMA, estado civil solteiro, profi ssão revisador de tecidos, nascido 
em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/083,FLS.190V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (02/09/1985), residente e domiciliado 
Rua Roncador, 22, A, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar de Oliveira 
Lima e de Antonia Francisca Cotinho Lima. VERÔNICA SOUZA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão encarregada de produção, nascida em Guaianases, nesta Capital, 
(CN:LV.A/055,FLS.125-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia sete de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e oito (07/12/1988), residente e domiciliada Rua Roncador, 22, 
A, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cristiano Elisiário dos Santos e de 
Vera Lucia de Souza.

RODRIGO MARTINS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
neste Distrito (CN:LV-A-346,FLS.096-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de junho de mil novecentos e noventa e nove (24/06/1999), residente e domi-
ciliado Rua Botuporã, 50, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido da 
Silva e de Kelly Gordiano Martins. ESTEFANY FERNANDA ARAUJO DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de call center, nascida em Guaianases, 
nesta Capital (CN:LV A-224,FLS.180-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia sete 
de maio de mil novecentos e noventa e nove (07/05/1999), residente e domiciliada 
Rua Botuporã, 50, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ernandes Ferreira de Souza 
e de Ana Lucia de Araujo.

RENAN DAMASCENO MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão jornalista, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/088.FLS.199 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia três de setembro de mil novecentos e noventa e três (03/09/1993), residente e 
domiciliado Rua Bento Ribeiro, 252, apartamento 13, Vila Regina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Mauro Moreira Damasceno e de Marlene de Fatima Damasceno. 
JULIANA LOURENÇO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/041.FLS.499-ITAIM PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e noventa e 
dois (23/06/1992), residente e domiciliada Rua Bento Ribeiro, 252, apartamento 13, 
Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Antonio do Nascimento e de 
Cristiane Lourenço.

PAULO DOS SANTOS PAIXÃO, estado civil divorciado, profi ssão montador, nascido em 
Jitaúna, Estado da Bahia, Jitaúna, BA no dia dezessete de setembro de mil novecentos 
e oitenta (17/09/1980), residente e domiciliado Rua Antônio Maria Bessa, 622, casa 03, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio Carmides Paixão e de Maria 
Cassemira dos Santos. VÍVIAN VIEIRA SOUSA, estado civil divorciada, profi ssão auxi-
liar de cozinha, nascida em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, Vila Velha, ES no dia 
quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e um (14/04/1981), residente e domiciliada 
Rua Antônio Maria Bessa, 622, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de André Santos Sousa e de Lidia Vieira Sousa.

FRED WILLIAMS MARTINS PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nas-
cido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia onze de 
agosto de mil novecentos e oitenta (11/08/1980), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 
507, bloco B, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Getulio Felipe Pereira e de Ana Martins Pereira. MARTA EUNICE DA 
LUZ NUNES, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Saúde, 
nesta Capital, (CN:LV.A/116,FLS.126V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de junho de mil novecentos e oitenta e nove (25/06/1989), residente e domiciliada Rua 
Nossa Senhora das Candeias, 456, casa 02, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Jose Nunes e de Rosangela Eunice da Luz Nunes.

JULIO CÉSAR BRAULINO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/065.FLS.165V-ITAIM PAULISTA/SP), Guarulhos, SP 
no dia três de junho de mil novecentos e noventa e cinco (03/06/1995), residente e do-
miciliado Rua Doutor Oscar Egydio de Araújo, 66, Jardim Silva Teles, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Daniel Braulino e de Rosangela dos Anjos Silva Braulino. REBECCA 
REQUENA, estado civil solteira, profi ssão arte fi nalista, nascida em Subdistrito Jabaquara, 
nesta Capital (CN:LV.A/264.FLS.109V JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia dois de 
junho de mil novecentos e noventa e quatro (02/06/1994), residente e domiciliada Rua 
Jucupema, 19, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Egnaldo 
Requena e de Celia Regina de Oliveira Pinto Requena.

ANDRÉ MARTINS DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/027.FLS.154V-JARDIM PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e oitenta (22/01/1980), 
residente e domiciliado Rua Uacari, 573, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luzia da Costa e de Maria de Lourdes de 
Souza. JÉSSICA CAROLINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/109.FLS.231-SUZANO/SP), Suzano, SP no dia nove 
de janeiro de mil novecentos e noventa e um (09/01/1991), residente e domiciliada Rua 
Uacari, 573, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Augusto da Silva e de Eliana Maria da Silva.

ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital, (CN:LV.A/148,FLS.184-SUBDISTRITO 
SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e noventa e três 
(15/05/1993), residente e domiciliado Rua 18 de Abril, 1065, casa 01, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista de Oliveira 
Irmão e de Maria do Carmo Santos. JAQUELINE PEREIRA ABREU, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Euclides da Cunha, Estado da Bahia, (CN:LV.A/077,FLS.227 
EUCLIDES DA CUNHA/BA), Euclides da Cunha, BA no dia sete de junho de mil novecentos 
e oitenta e nove (07/06/1989), residente e domiciliada Rua 18 de Abril, 1065, casa 01, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rafael de 
Carvalho Abreu e de Lucinéia Pereira de Jesus.

GABRIEL FELIPE DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/139.FLS.058V BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de outubro de mil novecentos e noventa e seis (18/10/1996), 
residente e domiciliado Rua Vilar do Paraíso, 154, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Paulo Rogerio de Paula e de Ana Paula do Carmo. BEATRIZ 
FERNANDES DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão técnico em nutrição 
e diética, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/289.FLS.295V-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de outubro de mil novecentos e noventa 
e sete (04/10/1997), residente e domiciliada Rua Vilar do Paraíso, 154, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odair Francisco de Carvalho e de Kátia Regina 
Fernandes Venâncio de Carvalho.

CICERO BERNARDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão meio ofi cial, nascido 
em Caetés, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/012.FLS.265 CAPOEIRAS/PE), Caetés, 
PE no dia doze de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (12/12/1981), residente 
e domiciliado Rua Rio Birigui, 40, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Bernardo dos Santos Neto e de Maria Lúcia dos Santos. ISABEL CRISTINA 
DOS SANTOS PACHECO, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/072.FLS.015V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de outubro de mil novecentos e oitenta e três (13/10/1983), residente e domiciliada Rua 
Malmequer do-campo, 1976, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Geraldo Xisto Pacheco e de Izabel Lourenço dos Santos Pacheco.

ERIC TADEU FERREIRA BRITO, estado civil divorciado, profi ssão gerente de T.I, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e 
oitenta (14/11/1980), residente e domiciliado Rua Arturo Vital, 230, bloco C, apartamento 
51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime Pe-
reira Brito e de Rita da Conceição Ferreira Brito. CAMILA MORAIS DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Fernandópolis, neste Estado (CN:LV.A/056.
FLS.343 FERNANDÓPOLIS/SP), Fernandópolis, SP no dia cinco de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e dois (05/02/1982), residente e domiciliada Avenida Benedito de 
Lima, 44, Vila Antônio, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Lourival dos Santos e de 
Magna Lucia Morais dos Santos.

LEONARDO CASSIANO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de suporte técnico, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/080.FLS.243V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e oitenta e cinco 
(21/03/1985), residente e domiciliado Rua Imbaçal, 494, bloco 01, apartamento 21, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José dos 
Santos e de Raimunda Sergia Damião. PATRICIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Taboão da Serra, neste Estado 
(CN:LV.A/077.FLS.087 TABOÃO DA SERRA/SP), Taboão da Serra, SP no dia onze 
de novembro de mil novecentos e oitenta e um (11/11/1981), residente e domiciliada 
Rua Zumbi dos Palmares, 17, Vila dos Palmares, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha 
de Bartolomeu Rosa dos Santos e de Ana Maria da Silva.

ROGÉRIO SANTOS VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 1/2 ofi cial de montagem, 
nascido em Paramirim, Estado da Bahia (CN:LV.A/031.FLS.080 CATURAMA/BA), Pa-
ramirim, BA no dia vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (20/12/1992), 
residente e domiciliado Rua dos Secadouros, 292, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Vieira Filho e de Eliete Vales dos Santos Vieira. AUGUSTA 
CIRIACA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão atendente, nascida em Campo 
Grande, Estado de Mato Grosso, Campo Grande, MT no dia seis de agosto de mil nove-
centos e setenta e três (06/08/1973), residente e domiciliada Rua dos Secadouros, 292, 
casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ciriaco da Silva e 
de Maria da Paz da Silva.

SILVIO CESAR CARDOZO FERREIRA TORRES, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de serviços, nascido em neste Distrito (CN:LV-A-065,FLS.129V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e oitenta e dois (24/05/1982), 
residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 391, torre 04, apartamento 134, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ismael Ferreira Torres e de Arlete Cardozo Ferreira 
Torres. BÁRBARA LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão escriturária, 
nascida em neste Distrito (CN:LV-A-110,FLS.086 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de julho de mil novecentos e oitenta e oito (19/07/1988), residente e domiciliada 
Rua Agrimensor Sugaya, 391, torre 04, apartamento 134, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Marli Penha dos Santos. 
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O desenvolvimento de 
pessoas é responsabilidade 

das empresas

Quando se trata de 

desenvolvimento 

profi ssional, algo deve 

fi car bem claro: não há 

receita mágica

Sempre que o foco é a gestão 
de pessoas, devemos ter em 
mente que cada profi ssional 

é único e deve ter suas habilidades 
e competências pessoais respei-
tadas. É por isso que lidar com 
pessoas é tão difícil e ao mesmo 
tempo tão gratifi cante! Na práti-
ca, quando entendemos nossas 
equipes e conseguimos extrair o 
máximo delas, os resultados po-
dem surpreender. Então, vamos 
falar sobre como as empresas 
podem apoiar o desenvolvimento 
de seus talentos e assim crescer 
junto com eles.

Sabemos que os ambientes 
de trabalho têm mudado signi-
fi cativamente nos últimos anos, 
impulsionados pela revolução 
digital e as novas formas de se 
trabalhar. Mas uma coisa não 
mudou: o ser humano. Temos 
a mesma quantidade de genes, 
traços comportamentais e de per-
sonalidade, as mesmas angústias, 
anseios e desejos de realização 
e reconhecimento. Com base 
nisso, concluímos que o melhor 
ambiente possível é aquele no 
qual as pessoas sintam-se bem 
e realizados. 

Mas não se engane pensando 
que é fácil criar esse ambiente 
– é preciso muita dedicação e 
esforços coordenados, porque 
nem sempre o que é bom para 
uma pessoa será bom para seu 
colega de trabalho. E como resol-
ver esse difícil dilema? Com um 
líder que entenda e conheça a sua 
equipe, e que dê condições para 
que cada profi ssional desenvolva 
o máximo de seu potencial. Para 
isso, os líderes podem contar 
com estratégias simples e muito 
efi cientes. O reconhecimento é 
uma delas. 

Hoje, existem formas de 
reconhecer funcionários sem 
que isso implique em grandes 
investimentos. Um simples 
e-mail para todos da empresa 
parabenizando um profi ssional 
ou uma equipe por um bom tra-
balho é um excelente exemplo! 
Ou então, compartilhar com 
todos as mensagens de elogios 
e agradecimentos dos clientes. 
Outra forma é incentivar novas 
ideias. Ninguém melhor do que 
seus funcionários para saber o 
que funciona e o que não funcio-
na na empresa, mas muitas vezes 
eles têm receio de se manifestar. 

Uma alternativa é criar reuni-
ões periódicas com um momento 

reservado para a troca de ex-
periências. Perguntas simples 
como “O que podemos fazer para 
diminuir o consumo de copos de 
plástico no escritório?” ou “Quem 
pode sugerir uma planilha me-
lhor de controle de despesas?” 
podem ajudar muito a empresa.  

Se as boas ideias forem aplica-
das ou pelo menos seus idealiza-
dores receberem o feedback da 
sua aplicabilidade, toda a equipe 
irá perceber que sugestões são 
bem aceitas e passará a contri-
buir com novas propostas, que 
poderão aos poucos revolucionar 
os negócios da companhia.  

Cada vez mais ouvimos dizer 
que a “empresa dos sonhos” é 
aquela na qual os profi ssionais 
têm a liberdade de aplicar na prá-
tica as suas ideias. Isso acontece 
porque a forma de engajamento 
mudou. Atualmente, mais do 
que saber se a empresa oferece 
um salário compatível com o 
mercado, o que os profi ssionais 
estão buscando são empresas que 
tenham um propósito. É isso que 
irá diferenciá-las na atração dos 
melhores talentos. 

Portanto, tenha um propósito 
claro e engajador a ponto de atrair 
o tipo de profi ssional que você 
procura. Mostre a todos como 
você quer atingir 

esse propósito e as ações que 
já estão sendo desenvolvidas 
nesse sentido. O principal ganho 
para sua empresa será contar 
com profi ssionais com potencial 
elevado, que vão contribuir com 
o crescimento dos negócios. Além 
disso, outros benefícios poderão 
ser percebidos, como melhor 
posicionamento de mercado, de-
senvolvimento de novas soluções 
e fi delização dos clientes.

Manter os profi ssionais enga-
jados e alinhados ao propósito 
da empresa é uma tarefa para os 
líderes, que precisam fomentar 
esse engajamento e perceber 
quando alguém já não está mais 
caminhando junto com a com-
panhia. Dessa forma, entender 
o que move cada profi ssional 
e como se comunicar com eles 
são dois pontos  fundamentais 
para se benefi ciar do potencial 
de cada talento. 

Diversas ferramentas podem 
apoiar as lideranças nessa missão 
e impulsionar a gestão de pessoas 
nas empresas. A partir disso, os 
líderes conseguirão aprimorar a 
comunicação com suas equipes, 
o relacionamento entre os profi s-
sionais e os clientes. 

E por fi m, os resultados pode-
rão surpreender a todos.

(*) - É CEO do Grupo Soulan e 
Country Manager da Thomas 

International Brasil.

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

Distrito - Itaim Paulista
Elisangela Pereira Soares (Ofi cial Interina)

O pretendente: JOSÉ JOSIMAR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão sol-
dador, nascido em Porteiras, CE, no dia (21/09/1969), residente e domiciliado neste 
Distritro, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Alves dos Santos e de Maria de Lourdes da 
Silva dos Santos. A pretendente: LEDIAN MADEIRO DE SANTANA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Porteiras, CE, no dia (15/07/1977), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Antonio de Santana e 
de Josefa Madeiro de Lucena.

A pretendente: MARIA APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão limpa-
dora de vidros, nascida em São Lourenço da Mata, PE, no dia (17/11/1975), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Salvino da Silva e de Maria José 
da Silva. A pretendente: ELENICE DA SILVA PEIXOTO, estado civil divorciada, profi ssão 
copeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/01/1963), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juapis Ribeiro Peixoto e de Maria de Lourdes Silva.

O pretendente: RICARDO ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão fun-
cionario publico, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/02/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Firmino dos Santos e de Luzia Aparecida 
Araujo dos Santos. A pretendente: EDLANE DE MELO SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão cuidadora de idosos, nascida em Gloria do Goitá, PE, no dia (07/11/1987), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson Severino da Silva 
e de Ivaneide de Melo Silva.

O pretendente: WELLINGTON MIRANDA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/10/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Salvador Santos da Silva e de Abda Maria Miranda Silva. A 
pretendente: KARINE PATRÍCIA NASCIMENTO LOPES, estado civil solteira, profi ssão 
agente operacional, nascida em Guarulhos, SP, no dia (20/03/1985), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Jair Aparecido Lopes e de Gesmares 
Santos Nascimento.

O pretendente: LUIZ CARLOS DE BARROS, estado civil divorciado, profi ssão reciclador, 
nascido em Santo André, SP, no dia (19/08/1962), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Fernando Noronha de Barros e de Lourdes Caetano de Barros. 
A pretendente: FRANCISCA JUCILENE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
recicladora, nascida em Ipubi, PE, no dia (13/07/1968), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Nogueira dos Santos e de Antonia Maria da 
Silva Santos.

O pretendente: ELIEZER MARIANO DA SILVA JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão 
pizzaiolo, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/08/1987), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliezer Mariano da Silva e de Aparecida Oliveira Santos. 
A pretendente: DANIELA ANDRADE ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/04/1993), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Paulino Araujo e de Adalina Maria de Andrade.

O pretendente: NILSON GONDIM DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Santo André, SP, no dia (05/03/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Agenor Gondim da Silva e de Termira Alves da Silva. A pretendente: 
SANDRA REGINA VICENTE, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (31/07/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nelson Vicente e de Rosa Hendelchowel Vicente.

O pretendente: DANIEL TAVARES SOARES, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/01/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Fernando de Andrade Soares e de Roseli Tavares 
Pessoa. A pretendente: BÁRBARA CRYSTINA DE LIMA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/11/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Sebastião de Lima e de Maria 
Alves Neto de Lima.

O pretendente: BRUNO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
ponte rolante, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/01/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eurico Santos da Silva e de Ana Helena da Silva. A 
pretendente: DAIANE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (01/06/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Osenilma Maria da Silva Pereira.

O pretendente: MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Alagoinhas, BA, no dia (21/04/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira do Nascimento e de Beatriz dos Santos 
Nascimento. A pretendente: OSENILMA MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão do lar, nascida em Caruaru, PE, no dia (19/06/1965), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio José da Silva e de Sebastiana Maria da Silva.

O pretendente: LEONARDO ALVES DOS ANJOS, estado civil divorciado, profi ssão 
segurança, nascido em Iraquara, BA, no dia (12/11/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Martins dos Anjos e de Davina Alves dos Santos. A 
pretendente: CICERA GEONEIDE SARAIVA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Aurora, CE, no dia (15/02/1973), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Ribamar de Souza e de Maria Saraiva de França Souza.

O pretendente: WAGNER DA COSTA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão meta-
lurgico, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/08/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonildo Alves de Souza e de Eliane Nunes da Costa. 
A pretendente: MARIA GLAUCE PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Araripina, PE, no dia (19/11/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Rita Maria da Conceição Pereira.

O pretendente: CARLOS MARTINS GOMES, estado civil viúvo, profi ssão metalurgico, 
nascido em Novo Cravinhos, SP, no dia (13/03/1950), residente e domiciliado em Suza-
no, SP, fi lho de Benedito Martins Gomes e de Maria Candida da Costa. A pretendente: 
ADELITA BISPO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Gandu, BA, no dia (31/05/1955), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Fidelis Bispo dos Santos e de Miuta Henrique dos Santos.

O pretendente: LEANDRO ARAUJO ROMERO, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de logistica, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/02/1981), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Romero e de Maria do Socorro Araujo. A 
pretendente: ROSELI RIBEIRO RAMOS, estado civil divorciada, profi ssão tecnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/01/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Lisboa Ramos e de Maria da Silva Ribeiro Ramos.

O pretendente: IRAMAR RAMOS MAURIZ CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/08/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aderbal Mauriz Cavalcante e de Marleide Ramos de 
Oliveira Mauriz Cavalcante. A pretendente: JESSICA LIMA FIUZA, estado civil solteira, 
profi ssão farmaceutica, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/08/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Elias Fiuza Filho e de Francisca 
Diomar de Lima Fiuza.

O pretendente: FERNANDO RODRIGO DA SILVA TAVARES, estado civil solteiro, pro-
fi ssão tapeceiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/04/1991), residente e domiciliado 
em São Miguel Paulista, São Paulo, SP, fi lho de Josemi Ribeiro Tavares e de Rosana 
Aparecida da Silva Tavares. A pretendente: GISLENE DE LIMA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/04/1990), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Givaldo Ramos da Silva e de 
Marcia Batista de Lima.

O pretendente: JONAS DOS SANTOS CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/08/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Tenório Cavalcante e de Creusa Silva dos 
Santos Cavalcante. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA CALIXTO VIEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão costureira, nascida em Palmeira dos Indios, AL, no dia (04/01/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Vieira Filho e de Maria 
Aparecida Calixto.

O pretendente: JOSÉ MARCOS DEODATO DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Ibirajuba, PE, no dia (29/05/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Deodato da Costa e de Maria José de Mendonça 
Costa. A pretendente: MARIA ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão costureira, nascida em Ibirajuba, PE, no dia (10/07/1986), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Noé Pereira da Silva e de Rosilda Pereira da Silva.

O pretendente: IGOR THALES DE MORAES ROSSI, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/08/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Antonio Rossi e de Ivete Aparecida Moraes 
Rossi. A pretendente: AGHATA CLAUDINO BRONHARO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (10/03/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adenauer Claudino da Silva e de Daniele Patricia Bro-
nharo Claudino da Silva.

O pretendente: DAVID SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (10/11/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Gildeon Moreira da Silva e de Roseli dos Santos. A pretendente: CARLA MI-
GUEL RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/04/1998), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Rodrigues da Silva e de Ivete Miguel.

O pretendente: SIDNEI APARECIDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/11/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedrina Prado dos Santos. A pretendente: SILVIA DE 
SOUZA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Suzano, SP, no dia 
(06/04/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Silva 
e de Sueli Rosa de Souza Silva.

O pretendente: HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/08/1999), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Wildo Joaquim de Oliveira e de Eliene Francisco da Silva. A pretendente: 
VITÓRIA GABRIELY DE OLIVEIRA SOARES, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Londrina, PR, no dia (09/08/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Jorge Silva Soares e de Cleonice de Oliveira Soares.

O pretendente: MAXIMO DA SILVA MARINHO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Sátiro Dias, BA, no dia (26/03/1982), residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de José Honorato Marinho e de Maria Helena Batista da Silva. A 
pretendente: EDILAINE MARIA PEREIRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão au-
tonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Pereira de Lima e de Ednalva Maria Evaristo.

O pretendente: OLAVO ARGOLLO PEIXOTO, estado civil solteiro, profi ssão biomédico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/09/1974), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Olavo Pereira Peixoto e de Lourice Argollo Peixoto. A pretendente: 
FLÁVIA DIAS MARTINS, estado civil solteira, profi ssão analista, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (05/06/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Pedro Martins de Carvalho e de Marli Dias Martins.

O pretendente: ALEXANDRE DOS SANTOS MAIA, estado civil solteiro, profi ssão en-
festador, nascido em Remanso, BA, no dia (29/06/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Maia dos Santos e de Ana Maria dos Santos Maia. 
A pretendente: MARIA APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/09/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Jussiê da Silva e de Zelia da Silva Pereira.

O pretendente: LEANDRO OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Dercio Mangueira de Souza e de Rita de Cassia Oliveira. A pretendente: 
JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Tinguá, CE, no dia (02/03/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Batista Rodrigues da Silva e de Nonata Conceição da Silva.

O pretendente: RODRIGO SANTOS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão tecnico 
de telecomunicação, nascido em Suzano, SP, no dia (03/07/1985), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moises Geraldo da Silva e de Raquel Santos da 
Silva. A pretendente: RACHEL EVARISTO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/09/1989), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Evaristo da Silva e de Andréa 
Lacerda da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE CAVALCANTE DE FREITAS, estado civil solteiro, profi s-
são tecnico de informática, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/04/1991), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Carlos de Freitas e de 
Maria Cavalcante Chaves. A pretendente: LARISSA APARECIDA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: OZIAS DE JESUS SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/04/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Manoel dos Santos e de Joelita de Jesus Silva 
dos Santos. A pretendente: MARCIA SILVA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/06/1980), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Severino Augusto Bernardo de Lima e de Josefa Amara da Silva Lima.

O pretendente: WELLINGTON RIBEIRO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/07/1991), residente e domiciliado 
no Parque Residencial Cocaia, Grajaú, São Paulo, SP, fi lho de Jose Antonio Rodrigues 
de Araujo e de Eva de Lourdes Ribeiro. A pretendente: RAFAELLA MARINHO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/01/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Marinho da Silva 
e de Vera Lucia Laustidio da Silva.

O pretendente: HUGO DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de cambio junior, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/01/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Hipolito dos Santos e de Tereza de Oliveira 
Santos. A pretendente: DAYANNE OLIVEIRA ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de secretaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/10/1996), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson Mario Santos Andrade e de Marines 
Pereira de Oliveira.

O pretendente: CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil divor-
ciado, profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/09/1984), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Aparecido de Oliveira e 
de Isabel Cristina Rodrigues da Silva. A pretendente: ALINE SILVA DIAMANTE, estado 
civil viúva, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/04/1989), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rodrigues Bezerra Filho e de 
Dulcinei Pereira Silva.

O pretendente: LUCAS SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (27/12/1997), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Claudivanio Freitas dos Santos e de Iranilde do Nascimento Silva. A preten-
dente: NATÁLIA MAIA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (06/10/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de William Cordeiro de Sousa e de Silvana da Costa Maia de Sousa.

O pretendente: ZENIVALDO ANDRADE PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão promotor 
de vendas, nascido em Itambé, BA, no dia (30/06/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zenildo Henrique Pereira e de Evany Araújo Andrade. A 
pretendente: ADENILDA JOSÉ DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Itamaraju, BA, no dia (06/06/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdivio José de Oliveira e de Adenita José de Oliveira.

O pretendente: JOEDSON DE SOUSA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de logistica, nascido em Ibicarai, BA, no dia (11/07/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Jesus Oliveira e de Luciene Santana de Sousa. 
A pretendente: ÉRICKA COSTA DIAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Itabuna, BA, no dia (09/10/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Egnaldo Soares Dias e de Roserlândia Silva Costa.

O pretendente: CLAUDIO ROBERTO DELMONTE, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/08/1971), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Pedro Delmonte Galego e de Mirna Aparecida Carvalhães Delmonte. 
A pretendente: IARA OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (14/01/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Neide Aparecida de Oliveira Santos.

O pretendente: DOUGLAS PEREIRA SALDANHA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Maria Saldanha e de Maria Zuleide Pereira 
Saldanha. A pretendente: JOSEANE SILVA RODRIGUES ARAUJO, estado civil divor-
ciada, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/03/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joel Rodrigues Araujo e de Maria 
Marta Mota da Silva.

O pretendente: OSMAIR VILAS BOAS, estado civil divorciado, profi ssão pintor, nascido 
em Estrela D’Oeste, SP, no dia (04/08/1959), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nelson Vilas Boas e de Denir Aparecida Martins Vilas Boas. A preten-
dente: ELIANEIDE PEREIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão cabelereira, nascida 
em Triunfo, PE, no dia (27/09/1971), residente e domiciliada nesta Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Zacarias Pereira Lima e de Maria das Dores de Lima.

O pretendente: WILLIAM MOURA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/07/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Erisvaldo Coelho da Silva e de Sebastiana Dias de Moura. 
A pretendente: ROSEANE SOBRAL FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/05/1999), residente e domiciliada 
neste Distriro, São Paulo, SP, fi lha de José Bastista Fernandes e de Maria de Nazaré 
Rodrigues de Sobral.

O pretendente: EDILSON FERNANDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Esperança, PB, no dia (11/09/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Fernando da Silva e de Terezinha Florentino de Medeiros. A 
pretendente: ZELIA MARIA DE CARVALHO, estado civil divorciada, profi ssão revisora, 
nascida em Aliança, PE, no dia (03/11/1975), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Severino Alexandre Carvalho e de Severina Maria de Abreu Carvalho.

O pretendente: EDUARDO RIBEIRO SOARES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de transporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/04/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maciel dos Santos Soares e de Antonia Ribeiro 
Soares. A pretendente: NAYARA GUIMARÃES ANDRADE DE JESUS, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/06/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rodrigo Marcelo de Jesus 
e de Carla Guimarães Coelho de Andrade.

O pretendente: FELIPE PAULINO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Baturité, CE, no dia (19/08/1989), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Lucia Maria Paulino de Souza. A pretendente: JOANA SCARLETT 
OLIVEIRA JANUARIO, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida em Guaru-
lhos, SP, no dia (20/06/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Uilton Gomes Januario e de Silvia Soares de Oliveira Januario.

O pretendente: CLEITON PEREIRA MUNIZ, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar ad-
ministrativo, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (17/12/1988), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Pereira Muniz e de Helena Maria 
de Fatima Muniz. A pretendente: FERNANDA LIRA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de lojistica, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1984), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Martiniano de Souza e de Maria 
Eurides Lira de Souza.

O pretendente: COSME FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
prensista, nascido em Senhor do Bonfi m, BA, no dia (14/07/1968), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Crispim Firmino dos Santos e de Maria das Neves 
Ferreira dos Santos. A pretendente: SANDRA HELENA TOMAZ BRAGA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Juiz de Fora, MG, no dia (25/10/1960), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Pereira Braga Filho e de Maria 
da Conceição Tomaz.

O pretendente: EVERTON OLIVEIRA CARACAS, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de aeroporto, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Antonio Germano Caracas e de Vilma 
Aparecida de Oliveira Caracas. A pretendente: CINTIA RODRIGUES DE SOUZA, estado 
civil divorciada, profi ssão assistente administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(17/02/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Geraldo 
Rodrigues e de Vanilda Auxiliadora Martins Vitorino Rodrigues.

O pretendente: ARLES GONÇALVES JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão ad-
vogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/07/1962, residente e domiciliado neste 
Subdistritro, São Paulo - SP, fi lho de Arles Gonçalves e de Leonor Tavares Gonçalves. 
A pretendente: KÉSIA MARIA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
mercadóloga, nascida em Camaragibe - PE, no dia 29/03/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Fernando José dos Santos e de Linêlda 
Maria da Silva.

O pretendente: ALVARO LUIZ BUZATO MORELLI, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de infraestrutura, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/03/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lho de Alvaro Luiz Morelli e de Simone 
Buzato Morelli. A pretendente: HELLEN ALMEIDA NOVAES PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta e urbanista, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/02/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wanderley Aparecido 
Pereira e de Lucilene de Almeida Novaes Pereira.

O pretendente: DANIEL ALVES, estado civil solteiro, profi ssão coordenador fi nanceiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/05/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Donizete Alves e de Maria Helena Alves. A pretendente: 
VANESSA ZACCARELLA GOMES, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 28/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistritro, São 
Paulo - SP, fi lha de Celso Luiz Gomes e de Yvette Zaccarella.

O pretendente: DAVID JOSÉ LOPES FARINA, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 23/09/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Farina Filho e de Ana Dirce Lopes Farina. A pretendente: 
RUANNA SABRINA SANTOS MAGALHÃES, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida em Santarém - PA, no dia 17/10/1990, residente e domiciliada neste Subdistritro, 
São Paulo - SP, fi lha de Sandra Suely Santos Magalhães.

O pretendente: FABIO BELO PRATES, estado civil solteiro, profi ssão gerente execultivo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11/03/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jairo Prates e de Edna Roseli Belo Prates. A pretendente: JÉS-
SICA ALMEIDA DUTRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Jundiaí - SP, no dia 13/01/1994, residente e domiciliada neste Subdistritro, São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Erlon Hockmüller Dutra e de Francisca Gomes de Almeida.

O pretendente: TIAGO OCHIUTTO DORETO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/11/1986, residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lho de Vladimir Doreto e de Aparecida Ochiutto Doreto. A pretendente: 
ERICA FERRARI RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 12/04/1990, residente e domiciliada neste Subdistritro, São 
Paulo - SP, fi lha de Nelson Rodrigues e de Ana Lucia Ramon Ferrari Rodrigues.

O pretendente: LUIZ FABIANO MORETTI, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 03/04/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Esnar Moretti e de Mara Funaro Moretti. A pretendente: VOLUSIA 
SANTIAGO NEVES, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em Manaus - 
AM, no dia 28/12/1963, residente e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha 
de Eudo Neves e de Iza Santiago Neves.

O pretendente: BRUNO MORENO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/05/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lho de Gilvan Paulino de Araujo e de Leonor Moreno 
de Araujo. A pretendente: PAMELA LARISSA DE MELO, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em Vinhedo - SP, no dia 26/02/1996, residente e domiciliada neste 
Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Dorival Aparecido de Melo e de Maria Benedita de 
Moura Melo.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - 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:

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: GASTONES FERREIRA DA ROCHA, profi ssão: op.de maquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Caracol, PI, data-nascimento: 04/09/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Américo da Rocha e de Maria Salvadora 
Ferreira da Rocha. A pretendente: PAULA PEREIRA, profi ssão: atendente lanchonete, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/01/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Arnaldo Pereira e de Dalva 
Alves de Barros Pereira.

O pretendente: MOISÉS SILVA SANTOS, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Bispo dos Santos e de Maria de Fátima da Silva dos 
Santos. A pretendente: DILMA NASCIMENTO DAMASCENO, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 12/08/1986, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Tertuliano Damasceno e de Sofi a do 
Nascimento.

O pretendente: JILMAR DE ALMEIDA SOUSA, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Utinga, BA, data-nascimento: 19/09/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Edilson Araujo de Souza e de Maria Núbia Alves de Almeida 
Souza. A pretendente: VANÉSIA DE SOUSA CANUTO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Assare, CE, data-nascimento: 23/03/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Valdemir Canuto e de Francisca Ferreira de Sousa 
Canuto.

O pretendente: MANOEL ANTONIO CLEMENTINO, profi ssão: fi sioterapeuta, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Antonio Clementino e de Analia Lins 
Clementino. A pretendente: SIMEIA FERREIRA SOARES, profi ssão: coordenadora 
pedagogica, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/04/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Soares Leão e de 
Ester Ferreira Soares.

O pretendente: JHONNY PEREIRA CORREA, profi ssão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Luciene Pereira Correa. A pretendente: ALEXANDRA BATISTA 
DE SOUZA, profi ssão: aux.limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/02/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Batista de Souza e de Sonia Regina Cassiano.

O pretendente: CARLOS ALVES DOS SANTOS, profi ssão: funcionário público, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Hildebrando Alves dos Santos e de Maria 
Helena Alves do Nascimento. A pretendente: JOSIMARA DE FREITAS NAUZIAZENO, 
profi ssão: funcionária pública, estado civil: solteira, naturalidade: Botucatu, SP, data-
nascimento: 02/12/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Nauziazeno e de Juscileni de Freitas.

O pretendente: RAÍ ROSSATO DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Roberto Pereira da Silva e de Telma Helena Rossato da Silva. A 
pretendente: ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: Francisco Badaró, MG, data-nascimento: 15/07/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Doraci Alves dos Santos.

O pretendente: FERNANDO GOMES DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira dos Santos e de Edna Lucia 
Gomes dos Santos. A pretendente: ROGÉRIA LUZIA DA SILVA, profi ssão: copeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Abimael Pereira da Silva e de Maria 
Luzia da Silva.

O pretendente: NEURIVAN GOMES DE VÉRAS, profi ssão: gerente de loja, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Tabira, PE, data-nascimento: 02/12/1966, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nelson Gomes de Véras e de Maria do Socorro 
Véras. A pretendente: ELISABETE OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: policial militar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1970, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ruis da Silva e de Julieta 
Maria de Oliveira Silva.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES COSTA, profi ssão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 20/06/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Natanael Rodrigues da Costa e de Guiomar Rodrigues da 
Silva. A pretendente: DYANE SOUZA DOS REIS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/2000, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Vilson Alves dos Reis e de Rosangela Pereria de Souza Silva 
Reis.

O pretendente: GILSON PEREIRA TÔRRES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São João da Serra, PI, data-nascimento: 22/12/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira Tôrres e de Maria Dulce 
Pereira. A pretendente: DAYANE SOUSA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/11/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jorge Sousa Santos e de Zildete Pereira dos 
Santos.

O pretendente: RODRIGO MOREIRA SARAIVA, profi ssão: analista administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Saraiva e de Maria do 
Carmo Moreira Saraiva. A pretendente: MARILYN CHAVES, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/04/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Otelino Costa Chaves e 
de Cleide de Oliveira Chaves.

O pretendente: MATHEUS PINHEIRO CHAVES, profi ssão: pintor automotivo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1995, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de José Orlando Crispim Chaves e de Damiana 
Pinheiro de Lima. A pretendente: FABIANA MORAES DE ASSUNÇÃO, profi ssão: 
pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/02/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Norberto Gonçalves de 
Assunção e de Rosimeire Aparecida Moraes de Assunção.

O pretendente: MARCOS HENRIQUE CASIMIRO, profi ssão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Mauro Casimiro e de Neide Henrique 
Lourenço da Silva. A pretendente: CRISTIANE GAMA DOS SANTOS, profi ssão: aux. 
de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
18/05/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Possidonio dos 
Santos e de Maria Helena Gama de Oliveira dos Santos.

O pretendente: EDISON OZORIO DE MELO, profi ssão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisca Ozorio de Melo. A pretendente: ALICE 
DE LOURDES SANTOS, profi ssão: coordenadora de logistica, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1977, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Maria de Lourdes Santos.

O pretendente: ÉDER MARQUES DE SOUZA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1986, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Edson Aparecido de Souza e de Elena Marques de Souza. 
A pretendente: LIDIANA SANTANA BRANDÃO, profi ssão: garçonete, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mato Grosso do Sul, MS, data-nascimento: 08/01/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Duarte Brandão e de Ana de Santana 
Brandão.

O pretendente: ADRIANO DE OLIVEIRA REIS, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/04/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Helio Reis Pessoa e de Gilvanete Dalva de Oliveira Reis. A 
pretendente: BRUNA APARECIDA PAULINO LEONEL, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1989, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Leonel e de Ana Lucia Paulino de 
Araujo.

O pretendente: FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA, profi ssão: op. de ultilidades, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Feira Nova, PE, data-nascimento: 17/12/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Joaquim de Oliveira e de Carmelita 
Cristina de Oliveira. A pretendente: CRISTIANE DOS SANTOS DORIA, profi ssão: aux. 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/02/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Eduardo Rodrigues 
Doria e de Maria José dos Santos Doria.

O pretendente: JOSÉ WELLINGTON DE SANTANA LIMA, profi ssão: conferente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Rio Real, BA, data-nascimento: 12/10/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilson Oliveira Lima e de Leide 
Ana Jesus de Santana. A pretendente: AMANDA LIMA DE SANTANA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Anaelson Jesus de Santana e de 
Josineide Oliveira Lima.

O pretendente: ALEANDRO BATISTA DE MELO, profi ssão: designer gráfi co, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Quitéria Batista de Melo. A pretendente: 
ANDREA BORGES DOS SANTOS, profi ssão: consultora de compras, estado civil: 
solteira, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 21/06/1985, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Borges dos Santos e de Anália Leal 
de Araújo.

O pretendente: EDSON FELIPE DE MELO SALES, profi ssão: cozinheiro escolar, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 24/11/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edson Santos Sales e de Cristiane Maria de 
Melo. A pretendente: NATHALIA ROSA POLIZEL, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jorge Almir Polizel e de Adriana Rosa Polizel.

O pretendente: MOACYR DAMIÃO GARRIDO DA SILVA, profi ssão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Belmar Valerio da Silva e de Ivanilda 
Garrido da Silva. A pretendente: ALINE ZULMIRA DOS SANTOS SOUZA, profi ssão: 
relações públicas, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
13/07/1989, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Jonas Rodrigues de 
Souza e de Rosângela Maria dos Santos de Souza.

O pretendente: ANDERSON FELIPPELLI, profi ssão: instalador de vidro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Anselmo Felippelli Neto e de Rosa Santa Padela 
Felippelli. A pretendente: SIMONE MAURICIA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1972, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Mauricio dos Santos e de Evani Alves 
Santos.

O pretendente: JEAN DO NASCIMENTO PINTO, profi ssão: ajudante de serviços 
diversos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/07/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Severino Pinto 
e de Miriam Luiz do Nascimento. A pretendente: THAYNARA DOS SANTOS SILVA 
SOBRAL, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 20/08/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudio 
Berto Sobral e de Elaine dos Santos Silva Sobral.

O pretendente: SALMO QUEIROZ DE MATOS, profi ssão: aux. de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Gentio do Ouro, BA, data-nascimento: 05/02/1998, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Deusdedith Pereira de Matos e de Valdeci 
Queiroz dos Santos. A pretendente: SILVIA INÊS DOS SANTOS, profi ssão: op. de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1978, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sergio Felipe dos Santos e de Zelia 
Lopes Vieira dos Santos.

O pretendente: WASHINGTON LUIZ PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: metalurgico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1976, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Silvio Corrêa de Souza e de Cileine 
Pereira Basilio. A pretendente: MARIA APARECIDA AMORIM BATISTA, profi ssão: 
manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: Salgueiro, PE, data-nascimento: 
05/10/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Candido Batista e 
de Maria de Lourdes Amorim Batista.

O pretendente: LUIS CARLOS AMORIM BATISTA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Salgueiro, PE, data-nascimento: 06/01/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Candido Batista e de Maria de Lourdes 
Amorim Batista. A pretendente: KELLY ALVES JOSINA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteira, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 21/09/1987, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiza Josina do Nascimento.

O pretendente: GUSTAVO HENRIQUE DIAS DA SILVA, profi ssão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Jose do Rio Preto, SP, data-nascimento: 12/10/1989, 
residente e domiciliado em São José do Rio Preto, SP, fi lho de Sebastião Dias da Silva e 
de Maria do Socorro da Silva. A pretendente: ALINE FERREIRA GUARENTO, profi ssão: 
aux.escrita fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/10/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Iraci Guarento e de 
Maria de Fatima Guarento.

O pretendente: FABIANO LUIZ DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Severino Donizete Luiz da Silva e de Ivanilda dos Santos. A 
pretendente: LUANA BEZERRA MOREIRA, profi ssão: aux. de departamento pessoal, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Severino de Farias Moreira e de 
Maria do Socorro Bezerra.

O pretendente: ALLYSON KAYNAN DA SILVA SOUZA, profi ssão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Thadeu Alves de Souza e de Maria Cristina 
da Silva. A pretendente: KATHLEEN SILVA JESUS DE SA, profi ssão: repositora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Magno Jesus de Sa e de Luiza Fernanda Silva 
Matias.

O pretendente: CAUÊ TOMAZ MARTINS, profi ssão: engenheiro mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/09/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vagner Rogerio Martins e de Margareth de França 
Tomaz Martins. A pretendente: LUCIANA SANTOS MERINHO, profi ssão: gestora de 
recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/12/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Roberto Merinho e 
de Lucia Helena Caetano dos Santos Merinho.

O pretendente: ROBSON REZENDE FELIPE, profi ssão: meio acabador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1987, residente e 
domiciliado em Suzano, SP, fi lho de Antonio Fernandes Felipe da Silva e de Antonia 
Silva Rezende. A pretendente: ELAINE CRISTINA GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/05/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Gonçalves da 
Silva e de Angela Maria Brandão da Silva.

O pretendente: HERCULES CARDOSO DOS REIS, profi ssão: op. de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ananias Caetano dos Reis e de Carmen Lucia 
Cardoso dos Reis. A pretendente: TATIANE DA SILVA DE MELO, profi ssão: autônoma, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Ferreira de Melo e de Eva 
Lucinete da Silva de Melo.

O pretendente: LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS, profi ssão: aux.mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Jaguarari, BA, data-nascimento: 13/12/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Raimundo Dias dos Santos e de Elizabete 
da Silva. A pretendente: JÉSSICA FAGUNDES DE MATOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pinheiro de Matos e de Sonete Fagundes 
Santos.

O pretendente: WELTON DE SOUSA MELO, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Joaquim de Sousa Melo e de Dalva de Jesus Melo. A 
pretendente: CARLA LILIANE DA SILVA SANTOS, profi ssão: lider educadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 21/10/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Carlos dos Santos e de Maria 
de Fátima da Silva Santos.

O pretendente: JOSÉ RODRIGO DA SILVA SALES, profi ssão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Solidão, PE, data-nascimento: 06/03/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Sales de Oliveira e de Maria José Paulo da 
Silva. A pretendente: FERNANDA DE ALMEIDA LINHARES, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valmir Linhares e de Marinizia de 
Almeida Linhares.

O pretendente: EDNALDO ALVES FELIPE, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 15/11/1981, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Alfredo Felipe e de Maria José Alves Felipe. A pretendente: ANA 
PAULA SOARES SACCI, profi ssão: assistente fi nanceieor, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 20/03/1983, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Huarrisson Castro da Silva e de Francisca Wilma Soares.

O pretendente: LUCAS MATHEUS TEIXEIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Landimar Feitosa do Nascimento 
e de Celia Cristina Teixeira do Nascimento. A pretendente: AMANDA FELIPE SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/02/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Ferreira da Silva e 
de Maria Creuza Grigorio Felipe.

O pretendente: WAGNER SILVA BARRA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Deodato Coelho Barra e de Maria Suely da Silva. A pretendente: 
AMANDA MOURA DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Amparo, SP, data-nascimento: 01/02/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Emil Deocleciano Silva e de Aide Alves de Moura.

O pretendente: PAULO SÉRGIO LEITE LAGO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcelo da Silva Lago e de Cibele Leite. A 
pretendente: THALIA OLIVEIRA VICENTINI DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Fernando Vicentini da Silva e de Karina Oliveira 
Vicentini da Silva.

O pretendente: LUCAS MICHELETTO DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Gregorio da Silva e de Maria Aparecida 
Micheletto da Silva. A pretendente: VIVIANE DOMINGOS DA SILVA, profi ssão: aux. 
de lavanderia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/10/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Domingos da 
Silva.

O pretendente: EDMARKS SILVA FERREIRA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Edmar Ferreira e de Maria de Lourdes Ferreira Silva. A 
pretendente: INGRID LEOPOLDINO SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Dias de Souza e de Simone Leopoldino Sobrinho.

O pretendente: CRISTINALDO DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: mecânico industrial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 15/10/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Simão da Silva e de Maria 
Elizabete de Oliveira Silva. A pretendente: VILMA FONSECA, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1975, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jairo da Fonseca e de Cicera de Araujo Fonseca.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos O que gestores precisam 
saber sobre Integração de 

Sistemas e Dados?

Montar um negócio 

hoje em dia exige cada 

vez mais análise de 

pesquisas, criação de 

estratégias efi cientes, 

acompanhamentos de 

métricas, além de um 

posicionamento claro 

em seu mercado de 

atuação

Fazer isso não é fácil, mas 
nesse ponto a tecnologia 
auxilia muito disponibili-

zando diversas ferramentas e 
aplicações especializadas em 
cada etapa desses processos, 
gerando dados valiosos para 
o negócio. O problema é que 
nem sempre estas aplicações 
estão interligadas e, com isso, 
os dados não conversam entre 
si, fazendo com que os gestores 
tenham difi culdade em obter 
uma visão centralizada de sua 
empresa.

A solução para esse tipo de 
problema está na Integração de 
Sistemas e Dados, que é capaz 
de integrar as informações de 
muitos sistemas como ERP, 
CRM, plataforma de e-com-
merce, marketplaces e demais 
ferramentas operacionais ou 
de gestão. Confi ra o que os 
gestores precisam saber sobre 
integração de sistemas para 
otimizar a atuação de suas 
companhias.
 1) Benefícios para a 

empresa - A principal 
vantagem da integração 
de sistemas é assegurar 
que os dados trafeguem 
de forma automática 
pelos diferentes siste-
mas da empresa com 
exatidão, sem que sejam 
necessárias ações manu-
ais, trazendo segurança, 
velocidade e redução 
de headcount para os 
processos de cadastro 
e atualização de dados 
na sua companhia.

 2) Desafi os não-técnicos 

da integração de sis-

temas - O maior desafi o 
é justamente alinhar as 
expectativas do time 
de negócios e as neces-
sidades do time de TI. 
Na maioria dos casos, a 
organização adota várias 
ferramentas diferentes, 
de fabricantes distintos, 
com estruturas de dados 
diversas e, quando per-
cebe, há uma desordem 
geral. Dessa maneira, é 
preciso principalmente 
determinar quais dados 
e soluções serão integra-
dos. É aqui que surgem 
os principais entraves 
e em muitos casos, o 
problema é mais cultural 
do que estrutural.

 3) Primeiros (e impor-

tantes) passos no 

processo de integra-

ção - O processo de inte-
gração começa com um 
bom desenho a respeito 
das integrações que 
serão implementadas, 

deixando claro quais sis-
temas serão integrados, 
entendendo suas par-
ticularidades técnicas, 
como por exemplo, o 
protocolo de comunica-
ção disponibilizado pelo 
sistema (API, Webser-
vice, Arquivo Texto ou 
outro formato), o que 
será automatizado, e 
também a estrutura de 
dados que será compar-
tilhada nesta malha de 
sistemas, identifi cando 
quais transformações 
devem ser consideradas 
para que o sistema A pos-
sa receber e entender 
corretamente os dados 
enviados pelo sistema B.

  Recomendamos que 
apenas após esse enten-
dimento do ecossistema 
de soluções, processos e 
dados que farão parte do 
processo de integração, 
se inicie o trabalho de 
ativar as integrações de 
fato.

 4) Segurança - Ao integrar 
os sistemas à nuvem, 
a comunicação ganha 
mais agilidade, segu-
rança e confi abilidade. 
Os dados são acessados 
por meio de ambientes 
isolados, oferecendo a 
possibilidade de distri-
buir as informações de 
forma automática aos 
demais usuários. Além 
disso, há plataformas 
que apresentam certi-
fi cados de segurança e 
criptografi a, asseguran-
do a comunicação em 
canais seguros.

 5) O que levar em con-

sideração na hora de 

escolher uma plata-

forma de integração? 
- É importante entender 
que a plataforma de in-
tegração não fará todo 
trabalho sozinha. É claro 
que uma parcela muito 
relevante é feita de for-
ma automática, porém, a 
gestão da plataforma de 
integração é feita pelo 
usuário (cadastro de DE
-PARAs, atualização de 
regras de transformação 
de dados, e análise de 
logs de monitoramento 
das interfaces).

Portanto, preze pelo ali-
nhamento da tecnologia com 
a estratégia do seu negócio. 
Avalie como o sistema contri-
bui para o aumento da produ-
tividade e qual retorno pode 
trazer. Além disso, observe 
se as soluções já utilizadas 
pela empresa permitem essa 
integração – caso contrário, 
será necessário fazer algumas 
alterações. Esse mapeamento 
permite que o procedimento 
seja ágil e reduza custos. 

Dessa forma, os gestores 
têm nas mãos o que é preciso 
para alavancar seus resultados 
e crescer.

(*) - É CEO e cofundador da Wevo 
(wevo@nbpress.com).

Diogo Lupinari (*)

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 
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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/SP. Faz Saber a  
Andre      Gomes dos Santos Me, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 13 de Maio, nº 
744, Vila Nova, CEP: 11525-040, Cubatão-SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.520.552/0001-44, 
que lhes foi proposta ação de Monitória  requerida por 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 
131122868, com vencimento em 02/12/2013 e Fatura de  nº 134035353 com vencimento em 
30/12/2013, vencida e não paga. Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, 
fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta ficando 
Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

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, do Foro Regional I – Santana- SP, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junio r, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) DW Do Brasil Informática Ltda., CNPJ 07.854.848/0001-27, com 
endereço à Rua Serra de Santa Marta, 157, apto 34, Vila Carmosina, CEP 08290-420, SP - SP, que 
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Redfactor - Factoring e 
Fomento Comercial S/A, no valor de R$ 53.472,90, referente a confissão de dívida anexo (parcelas 
26/31 a 31/31, firmado pelos executados em favor da exequente, que esta em aberto as parcelas. 
Fica o Executada citada por meio deste para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a 
Execução, sob pena de ser convertido em penhora quantos bens basta. Caso não pague a dívida 
exequenda ou garanta a Execução, fica a Executada intimada por meio deste edital para, em 15 
dias, a fluir após os 20 dias de dilação 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 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0020846-89. 2010.8.26.0001 O MM. Juiz de 
Direito da 8ª VC, do Foro Regional I - 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 276.876.038-26, que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte 
de Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.472,05 
(Maio/2010), referente à prestação de serviços médico-hospitalares ao corréu Devaldo Rocha de 
Oliveira. Encontrando-se os réus em lugar ignorado, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão 
considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0011744-33. 2016.8.26.0001 A MMª. Juiza de 
Direito da 6ª VC, do Foro Regional I - 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 
cumprimento de sentença acima mencionado que lhe move 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, ficando Intimadas para se manifestar, se o caso, 
no prazo de 5 dias, nos termos do § 3º do artigo 854 do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, 
com a certidão nesse sentido, convertida estará a indisponibilidade em penhora, de sorte que dever-
se-á proceder à transferência do montante indisponível. Para que produza seus regulares efeitos de 
direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de novembro de 2018. 

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 Projac Limpeza Ltda, CNPJ/MF Nº 01.083.941/0001-07 que lhe foi proposta 
ação de Execução requerida por JN Fomento Mercantil Ltda, objetivando o recebimento da quantia 
de R$ 40.000,00 referente aos Cheques de nºs 00265, 00266 e 00267, vencidos e não pagos. 
Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente 
edital Citado para os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que caso de integral 
pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% 
(cinco por cento) do valor do débito. Conste, também, que o executado, independentemente de 
penhora, depósito ou caução, poderá oporse à execução por meio de embargos no prazo de 15 
(quinze) dias pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 5

4F
2-

42
6E

-6
6A

D
-9

85
A.


