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BOLSAS
O Ibovespa: -3,74% Pontos: 
94.635,57 Máxima estável: 
98.308 pontos Mínima de -3,74% 
: 94.636 pontos Volume: R$ 
17,05 bilhões Variação em 2019: 
7,68% Variação no mês: -2,83% 
Dow Jones: -0,06% (às 18h38) 
Pontos: 25.396,11 Nasdaq: 
-0,39% 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7044 Venda: R$ 3,7049 
Variação: +1,11% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,78 Venda: R$ 3,88 
Variação: +1,04% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7013 Venda: R$ 
3,7019 Variação: +0,76% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6800 
Venda: R$ 3,8530 Variação: 
+1,13% - 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$ 1.314,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,36% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,700 
Variação: +1,43%.

Cotação: R$ 3,7030 Variação: 
+0,8% - Euro (às 18h38) Compra: 
US$ 1,1366  Venda: US$ 1,1366 
Variação: -0,34% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2080 Venda: R$ 
4,2100 Variação: +0,67% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1630 Ven-
da: R$ 4,3900 Variação: +0,69%.

(às 18h38) Pontos: 7.373,20 
Ibovespa Futuro: -3,81% Pontos: 
94.710 Máxima (pontos): 98.080 
Mínima (pontos): 94.500. Global 
40 Cotação: 842,262 centavos 
de dólar Variação: +0,19%.

“O inimigo mortal do 
homem é a miséria. 
Mais miserável do 
que os miseráveis é 
a sociedade que não 
acaba com a miséria”.
Ulysses Guimarães (1916/1992)
Político brasileiro

A juíza federal Gabrie-
la Hardt condenou 
ontem (6) o ex-pre-

sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva a 12 anos e 11 meses 
de prisão, na ação penal 
sobre as reformas realiza-
das no Sítio Santa Bárbara, 
em Atibaia. A sentença é a 
segunda proferida contra o 
ex-presidente na Operação 
Lava Jato. O sítio foi alvo 
das investigações da Lava 
Jato, que apura a suspeita 
de que as obras de melhorias 
no local foram pagas por 
empreiteiras investigadas 
por corrupção, como a OAS 
e a Odebrecht.

Lula é condenado a 12 
anos e 11 meses de prisão 
em processo sobre sítio

Segundo os investigadores, 
as reformas começaram após a 
compra da propriedade pelos 
empresários Fernando Bittar 
e Jonas Suassuna, amigos de 
Lula, quando “foram elabo-
rados os primeiros desenhos 
arquitetônicos para acomodar 
as necessidades da família do 
ex-presidente”. No laudo ela-
borado pela Polícia Federal, 
em 2016, os peritos citam as 
obras que foram feitas, entre 
elas a de uma cozinha avaliada 
em R$ 252 mil. A estimativa é 
de que tenha sido gasto um va-
lor de cerca de R$ 1,7 milhão, 
somando a compra do sítio
(R$ 1,1 milhão) e a reforma 

(R$ 544,8 mil).
A defesa do ex-presidente 

alegou no processo que a 
propriedade era frequentada 
pela  família de Lula, mas que o 
imóvel pertence à família Bit-
tar. O ex-presidente cumpre 
outra pena de 12 anos e um 
mês de prisão, imposta pelo 
TRF4, pelos crimes de cor-
rupção passiva e lavagem de 
dinheiro. Na sentença, a ma-
gistrada disse que Lula sabia 
do esquema de corrupção na 
Petrobras e que as empreitei-
ras OAS e a Odebrecht tinham 
participação nos desvios. 

Também foram condenados 
os empresários José Adelmá-

rio Pinheiro Neto, o Léo Pi-
nheiro, ligado a OAS, a 1 ano, 
7 meses e 15 dias; o pecuarista 
José Carlos Bumlai, a 3 anos e 
9 meses; o advogado Roberto 
Teixeira, a 2 anos de reclusão, 
o empresário Fernando Bittar 
(proprietário formal do sítio), 

a 3 anos de reclusão; e o em-
presário ligado à OAS Paulo 
Gordilho, a 3 anos de reclusão.

A juíza condenou os em-
presários Marcelo Odebrecht, 
a 5 anos e 4 meses; Emilio 
Odebrecht, a 3 anos e 3 me-
ses; Alexandrino Alencar, a 

4 anos; e Carlos Armando 
Guedes Paschoal, a 2 anos. 
O engenheiro Emyr Diniz 
Costa Junior recebeu 3 anos 
de prisão. Todos são delato-
res e, por isso, vão cumprir 
as penas acertadas em seus 
acordos (ABr/AE).

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nota Fiscal Paulista
Os usuários cadastrados na 

NF Paulista já podem consultar 
no site (portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/nfp/) os bilhetes com que 
irão concorrer ao sorteio do mês 
de fevereiro. São R$ 6,7 milhões 
em 655 prêmios, no próximo dia 
15 (sexta-feira). Participam do 
sorteio os 9.102.486 consumidores 
cadastrados que efetuaram com-
pras no mês de outubro e 4.588 
condomínios que indicaram seus 
CNPJs nos cupons fi scais.

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, deve apresentar aos 
governadores a proposta para 
a reforma da Previdência no 
dia 20 em reunião em Brasília. 
A informação é do governador 
de Pernambuco, Paulo Câ-
mara, que esteve ontem (6) 
em reunião com Guedes, no 
ministério, em Brasília.

“Não conheço ainda a refor-
ma da Previdência. A gente 
sabe de alguns pontos que po-
dem ser colocados. O ministro 
falou de maneira genérica. Não 
falou ponto a ponto. Vamos ter 
uma reunião no próximo dia 20 
com todos os governadores do 
Brasil onde o ministro vai efeti-
vamente apresentar qual é sua 
proposta para Previdência”, 
disse ao deixar o ministério.

Câmara disse que é preciso 
fazer a reforma e acrescentou 
que o défi cit na Previdência 
dos estados é “muito forte”. 
Segundo ele, em Pernambuco, 
o défi cit da Previdência no 
ano passado chegou a R$ 2,6 
bilhões. “Todos nós sabemos 
da necessidade de fazer a 
reforma. O meu partido [PSB] 
tem objeções a alguns pontos 
que foram colocados lá atrás - a 
preocupação com a questão da 

Ministro da Economia,

Paulo Guedes.

A medida provisória (MP) 
que vai regulamentar o en-
sino domiciliar no país deve 
ser publicada até o próximo 
dia 15, segundo a assessoria 
de imprensa do Ministério da 
Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos. No fi m do mês 
passado, o governo federal já 
havia anunciado a conclusão de 
uma primeira versão do texto. 
Na oportunidade, a ministra 
Damares Alves, afi rmou enten-
der que, embora o ensino do-
miciliar pertença ao campo da 
educação, “é uma demanda de 
família”, devendo ser, portanto, 
uma proposta apresentada pelo 
ministério que comanda.

A regulamentação do ‘ho-
meschooling’, como também é 
chamada a educação ministra-
da no lar, consta das 35 metas 
prioritárias dos 100 primeiros 
dias do governo Jair Bolsonaro 
e tem dividido opiniões. No ano 

Ministra Damares Alves, da Mulher, da Família

e dos Direitos Humanos.

O ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
classifi cou como uma questão 
em “estudo” e “refl exão” no 
governo a mudança da embai-
xada brasileira em Israel, para 
Jerusalém, ao se encontrar com 
o ministro da Turquia Mevlut 
Cavusoglu. A reunião foi soli-
citada pelo turco e aconteceu 
em Washington, na manhã de 
ontem (6). Questionado se con-
fi rmou a decisão da mudança no 
local da embaixada brasileira na 
conversa, Araújo respondeu: 
“(É) uma coisa que estamos 
estudando no Brasil e nesse 
processo de estudo, refl exão, é 
importante conhecer a posição 
de países relevantes na região 
como a Turquia. Foi útil”.

Durante a campanha eleito-
ral, Bolsonaro anunciou que, 
assim como os Estados Uni-
dos, transferiria a embaixada 
brasileira em Israel de Tel Aviv 
para Jerusalém. O filho do 
presidente, deputado Eduardo 
Bolsonaro, chegou a dizer em 
novembro que a mudança não 
era uma questão de “se”, mas 
“quando”. O primeiro-ministro 
de Israel, Binyamin Netanyahu, 
também assegurou no Brasil 
em dezembro que Bolsonaro 
iria fazer a alteração.
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Arquivo/ABr

O governo federal afi rmou 
que continuará a busca de com-
pensações da União Europeia 
(UE) depois que os países desse 
bloco aplicaram sobretaxas 
sobre as importações de aço. 
Em uma nota conjunta, o Minis-
tério das Relações Exteriores 
e o Ministério de Economia 
assinalaram que o governo 
“continuará buscando junto à 
União Europeia as compensa-
ções adequadas para equilibrar 
os efeitos adversos das salva-
guardas sobre a corrente de 
comércio”.

O anúncio do governo acon-
teceu depois de que a UE publi-
cou na sexta-feira passada (1) 

a regulamentação da sobretaxa 
de 25% sobre as importações 
de aço que excedam os limites 
estabelecidos por categoria de 
produto. Com as novas taxas - 
que estarão vigentes até junho 
de 2021 -, os países da UE 
buscam proteger os produtores 
de aço europeu da entrada no 
mercado deste produto.

A UE tinha iniciado em março 
de 2018 uma avaliação sobre a 
imposição de salvaguardas, que 
foram aplicadas provisoriamen-
te em junho do ano passado. 
Na nota de hoje, o governo 
brasileiro reiterou sua oposição 
à aplicação das novas taxas pelo 
bloco europeu (Ag.EFE).

Os países da UE buscam proteger os produtores de aço europeu.

Marcelo Sayão/EFE

A população brasileira sacou 
mais dinheiro do que depositou 
na poupança ao longo de janeiro 
deste ano. O saldo de saques 
menos depósitos para o mês 
fi cou em R$ 11,232 bilhões, 
informou ontem (6) o Banco 
Central (BC). Ao todo, foram 
depositados na caderneta de 
poupança R$ 194,672 bilhões. 
As retiradas durante o pri-
meiro mês do ano somaram
R$ 205,905 bilhões.

Esse resultado representa 
a maior retirada de recursos 
da poupança para o mês de 
janeiro desde 2016, quando a 
diferença entre saques e depó-
sitos foi de R$ 12,032 bilhões. 
A série histórica registra as 
movimentações da caderneta 
desde 1995. Em janeiro, os 
rendimentos da aplicação mais 
popular do país resultaram em 
crédito de R$ 2,939 bilhões. O 
saldo atualmente depositado na 
poupança está em R$ 788,988 
bilhões, segundo o BC.

Pela legislação em vigor, o 

A população sacou mais do 

que depositou em janeiro.
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Medida Provisória do ensino domiciliar 
deve ser editada até o dia 15

tando que a modalidade “não 
encontra fundamento próprio 
na Constituição Federal”. Na 
semana passada, o secretário 
executivo do Ministério da 
Educação (MEC), Luiz Antônio 
Tozi, defendeu que a educação 
domiciliar deve complementar 
a educação formal e que ma-
trículas nas escolas seguem 
obrigatórias.

“O homeschooling não subs-
titui a escola, ele complemen-
ta a escola. Está na lei que 
[crianças e jovens de 4 a 17 
anos] têm que vir para a escola.  
Ele complementa o processo 
educacional, trazendo para 
perto da casa dele, para dentro 
de onde ele mora, a questão 
da educação, que é algo que 
tem que ser valorizado pela 
sociedade. Os pais têm que 
estar sabendo e devem estar 
participando da formação de 
seus fi lhos”, disse Tozi (ABr).

passado, por exemplo, o STF 
decidiu não reconhecer essa 
modalidade de ensino. Para 
a Corte, a Constituição prevê 
apenas o modelo de ensino pú-
blico ou privado, cuja matrícula 
é obrigatória, e não há lei que 

autorize a medida.
Durante a discussão no 

STF, manifestaram-se con-
trárias ao homeschooling a 
Advocacia-Geral da União 
(AGU) e a Procuradoria-Geral 
da República, esta argumen-

Importações de aço: Brasil 
busca compensações da UE

Saques na poupança superam 
depósitos em janeiro

rendimento da poupança é 
calculado pela soma da Taxa 
Referencial (TR), defi nida pelo 
BC, mais 0,5% ao mês, sempre 
que a Selic estiver acima de 
8,5% ao ano. Quando é igual 
ou inferior a 8,5% ao ano, como 
ocorre atualmente, a remune-
ração da poupança passa a ser a 
soma da TR com 70% da Selic. 
Hoje, a taxa Selic está em 6,5% 
ao ano (ABr).

Araújo: mudança na 
embaixada em Israel 

está ‘em estudo’

No fi m de janeiro, contudo, 
o vice-presidente Hamilton 
Mourão afi rmou que “por en-
quanto” o Brasil não pensava 
em fazer a mudança. Ele con-
temporizou falas de Bolsonaro 
sobre o assunto, ao dizer que 
foram feitas durante a cam-
panha eleitoral. A decisão da 
mudança na embaixada tem 
gerado a reação e preocupação 
de países árabes. Araújo disse 
ter afi rmado durante a reunião 
com o ministro da Turquia que 
a intenção do Brasil é ter uma 
boa relação com Israel, mas 
também “ouvir todas as preo-
cupações que possam existir 
de outros países” (ABr). 
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Ministro das Relações 

Exteriores, Ernesto Araújo.

Guedes vai apresentar 
reforma da Previdência 

a governadores

aposentadoria dos trabalhado-
res rurais, do BPC [Benefício de 
Prestação Continuada]. Tudo 
isso a gente precisa conhecer”, 
disse.

Segundo o governador, na 
reunião também foi debatido 
sobre a necessidade de maior 
repartição de recursos com es-
tados e municípios, atualmente 
“concentrados” na União, além 
da liberação de crédito para o 
estado (ABr).
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OPINIÃO
O reconhecimento 
facial chegou ao 
canteiro de obras

Reconhecimento facial 

para identifi car os 

trabalhadores que 

entram no canteiro de 

obras? 

Se eu te convidar para ima-
ginar isso em um cenário 
de construção civil, cheio 

de terra e poeira, este tipo de 
controle de acesso (que não 
é muito comum nem em am-
bientes super tecnológicos) 
pode parecer algo futurístico. 
Mas, hoje, aqui no Brasil, já 
temos grandes players do 
setor apostando nessa inova-
ção – e colhendo benefícios, 
inclusive, para outras áreas 
extremamente sensíveis dos 
seus negócios.

Ter total controle sobre 
quem entra e sai das obras é 
um dos grandes desafi os das 
construtoras e incorporado-
ras. A alternativa de realizar 
a identifi cação por biometria 
digital nas catracas de acesso, 
por exemplo, acaba difi cultada 
pelo desgaste natural da pele 
das mãos dos trabalhadores 
da construção civil. Para lidar 
com este e outros pontos das 
suas operações no dia a dia, 
as empresas encontraram 
respostas na tecnologia.

Com o reconhecimento 
facial, garante-se que apenas 
a pessoa autorizada entre na 
obra, mas isso vai muito além 
da segurança de acesso ao 
espaço físico. Normalmente, 
a construtora contrata uma 
empreiteira para a realização 
da obra e, a partir daí, ela é 
responsável por todos os fun-
cionários, inclusive dos seus 
fornecedores terceirizados. 
Porém, há algumas peculiari-
dades nessa dinâmica.

Todo trabalhador precisa 
estar com uma série de ates-
tados em dia, como alguns 
exames de audiometria ou de 
saúde ocupacional. Existe uma 
fi scalização constante em cima 
disso por parte dos Órgãos 
responsáveis e, caso sejam 
identifi cados funcionários em 
atividade com a documentação 
irregular, a incorporadora é 
punida, juntamente com as 
suas subcontratadas.

E como o reconhecimento 
facial pode ajudar a eliminar 
esse risco? É possível integrar 

o sistema de leitura facial nas 
catracas a um software de ca-
dastro dos trabalhadores, com 
as suas respectivas documen-
tações. No primeiro acesso, a 
tecnologia faz a identifi cação 
dessas pessoas, cruzando os 
seus dados à sua imagem. A 
partir daí a entrada só é libe-
rada para quem está com a 
documentação 100% em dia, 
caso contrário, o bloqueio é 
imediato e automático.

Dessa forma, a construtora 
se protege, com a certeza que 
todos estejam dentro das exi-
gências legais, e garante que o 
trabalhador no canteiro seja, 
de fato, aquele que consta em 
registro e não um substituto, 
que não tenha passado por 
um controle interno, algo 
comum de acontecer. Assim, 
a tecnologia também ajuda a 
reduzir, consideravelmente, 
possíveis perdas com multas 
trabalhistas.

Posso citar, ainda, outro 
benefício da adoção do reco-
nhecimento facial. As constru-
toras passam a ter em mãos 
relatórios diários de entrada 
e saída, com os horários e o 
número exato de trabalhado-
res em campo. Com isso, têm 
melhor visibilidade em relação 
ao avanço da obra, por parte 
do serviço prestado pela em-
preiteira contratada. 

Em caso de queda na pro-
dutividade, por exemplo, é 
possível determinar se houve 
uma redução de profi ssionais 
alocados e se isso implicará em 
atrasos na conclusão do proje-
to. A incorporadora consegue 
ser mais rígida nas suas cobran-
ças, baseada em dados, e, com 
isso, executa uma gestão cada 
vez mais precisa, com foco no 
cumprimento dos prazos.

O mundo já se digitalizou e 
essa transformação também 
precisa fazer parte da cons-
trução civil, não apenas na 
forma de levantar as paredes, 
mas na inclusão da tecnologia 
no dia a dia dos trabalhadores. 
Os benefícios da inovação na 
segurança e controle são múlti-
plos para as construtoras, pro-
fi ssionais e todo o ecossistema. 

Portanto, sorria! Você pode 
estar sendo fi lmado!

(V) - É diretor presidente Teltex
(www.teltex.com.br).

Valmor Fernandes (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Conferência para fomentar inovação no 
Brasil e aproximação com o Vale do Silício
@O ano de 2019 traz uma novidade para o Brasil. Alunos e ex-alunos 

brasileiros de Stanford estão organizando a primeira conferência 
anual sediada na universidade com foco exclusivo no país: a Brazil at 
Silicon Valley. A primeira edição do evento acontece nos dias 8 e 9 
de abril e nasce com um sonho grande: aumentar a competitividade 
do país, por meio de inovação e tecnologia, ao conectar o Brasil com 
o Vale do Silício. Nessa primeira edição, a conferência irá promover 
debates sobre quatro grandes áreas: FinTech, EdTech, HealthTech 
e GovTech. As discussões incluem temas como o futuro dos meios 
de pagamento, criptomoedas e blockchain, inovação em gestão no 
setor público, o uso de big data nos sistemas de saúde e o impacto 
da inteligência artifi cial na educação (www.brazilatsiliconvalley.com).

Ranking lista os melhores cursos a distância 
do Brasil
@Até hoje, os rankings no Brasil restringiam-se aos cursos presen-

ciais, deixando de lado uma modalidade que cresce em velocidade 
exponencial: a educação a distância. Para preencher essa lacuna, 
foi lançado, hoje, o EAD Ranking, o primeiro ranking do gênero no 
Brasil, desenvolvido pela plataforma de aprendizagem virtual Canvas. 
Com inscrições abertas para as instituições até o dia 15 de março, o 
ranking vai listar os melhores cursos a distância do Brasil, seguindo 
a metodologia empregada por classifi cações universitárias tradicio-
nais. O EAD Ranking adotará critérios como a atenção dedicada a 
cada aluno, a infraestrutura tecnológica disponível dos cursos e sua 
reputação no mercado de trabalho (www.eadranking.com.br)

Eduardo Brito (*)

Obviamente, os investimentos em segu-
rança da informação são importantes, 

mas não resolvem todos os problemas, pois, 
em via de regra, as tecnologias de proteção 
estão dispostas em silos dispersos e descen-
tralizados com painéis de visualizações em 
várias consoles, difi cultando a consolidação 
de informações e correlação entre elas.  

A maior efetividade da proteção do 
ambiente de TI está na centralização e 
na criação de processos e metodologias 
que garantam que as tecnologias estejam 
efetivamente protegendo os vários ativos 
(endpoints, redes, aplicações, nuvem etc.), 
que as ameaças sejam monitoradas em 
tempo integral (24x7x365) e os incidentes 
tratados com foco e rapidez.

Um SOC (Security Operations Center) 
é o único local capaz de monitorar e tratar 
em tempo real as questões de segurança 
da informação, de forma centralizada, de-

Segurança da informação: sua empresa ainda 
vai ter um SOC

mação, alcançando os “quick wins” já nos 
primeiros dias de implantação. 

Concluindo, se sua empresa quer evoluir 
a postura de segurança de informação, ela 
vai ter que avaliar seriamente o investimen-
to em um SOC, não há como fugir disto.

 
(*) É Diretor Comercial da Logical IT, empresa 100% 

especializada em segurança da informação.

dicada e efetiva, pois em um SOC maduro, 
além de utilizar as melhores práticas des-
critas em diversos modelos de referência 
(NIST, ISO 27.001 etc.), é lá que o CSIRT 
(Computer Security Incident Response 
Team) atua com prontidão para evitar que 
os incidentes gerem impactos negativos. 
É também lá que estão consolidados todo 
o conhecimento e técnicas (AI – Artifi cial 
Intelligence, SOAR – Security Orches-
tration Automation and Response) para 
serem aplicados de forma adequada para 
lidar com as ameaças.

É sempre uma escolha difícil decidir se 
o SOC deve ser interno ou terceirizado. 
Algumas empresas impõem requisitos 
de conformidade que impedem a sua 
terceirização (neste caso a escolha está 
feita e o prazo de adoção é mais longo), 
mas a terceirização reduz drasticamente o 
“time-to-market”, propiciando a obtenção 
mais rápida de alto grau de maturidade 
e especialização em segurança da infor-

O mercado de tecnologias e serviços voltados para Segurança da Informação está em pleno 
crescimento, alavancado por casos de exploração de brechas e vulnerabilidades por criminosos 
cibernéticos, que causaram importantes impactos negativos para os negócios de empresas, além do 
surgimento de requisitos regulatórios e legais (LGPD, PCI/DSS, Bacen 4658, GDPR)

O Tribunal de Oriol, na 
Rússia, condenou ontem 
(6) a seis anos de prisão um 
dinamarquês pertencente às 
Testemunhas de Jeová por 
“extremismo” após 10 meses 
de julgamento. Dennis Chris-
tensen, de 46 anos de idade, 
foi preso junto com outras 
testemunhas em maio de 
2017, durante uma cerimônia 
religiosa em Oriol, a cerca de 
400 km ao sul de Moscou, 
informou a ‘BBC’.

A detenção ocorreu um 
mês depois que a Corte russa 
defi niu o movimento como 
uma organização extremista. 
Na ocasião, os outros religio-
sos foram libertados. Ainda 
de acordo com a publicação 
britânica, as Testemunhas 
de Jeová anunciaram que 
têm a intenção de recorrer 
da decisão. O julgamento de 
Christensen teve início em 
abril de 2018 e somente no 
fi nal de janeiro o Ministério 
Público pediu a condenação 
de seis anos e meio de prisão. 
Ele afi rma não ter cometido 

Após 10 meses, dinamarquês foi sentenciado

a 6 anos de prisão.

A declaração foi dada 
enquanto o Pontífice 
falava sobre sua viagem 

histórica aos Emirados Árabes 
Unidos. “Uma viagem breve, 
mas muito importante que, 
em continuidade com o en-
contro de 2017 em Al-Azhar, 
no Egito, escreveu uma nova 
página na história do diálogo 
entre cristianismo e islamismo 
e no compromisso de promover 
a paz no mundo a partir da 
fraternidade humana”, disse.

Durante a audiência, o 
líder da Igreja Católica agra-
deceu todas as autoridades 
dos Emirados e ressaltou a 
importância de seu encontro 
inter-religioso no memorial do 
Fundador dos Emirados Ára-
bes Unidos, Xeque Zayed bin 
Sultan Al Nahyan. Francisco 
garantiu que o documento 
sobre a fraternidade humana 
assinado em Abu Dhabi junto 

Declaração do Papa foi dada ontem (6), durante audiência no 

Vaticano.

Número de 
mortos em 
Brumadinho 
sobe para 150

Subiu para 150 o número 
de mortos no rompimento 
de uma barragem da Vale em 
Brumadinho, segundo balanço 
divulgado ontem (6) pela De-
fesa Civil. Outras 182 pessoas 
estão desaparecidas. Do total 
de vítimas, 134 corpos já foram 
identifi cados. Ou seja, após 13 
dias de buscas, mais da metade 
dos indivíduos supostamente 
atingidos pelos rejeitos ainda 
não foi encontrada.

O Corpo de Bombeiros já 
trabalha com a hipótese de 
que alguns corpos não sejam 
recuperados. As últimas víti-
mas foram achadas perto do 
estacionamento da unidade de 
tratamento de minério e de um 
vestiário.    O rompimento ocor-
reu no último dia 25 de janeiro, 
e a Vale, dona da barragem, 
ainda não conseguiu explicar 
o motivo do desastre.

Três funcionários da mine-
radora e dois engenheiros que 
atestaram a segurança do re-
servatório haviam sido presos, 
mas o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) determinou sua 
soltura na última terça-feira 
(5). (ANSA)
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‘Diálogo com Islã é decisivo 
para paz no mundo’, diz Papa
O papa Francisco disse ontem (6), durante audiência geral no Vaticano, que “o diálogo entre Cristianismo 
e islamismo são fatores decisivos para a paz no mundo”

se encontrar, respeitar e dia-
logar entre si, e que, apesar 
da diversidade de culturas e 
tradições, o mundo cristão e 
o mundo islâmico valorizam 
e protegem valores comuns: 
vida, família, sentido religioso, 
honra para os idosos, educação 
dos jovens e outros”, explicou.

Por fim, o Papa lembrou 
que “cerca de um milhão de 
cristãos vivem nos Emirados 
Árabes Unidos, incluindo tra-
balhadores originários de vá-
rios países da Ásia”, e revelou 
ter conhecido o representante 
da comunidade católica na 
Catedral de São José, em Abu 
Dhabi, mais idoso do país, que 
aos 92 anos, na cadeira de ro-
das e cego, ainda trabalha com 
sorriso no rosto. A viagem do 
Papa ao pais árabe ocorreu 800 
anos depois da visita de São 
Francisco de Assis ao Sultão 
al-Malik al-Kamil (ANSA).

com o Grande Imã de Al-Azhar 
condena “todas as formas 
de violência, especialmente 
aquela revestida de motivos 
religiosos”.

Segundo ele, ambos os lí-
deres se comprometeram em 

“difundir valores autênticos e 
a paz no mundo” numa época 
em que há forte tentação de ver 
um choque entre civilizações 
cristãs e islâmicas, além de 
considerar as religiões como 
fontes de confl ito. “É possível 

Rússia condena Testemunha 
de Jeová por ‘extremismo’

nenhum crime. 
Em abril do ano passado, o 

Ministério da Justiça da Rússia 
condenou e suspendeu todas as 
atividades religiosas das Tes-
temunhas de Jeová defi nindo 
a organização como “extre-
mista”. Além disso, ordenou 
o confi sco de propriedades da 
organização no país, onde o gru-
po tinha quase 400 entidades.  
As organizações de defesa dos 
direitos humanos, por sua vez, 
acusam as autoridades russas 

de perseguirem os religiosos. 
É estimado que há mais de 
170 mil testemunhas de Jeová 
no país. 

Os religiosos fazem parte 
de uma organização inter-
nacional, criada nos Estados 
Unidos, que compartilha pre-
ceitos de outras correntes do 
cristianismo, mas sua crença 
é baseada em uma interpreta-
ção própria da Bíblia, na qual 
seus fi éis não creem no poder 
de Jesus Cristo (ANSA).



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

bens e serviços não são 

obrigados a aceitar 

cheques

Todavia, não aceitando, 
o aviso deve ser claro 
e obrigatoriamente ser 

colocado na entrada da loja e/
ou estabelecimento, ou outro 
local visível. Na hipótese de o 
fornecedor não trabalhar com 
cartão de crédito, para evitar 
qualquer tipo de aborreci-
mento, também é necessário 
afi xar comunicado onde todos 
possam ler. 

No ato do pagamento, o 
consumidor deve ser infor-
mado sobre o preço à vista de 
produtos e serviços. Caso seja 
possível parcelar ou fi nanciar, 
o lojista precisa informar o 
valor fi nal nas duas condições, 
o número de parcelas e a taxa 
de juros, bem como os demais 
acréscimos que vierem a incidir 
sobre o valor fi nanciado ou par-
celado. Importante destacar 
que o preço de um produto ou 
serviço à vista deve ser o mes-
mo quando pago com cartão de 
crédito, dinheiro ou cheque.

É necessário que o consu-
midor tenha sempre muita 
atenção e saiba exatamente 
quais são as práticas corretas 
de mercado. Nem todo estabe-
lecimento está preparado – ou 
até disposto - para uma correta 
comunicação. Portanto, é im-
portante conhecer as regras, as 
práticas, os direitos e os deve-
res de ambos os lados: cliente e 
lojistas. Um bom caminho para 
tal é sempre consultar o Código 
de Defesa do Consumidor, uma 
prática que certamente evitará 
futuras “dores de cabeça”. 

Além de conhecer as formas 
de pagamentos e suas regras, 
é importante também estar 
atento a outras situações liga-

das ao consumo de produtos e 
serviços que podem causar dú-
vidas. Para evitar transtornos, 
mais uma vez, a orientação é 
se informar. A seguir, algumas 
dicas:
 • Todo e qualquer produto 

recebido em casa, sem 
solicitação do consumidor, 
é considerado amostra 
grátis e, portanto, indevido 
o pagamento. O mesmo se 
aplica a cartão de crédito, 
se não for utilizado pelo 
consumidor;

 • Exija sempre e guarde 
a nota fi scal do produto 
ou serviço. Ela será útil, 
pois comprova a data da 
compra e o valor pago pelo 
mesmo;

 • Nas compras via internet, 
dê preferência a boleto 
bancário ou vincule o pa-
gamento ao recebimento 
do produto. Caso decida 
utilizar cartão de crédito, 
certifi que-se de que o site 
é seguro;

 • No caso de perda, roubo ou 
furto do cartão de crédito 
e talões de cheques, co-
munique imediatamente a 
administradora do cartão e 
o banco. Não deixe de fazer 
o registro da ocorrência 
em uma delegacia mais 
próxima;

 • Leia atentamente a fatura 
de pagamento do cartão 
de crédito. Só pague o que 
efetivamente reconhecer 
como compras ou serviços 
adquiridos e utilizados. 
Fique atento às cobranças 
indevidas, tais como segu-
ros sem solicitação, valores 
cobrados em duplicidade, 
entre outros. 

(*) - É responsável pelos 
departamentos Jurídico e de RH da 
SIL, uma das principais fabricantes 

brasileiras de fi os e cabos destinados 
às instalações elétricas com tensões 

até 1kV (www.sil.com.br).

Marcos Bisi (*)

A - Go Green 
A Schneider Electric, líder global na transformação digital em gestão 
da energia elétrica e automação, lança o ‘Go Green in the City 2019’, 
seu concurso universitário anual para encontrar grandes ideias e 
soluções inovadoras, capazes de tornar as cidades mais inteligen-
tes, mais efi cientes em energia e sustentáveis. O evento tem sido 
um acontecimento importante para estudantes principalmente de 
Engenharia e Negócios. Em 2018, mais de 24 mil jovens de mais de 
3 mil universidades de 163 países participaram. Os competidores 
têm a chance de participar das fi nais durante o Innovation Summit 
2019, a ser realizado nos dias 2 e 3 de outubro em Barcelona. Saiba 
mais em: (gogreeninthecity.se.com).

B - Sabores do Brasil 
De 17 a 23 de março, os hóspedes do Rio Quente, complexo turístico 
localizado em meio ao cerrado brasileiro, terão a oportunidade de 
curtir uma programação voltada à gastronomia, com destaque para as 
comidas típicas da região. A semana ‘Sabores do Brasil’ terá aula show 
com participantes do programa Masterchef, palestras com nutricio-
nistas, e workshops com chefs, e promete trazer um sabor a mais aos 
dias de descanso. E após um dia inteiro nas piscinas naturais e de água 
quente, a dica é aproveitar a Vila Gastronômica com culinária brasileira, 
que trará pratos diferentes todos os dias. Outras informações: (www.
rioquente.com.br). 

C - Vale do Silício
Alunos e ex-alunos brasileiros de Stanford estão organizando a primeira 
conferência anual sediada na universidade, com foco exclusivo no país: a 
‘Brazil at Silicon Valley’. Acontece nos dias 8 e 9 de abril e nasce com um 
sonho grande: aumentar a competitividade do país, por meio de inovação 
e tecnologia, ao conectar o Brasil com o Vale do Silício. A conferência 
promoverá debates sobre quatro grandes áreas: FinTech, EdTech, He-
althTech e GovTech, além de discutir a dinâmica dos Ecossistemas de 
Inovação, com palestrantes e moderadores brasileiros e internacionais 
que se destacam em suas áreas de atuação. Entre os apoiadores: Jorge 
Paulo Lemann, Luciano Huck, Hugo Barra, e Carlos Brito. Mais infor-
mações no site (www.brazilatsiliconvalley.com). 

D - Aplicativo Sobre o Clima 
O Prêmio Péter Murányi recebeu 140 trabalhos, vindos de toda a Amé-
rica Latina. O trabalho que resultou na criação de um aplicativo capaz 
de fornecer aos usuários de smartphones informações precisas sobre 
a ocorrência de chuvas intensas, foi o vencedor da edição Ciência & 
Tecnologia. Coordenado por Luiz Augusto Machado e Eduardo Guarino, 
o App “SOS Chuva” oferece aos usuários acesso a radares meteoroló-
gicos que monitoram todo o território brasileiro. Para a presidente da 
Fundação Péter Murányi, Vera Murányi Kiss, entidade organizadora do 
evento, o resultado da votação evidencia o poder da informação para a 
melhoria da qualidade de vida das populações.

E - Estudantes de Arquitetura 
‘Fábrica de Ideias e Inovação’ é o tema que deve ser trabalhado pelos 
participantes da 12º edição do Concurso para Estudantes de Arquite-
tura, projeto promovido pelo Centro Brasileiro da Construção em Aço 
no Brasil. As equipes devem se inscrever tendo no mínimo dois e no 
máximo quatro alunos. Os estudantes devem desenvolver um projeto 
de um centro de desenvolvimento de ideias que acolha pesquisadores, 
empreendedores e acadêmicos. Deve ser concebido, pensado e estru-
turado em aço, considerando as inúmeras possibilidades desse sistema 
construtivo, dentro das bases técnicas especifi cadas pelo regulamento 
do Concurso. Mais informações (www.cbca-acobrasil.org.br/arquitetura).

F - Projetos de Exposições
Estão abertas as inscrições para a seleção de projetos de exposições 
temporárias a serem realizadas no MAC/USP no período 2019/2020. 
Objetiva incentivar a pesquisa contemporânea em artes visuais, apresen-
tar trajetórias artísticas e promover a arte moderna e contemporânea 
com a intenção de torná-la acessível ao público. Serão selecionadas 
propostas de exposições individuais ou coletivas e projetos de curadoria 
de exposições. Poderão participar pessoas físicas e jurídicas envolvidas 
com as artes visuais. As inscrições são gratuitas, devendo ser enviadas 
pelos Correios para o endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, São 
Paulo, SP, CEP 04094-050. Informações: (www.mac.usp.br/mac/con-
teudo/institucional/edital/edital_20192020.asp) 

G - Fashion Law
Estão abertas as inscrições para o curso de pós-graduação em ‘Fashion Law’ 
da Faculdade Santa Marcelina. Primeira no país, a especialização foi criada em 
2017 para tratar as especifi cidades dos aspectos jurídicos do setor. O curso 
visa a preparar o aluno para uma perspectiva ampla dos principais negócios 
e questões legais enfrentadas pelo setor da moda. A especialização tem 360 
horas de aulas presenciais, divididas em núcleos de moda e direito, para 
uma perspectiva integrada do assunto. Voltado para pessoas interessadas 
em adquirir conhecimento global e especializado em Direito da Moda, o 
curso busca envolver graduados em Direito, Moda e profi ssionais de áreas 
correlatas. Mais informações (www.santamarcelina.org.br). 

H - Redação de Patentes
Nos próximos dias 25 e 26, a UFSCar sediará o workshop “Redação de 
Patentes, Além dos Guias + Ofi cinas Práticas”, que objetiva capacitar 
os participantes a darem os primeiros passos na redação de patentes, 
incluindo a execução de buscas, identifi cação e leitura de documentos 
relacionados, defi nição do escopo da invenção, decisão sobre formas de 
proteção, elaboração de quadros reivindicatórios e relatórios descritivos. 
O evento é aberto ao público, mas direcionado a pesquisadores, empre-
sários, gestores e inventores, independentemente de conhecimento 
prévio sobre o tema. As pré-inscrições devem ser realizadas pelo site 
do workshop (www.axonal.com.br/capacitacao). 

I -  Prevenção ao HIV
Jovens com menos de 30 anos de idade, gays masculinos e mulheres 
transexuais podem participar do primeiro estudo para testar a nova me-
dicação injetável chamada Cabotegravir. Uma injeção intramuscular da 
droga, aplicada a cada dois meses, é capaz de manter níveis adequados 
do medicamento no sangue e poderá revolucionar a prevenção contra 
o HIV. O Hospital das Clínicas (HC) compõe a rede de mais de 43 cen-
tros em sete países que testam a nova profi laxia. Os interessados em 
participar do estudo em São Paulo devem entrar em contato pelos tels. 
(11) 94996-6134 e (11) 2661-2275; pelo e-mail (agendamento.estudo@
gmail.com) ou pelo Twitter @pec.hcfmusp.

J - Estágio de Férias
A Itaipu Binacional abriu as inscrições para o Programa de Estágio de Férias 
na margem brasileira da empresa. Podem participar estudantes  de nível 
técnico em edifi cações e de 18 cursos de nível universitário.  A  seleção será 
feita pela binacional, em parceria com a Agência de Integração Empresa 
Escola (Agiel). Os estagiários cumprirão jornada diária de seis horas, de 
1º a 31 de julho. O estágio de férias visa a  complementação acadêmica do 
estudante e, diferentemente do estágio regular oferecido pela empresa, não 
é remunerado. O cadastro deve ser feito na área de Processos Seletivos do 
site (www.agiel.com.br/site/processo-seletivo/itaipu-estagio-ferias-2019).

A - Go Green 
A Schneider Electric, líder global na transformação digital em gestão 

D - Aplicativo Sobre o Clima 
O Prêmio Péter Murányi recebeu 140 trabalhos, vindos de toda a Amé-

A  FecomercioSP, por meio 
de seu Conselho de Turismo, 
comemorou a decisão do 
governo estadual de reduzir 
a alíquota ICMS de 25% para 
12% sobre o querosene da 
aviação. Com a medida, o 
governo estima que sejam 
criados quase 500 novos voos 
semanais, além da geração de 
59 mil empregos e R$ 1,4 bi-
lhão em salários. Essa era uma 
demanda antiga da Federação, 
que espera que a economia 
se reverta em benefício ao 
consumidor com preços de 
passagens mais acessíveis.

Segundo a assessoria econô-
mica da FecomercioSP, o custo 
do combustível para as empre-
sas aéreas era muito elevado 
(cerca de 40%). Dessa forma, 
a decisão, além de estimular a 
criação e ampliação de rotas 
regionais, farão com que os 
principais aeroportos paulis-
tas – Guarulhos, Viracopos e 
Congonhas – possibilitem mais 
conectividades com cidades e 
países, dando oportunidade 
aos consumidores de chegar 

O aumento da concorrência nas rotas pode favorecer a queda 

dos preços para o consumidor.

A estimativa se refere 
ao valores que seriam 
gastos pelos agriculto-

res caso os polinizadores não 
contribuíssem para a produção 
de alimentos. O cálculo foi fei-
to pela Plataforma Brasileira 
de Biodiversidade e Serviços 
Ecossistêmicos e pela Rede 
Brasileira de Interações Planta-
-Polinizador, que lançou ontem 
(6) o Relatório Temático sobre 
Polinização, Polinizadores e 
Produção de Alimentos no Bra-
sil, junto com o Sumário para 
Tomadores de Decisão.

A coordenadora do estudo, 
Kayna Agostini, professora da 
Universidade Federal de São 
Carlos, explica que o trabalho 
foi feito por 12 pesquisadores de 
todo o país, com o levantamento 
de mais de 400 publicações, e 
o resultado foi submetido a 11 

A estimativa se refere ao valores que seriam gastos caso os 

polinizadores não contribuíssem para a produção de alimentos.

A produção de veículos caiu 
10% em janeiro na comparação 
com o mesmo mês do ano pas-
sado. Segundo balança divulgado 
ontem (6) pela Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea), foram 
fabricados 196,8 mil unidades 
no último mês, contra 218,7 mil 
em janeiro do ano passado. No 
acumulado dos últimos 12 meses, 
no entanto, houve crescimento 
2,9% na produção de veículos. 

Saíram das montadoras 2,86 
milhões de unidades de fevereiro 
de 2018 a janeiro deste ano. No 
período anterior, foram fabrica-

dos 2,78 milhões de veículos. As 
vendas caíram 14,8% na compa-
ração entre as 199,8 mil unidades 
licenciadas em janeiro e as 234,5 
mil vendidas em dezembro. 

Em relação a janeiro do ano 
passado, quando foram vendidos 
181,3 mil veículos, houve cresci-
mento de 10,2%. No acumulado 
dos últimos 12 meses, as vendas 
tiveram alta de 13,7%, com a 
comercialização de 2,58 milhões 
de unidades. Em relação a janeiro 
de 2018, o número de pessoas 
empregadas no setor cresceu 
1,2%, com 130,5 mil vagas aber-
tas (ABr).
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Cerca de R$ 43 bilhões
foi a contribuição

econômica dos polinizadores
O serviço ecossistêmico prestado pelos animais polinizadores à agricultura brasileira contribuiu com 
um valor econômico estimado de R$ 43 bilhões em 2018

pólen para o estigma de outra 
fl or, que é a parte feminina. Só 
assim começa a produção do 
fruto. Se não houver o trans-
porte do pólen pela abelha, o 
fruto não é formado e é neces-
sário que o produtor contrate 
pessoas para fazer a poliniza-
ção manual, esfregando a mão 
em uma fl or e levando o pólen 
para a outra”.

É o primeiro levantamento 
deste tipo no Brasil tornando 
o país o primeiro a cumprir a 
recomendação da Plataforma 
Intergovernamental de Biodi-
versidade e Serviços Ecossis-
têmicos, da ONU. O relatório 
mundial sobre polinizadores 
e produção de alimentos foi 
lançado em 2016, sugerindo 
que os países elaborassem seus 
estudos locais sobre o tema 
(ABr).

revisores externos. Segundo 
ela, o valor é estimado pelos 
serviços que os polinizadores 
prestam às culturas para a 
produção de alimentos.

“Por exemplo, a cultura do 
maracujá, para a produção de 
fruto, precisa que uma abe-
lha, a mamangava, de grande 
porte, visite uma fl or e leve o 

Redução do ICMS sobre 
querosene pode reduzir preços

ao seu destino de forma mais 
rápida. Esse aumento de concor-
rência nas rotas é um fator que 
também pode favorecer a queda 
dos preços para o consumidor.

A presidente do Conselho 
de Turismo da FecomercioSP, 
Mariana Aldrigui, afi rma que 
“para além de um incentivo 
direto ao transporte aéreo e, 
por consequência, ao turismo 
de lazer e de negócios, ao 

atender a demanda para a 
redução da alíquota do ICMS, o 
governo sinaliza compreender 
o efeito multiplicador de mais 
viagens do e para o Estado 
– na geração de empregos, 
na realização de eventos, 
na troca de conhecimento e 
na consolidação do Estado 
como o grande incentivador 
das mudanças nacionais” (AI/
FecomercioSP).

Produção de veículos caiu 10% 
em janeiro

Altas temperaturas 
impulsionam 
consumo de energia 

São Paulo - O consumo de 
energia elétrica no País alcan-
çou 67.705 MW médios em 
janeiro, segundo dados preli-
minares de medição, informou 
a Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE). 
O montante corresponde a um 
crescimento de 6,5% ante igual 
período de 2018, ou de 4.116 
MW médios. O principal motivo 
que levou ao forte crescimento 
do consumo foi alta tempera-
tura registrada neste início do 
ano, ante temperaturas mais 
amenas em janeiro do ano 
passado.

Dentre os ramos da indústria 
avaliados pela CCEE, incluindo 
dados de autoprodutores, va-
rejistas, consumidores livres 
e especiais, os setores que 
apresentaram as maiores altas 
na demanda foram: bebidas 
(+9%), transportes (+8,2%) e 
de serviços (+5,5%), quando 
a migração não é considerada 
na análise. Por outro lado, dois 
setores apresentaram retração 
no consumo, dentro do mesmo 
cenário sem migração: veículos 
(-2,9%) e têxtil (-1,8%) (AE).
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Blockchain, Brumadinho e a 
reinvenção da sociedade

O ano mal começou 

e o mundo assistiu 

estarrecido mais uma 

cidade brasileira ser 

arrebatada por um 

imenso mar de lama, 

que assassinou pessoas, 

destruiu casas, dizimou 

animais e detonou o 

meio ambiente

A visão de Brumadinho 
debaixo dos rejeitos da 
Vale é desconcertante. 

E depois de assistir inúmeros 
vídeos da tragédia e ouvir 
relatos das vítimas, fi ca difícil 
de acreditar que a palavra da 
moda no Brasil seja “transpa-
rência”. Ela está no discurso de 
todos os agentes da sociedade: 
governo, iniciativa privada, 
ONGs e até mesmo da própria 
população, que clama por 
mais clareza e idoneidade nas 
relações. 

Porém, a prática é bem 
diferente. Se a retórica usa e 
abusa de jargões como pro-
tagonismo, sustentabilidade, 
transparência e reinvenção, 
na hora do vamos ver os pro-
cessos são sempre os mesmos 
e as vítimas também. O que 
observamos é que o Brasil de 
hoje permanece o mesmo há 
décadas, apesar do potencial 
de inovação existente em todos 
os setores. A famosa onda de 
conservadorismo se estende 
também para dentro da maioria 
das empresas, que mantém 
regras, métodos, culturas e 
costumes que não atendem 
mais às necessidades de uma 
sociedade cada vez mais digital 
e reivindicadora.

Vejamos o caso de Brumadi-
nho. Depois das vidas perdidas 
e da destruição, o Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
pediu que órgãos e entidades 
de fi scalização fi zessem um 
pente fino nas condições 
das barragens e avaliassem 
imediatamente a necessidade 
de remover instalações que 
coloquem pessoas em risco. 
Obviamente, este trabalho 
deveria estar sendo feito há 
muito tempo, de maneira 
consistente.

Certificações ambientais, 
licenças, auditorias e gover-
nança em dia: desde o acidente 
em Mariana, em 2015, já era 
sabido que a forma como es-
ses documentos são emitidos 
não era das mais efi cientes. 
Enfi m, nunca se pensou em 
uma nova forma de fi scalizar e 
cobrar das empresas e também 
das certifi cadoras a famosa 
transparência, embora existam 
meios para tal.

Ao ver a quantidade de lama 
que invadiu Brumadinho, as 

pessoas desabrigadas e os 
animais em agonia, pergunto-
-me porque ninguém pensou 
em pesquisar tecnologias 
capazes de controlar a se-
gurança desses locais. Por 
que ninguém pensou em um 
controle distribuído, onde 
as informações não fi cassem 
apenas concentradas dentro 
de uma certifi cadora ou em-
presa, dependendo do aval de 
um único fi scal. 

Por que ninguém enxergou 
como o Blockchain poderia 
ser uma tecnologia alternativa 
para garantir mais segurança, 
agilidade e rapidez em tempo 
real, fazendo com que as deci-
sões fossem compartilhadas e 
demonstradas por todos aque-
les que desejam pesquisar. 
Apesar das denúncias de que 
a barragem de Brumadinho 
representasse um risco des-
de 2015, foram quatro anos 
seguindo os mesmos padrões 
de certifi cações, com licenças 
ambientais carimbadas em um 
papel timbrado e guardadas 
dentro de uma gaveta, não 
se sabe de quem e em quais 
circunstâncias. 

Defendo o Blockchain como 
um novo ecossistema descen-
tralizado e transparente, para 
ser utilizado por todos que 
desejam quebrar paradigmas 
e impactar positivamente a 
sociedade, libertando as amar-
ras de processos burocráticos 
tradicionais em nosso País. 
Se a necessidade de um novo 
Brasil passa pela redefi nição 
cultural de todos os agentes, 
e principalmente pela criação 
de uma nova forma de com-
pliance, o Blockchain pode ser 
a tecnologia disruptiva capaz 
de assumir esse papel e muito 
mais. É como um ponto de luz 
em meio à escuridão.

Obviamente, novas tecno-
logias e processos requerem 
estudo, capacitação, investi-
mentos, profi ssionais engaja-
dos e empresas  dispostas a 
mudar suas tradições e encarar 
desafi os impostos pela jornada. 
Mas se esse é o preço a ser 
pago para manter vidas a salvo, 
acredito que vale a pena.

A verdade é que já existem 
maneiras de colocar um ponto 
fi nal em entraves burocráticos 
e nebulosos, que interessam 
apenas a um grupo de pessoas. 
Mas é preciso envolvimento 
dos tomadores de decisão e 
vontade política para fazer 
uma transformação acontecer. 

Enquanto isso Brumadinho 
e o restante do Brasil sente 
o gosto amargo das palavras 
bonitas que estão longe de 
transmitir seu real signifi cado.

(*) - É colaborador da GOBlockchain.

Arthur Miranda (*)

Flavio Bolsonaro 
é investigado por 
compra de imóveis

Filho do presidente Jair Bolso-
naro, o senador Flavio Bolsonaro 
(PSL) está sendo investigado por 
suposta falsifi cação de documentos 
para fi ns eleitorais. O caso está 
com a Polícia Federal do Rio de 
Janeiro e foi enviado também para 
a Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca. A investigação começou em 
março de 2018. A suspeita é que 
Flavio tenha cometido fraude na 
declaração e imóveis comprados 
em “negociações relâmpagos”, com 
valores abaixo do real. Isso teria 
aumentado o patrimônio pessoal do 
senador, além de confi gurar crime 
de lavagem de dinheiro. 

Uma reportagem de janeiro de 
2018 da “Folha de S.Paulo” dizia 
que Flavio Bolsonaro tinha rea-
lizado 19 operações imobiliárias 
no Rio de Janeiro. Em um dos 
casos,relacionado a um imóvel 
no bairro de Laranjeiras, o fi lho 
do presidente declarou à Justiça 
Eleitoral, em 2016, que o valor era 
de 846 mil reais. Mas, na escritura, 
no fi m do mesmo ano, o valor re-
gistrado foi de 1,7 milhão de reais.

A defesa de Bolsonaro, em co-
municado, criticou a investigação, 
dizendo que a denúncia que motivou 
o inquérito é “desprovida de fun-
damento” e feita por um advogado 
ligado ao PT “com o único intuito 
de provocar desgaste político a seus 
adversários”. “No âmbito estadual ela 
foi arquivada e, com absoluta certe-
za, também terá o mesmo destino no 
âmbito federal” (ANSA).

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
pediu que o corregedor da 
Casa, senador Roberto Rocha 
(PSDB-MA), apure a fraude 
na eleição da Mesa Diretora, 
no último sábado (2). Embora 
estivessem presentes os 81 
senadores, na urna de votação, 
foram colocados 82 votos na 
eleição para a presidência da 
Casa. Além do voto a mais, duas 
cédulas estavam fora dos enve-
lopes. A votação foi anulada, e 
Alcolumbre foi eleito em um 
segundo pleito.

A investigação deve seguir 
as regras contidas no Ato do 
Corregedor 1/2018, que regu-

lamenta os procedimentos da 
Corregedoria Parlamentar. O 
órgão é responsável no Senado 
por promover a manutenção 
do decoro, da ordem e da 
disciplina, incluindo questões 
referentes à segurança interna 
e externa da instituição.

Após a investigaçaõ, o corre-
gedor poderá arquivar o fato, 
encaminhar à Comissão de Ética 
e Decoro Parlamentar, caso a apu-
ração constate descumprimento 
do Código de Ética, ou encami-
nhar à autoridade administrativa 
competente para adoção das 
sanções cabíveis, quando a con-
duta punível não for atribuída ao 
senador (Ag.Senado).

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

O Senado vai analisar propos-
ta que cria o Programa Cidade 
Amiga do Idoso, com o intuito 
de incentivar os municípios 
a adotar medidas para o en-
velhecimento saudável e que 
aumentem a qualidade de vida 
dessa população.

Pelo texto do projeto, do 
ex-deputado Ricardo Tripoli, 
o município interessado em 
participar do programa deve 
ter em funcionamento um 
Conselho Municipal do Idoso 
e apresentar um plano de ação 
com o objetivo de benefi ciar 
a pessoa idosa em aspectos 
como transporte, moradia, 
serviços de saúde, inclusão 
social, emprego, comunicação 
e informação, entre outros.

Os municípios que aderirem 
ao programa terão prioridade 
no recebimento dos recursos 
do Fundo Nacional de Apoio ao 

Idosos fazem atividade física em programa mantido pela 

Prefeitura de Porto Alegre.

Neurofi bromatose 
como defi ciências 
para concessão de 
benefícios

Tramita no Senado projeto, de 
autoria do deputado federal Sergio 
Vidigal (PDT-ES), que equipara a 
neurofi bromatose às defi ciências 
físicas e intelectuais para os efeitos 
jurídicos em todo o país.

O projeto assegura às pessoas 
com a síndrome os mesmos direitos, 
garantias e benefícios sociais das 
pessoas com defi ciência física ou in-
telectual previstos na Constituição. 
Além disso, a proposta determina 
que os órgãos competentes pro-
movam estudos para a elaboração 
de cadastro único de pessoas com 
neurofi bromatose no país.

Segundo a Sociedade Brasileira 
de Dermatologia (SBD), a neu-
rofi bromatose é um conjunto de 
doenças genéticas que afetam mais 
a pele e o sistema neurológico, mas 
que podem ter diversas outras 
apresentações. A doença se origi-
na de mutações genéticas e ainda 
não existe um tratamento que 
garanta a cura, apenas a remoção 
dos tumores na pele gerados pela 
enfermidade (Ag.Senado).

Os líderes partidários deci-
diram na manhã de ontem (6) 
votar, na próxima semana, o 
projeto sobre o bloqueio de 
bens de organizações terro-
ristas  e as três medidas pro-
visórias que estão trancando 
a pauta do Plenário.

O projeto de autoria do 
Poder Executivo, disciplina a 
forma de cumprimento de san-
ções impostas por resoluções 
do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas, como a 
indisponibilidade de ativos de 
pessoas naturais e jurídicas 
e de entidades investigadas 
ou acusadas de terrorismo 
ou de seu fi nanciamento. A 
proposta tramita em regime 
de urgência.

A MP 850 cria a Agência 
Brasileira de Museus e perde 
a validade no próximo dia 18. 
A MP 852 transfere imóveis 
do INSS para a União e a 
853 reabre adesão a fundo 
de pensão dos servidores. 
Os líderes não discutiram a 
votação do pacote anticrime 
apresentado pelo ministro da 
Justiça, Sérgio Moro.

Em relação à reforma da 
Previdência, o líder do Po-

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia,

presidiu a reunião do Colégio de Líderes.

Além do pedido de criação 
de uma CPI, foram apre-
sentados oito projetos e 

cinco requerimentos relaciona-
dos ao desastre. Todos  propõem 
mudanças na Política Nacional 
de Segurança de Barragens 
(PNSB) . As principais altera-
ções pretendem aprimorar as 
regras gerais obrigatórias para 
construção e desativação de bar-
ragens de rejeitos de mineração.

O projeto do deputado Rogé-
rio Correia (PT-MG), por exem-
plo, proíbe a utilização do mé-
todo de alteamento a montante 
na construção, exatamente o 
método de construção de bar-
ragem usado em Brumadinho, 
considerado o menos seguro. 
Nesse método, a barragem vai 
sendo formada em cima do pró-
prio rejeito. Também institui a 
obrigatoriedade de contratação 
de seguro contra o rompimento 
ou vazamento de barragens.

Já o projeto da deputada 
Carmen Zanotto (PPS-SC), 

Índio observa o avanço da lama no rio Paraopeba, após o 

rompimento da Barragem da Vale em Brumadinho.

Ampliar o número de turistas que visitam 
o Brasil é um dos objetivos da Frente Par-
lamentar Mista em Defesa do Turismo. Os 
parlamentares que compõem a frente vão 
atuar para aprovar a revisão da lei geral do 
turismo, abrir o capital estrangeiro para as 
companhias aéreas e vão tentar, até mesmo, 
legalizar o cassino no país, como explica o 
deputado Herculano Passos (MDB - SP), 
coordenador do colegiado.

“A legalização do cassino é uma matéria 
polêmica, mas é necessária porque temos 
que avançar para gerar oportunidade de 
emprego, desenvolvimento, riqueza para 
o nosso país”, diz. Ele afi rma que é preciso 

explorar as diversas formas de turismo para 
gerar renda. “Tem turismo de aventura, 
turismo religioso, turismo de negócio, e o 
Brasil é o maior país em turismo ambiental 
do mundo”.

A frente parlamentar do turismo também 
pretende transformar a Embratur, uma 
autarquia do Ministério do Turismo, em 
agência, para tentar ampliar o fl uxo turís-
tico de estrangeiros no país. Na Câmara, 
já existe um projeto que trata do assunto. 
A presidente da Embratur, a ex-deputada 
federal Teté Bezerra, acredita que o apoio 
da frente parlamentar contribui para o 
crescimento turismo brasileiro.

“Essa proposta se encontra na Câmara 
federal e conta com todo o apoio da frente 
parlamentar, e deverá, nesse mandato ago-
ra, ser analisado e colocado em votação. 
Nós vemos com muita alegria o engajamen-
to dessa frente, é uma frente muito forte”, 
diz ela. O ministro do Turismo, Marcelo 
Álvaro Antônio afi rmou que a atuação dos 
parlamentares vai contribuir para as ações 
do governo. “A agenda parlamentar para o 
Ministério do Turismo é fundamental. Nós 
temos uma série de projetos tramitando 
na Câmara e no Senado que impactam 
diretamente na economia do país através 
do turismo” (Ag.Câmara).
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Oito projetos na Câmara alteram a 
política de segurança de barragens
O rompimento da Barragem da Vale em Brumadinho motivou a apresentação de diversas propostas à 
Câmara no início do ano legislativo 

sentados propõem a criação de 
comissões externas de deputa-
dos com o objetivo de rever as 
atuais normas de construção, 
manutenção e fi scalização de 
barragens de rejeitos de miné-
rios em todo o País. Desde o 
dia 29 de janeiro, no entanto, 
quatro dias após o rompimen-
to da barragem, já está em 
funcionamento uma comissão 
externa criada pelo presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, ainda 
durante o recesso parlamentar, 
para acompanhar e fazer um 
diagnóstico da real situação das 
barragens no Brasil.

Amanhã (8), a comissão ex-
terna formada por 15 deputados 
realizará a primeira visita ofi cial 
a Brumadinho. O colegiado foi 
proposto pelos deputados minei-
ros Newton Cardoso Jr (MDB) e 
Zé Silva (SD) e conta com cola-
borações técnicas das agências 
nacionais de Águas (ANA) e de 
Mineração (ANM) e do Ministério 
Público (Ag.Câmara).

inclui entre os objetivos do 
PNSB a defi nição de procedi-
mentos emergenciais a serem 
adotados em caso de acidente 
ou desastre, incluindo o Plano 
de Ação de Emergência e a 
implantação de sistema de 
alerta às populações que vivem 

abaixo da barragem. Deputada 
de primeiro mandato e a mais 
votada do País, Joice Hassel-
mann (PSL-SP) protocolou 
pedido para criar uma CPI que 
investigue as causas e punir os 
culpados pela catástrofe. 

Os cinco requerimentos apre-

Líderes na Câmara priorizam bloqueio 
de bens de organizações terroristas

demos, deputado José Nelto 
(GO), defendeu um prazo 
amplo para debater a proposta. 

“Não podemos aprovar [a Re-
forma da] Previdência sem um 
grande debate para sociedade. 
Previdência não é do presidente 
Bolsonaro. A previdência é para 
o Brasil. Rodrigo Maia defendeu 
que seja apreciada em três 
meses”, afi rmou.

O líder do governo, deputado 
Major Vitor Hugo (PSL-GO), 
disse que o regimento será 
respeitado. “O prazo do Parla-

mento vai ser respeitado, com 
as discussões para o natural 
aperfeiçoamento do texto. A 
troca de ideias vai fazer que 
o texto seja aperfeiçoado”, 
afi rmou o deputado. Os 

líderes também decidiram 
indicar a partir da próxima 
semana os nomes para as pre-
sidências das comissões per-
manentes da Casa. Segundo o 
líder do governo, Rodrigo Maia 
deu prazo até 20 dias para o 
acordo entre as bancadas (Ag.
Câmara).

Alcolumbre pede investigação 
de fraude da eleição da Mesa

Projeto cria Programa 
Cidade Amiga do Idoso

Desenvolvimento Urbano. Aque-
les que conseguirem implantar 
ações que melhorem transporte, 
moradia e outros aspectos na 
vida das pessoas idosas rece-
berão o título de Cidade Amiga 

do Idoso, a ser outorgado pelo 
Conselho Nacional do Idoso. A 
proposição ainda precisa ser 
direcionada para análise na co-
missões do Senado pertinentes 
ao tema (Ag.Senado).

Legalização de cassinos pode incrementar o turismo



Incomensuráveis são 

os méritos atribuídos 

a Pitágoras, embora se 

trate de fi gura imprecisa 

historicamente, uma vez 

que nada deixou escrito

As primeiras referências a 
esse monumental lega-
do datam de 100 anos 

após sua morte, em torno de 
497 a.C., e devem-se a Filolaus, 
que nos repassou o que apren-
deu com um dos discípulos de 
Pitágoras. Mais tarde, também 
Platão fez menção aos seus en-
sinamentos – não se referindo à 
pessoa física, mas à Escola Pi-
tagórica. Mais recentemente, o 
fi lósofo e matemático Bertrand 
Russell o classifi cou como “um 
dos maiores homens de todos 
os tempos”.

Pitágoras nasceu na ilha 
de Samos, na região então 
conhecida como Ásia Menor, 
e durante 30 anos percorreu 
Egito, Babilônia, Síria e, pos-
sivelmente, Pérsia e Índia, 
locais onde acumulou ecléticos 
conhecimentos em geometria, 
aritmética, astronomia, fi loso-
fi a, misticismo e religião. Por 
muitos anos permaneceu no 
Egito, onde se fez sacerdote 
para melhor entender os ritos 
e religiosidades.

Por volta de seus 50 anos, 
retornou à terra natal e, indis-
pondo-se com um governante 
tirano, decidiu emigrar para 
Crotona, na Calábria, região 
do sul da Itália, de dominação 
grega. Ali se estabeleceu, aglu-
tinando uma plêiade de mais de 
uma centena de membros, for-
mando o que alguns historiado-
res honrosamente classifi cam 
como a primeira universidade 
do mundo, fi cando conhecida 
como Escola Pitagórica.

Suas atividades se viram, 
desde então, envoltas por 
um véu de mitos e lendas, 
notabilizando-se por séculos 
como uma irmandade intelec-
tual e espiritualista. Politeísta 
e mística, nela preponderava 
uma espécie de sincretismo 
religioso, incluindo a crença 
na imortalidade da alma, cujo 
aperfeiçoamento ocorreria 
através de sucessivas reen-
carnações.

No dia a dia, realizavam-se 
práticas de purifi cação e ele-
vação moral através de uma 
vida ascética, austera, devo-
ção à obediência, à lealdade, 
aos segredos da Escola e pelo 
combate à preguiça e à cólera. 
Seus aforismas perpassam os 
séculos pelos valores que ense-
jam, e peço licença para recitar 
dois deles: “Com organização e 
tempo encontra-se o segredo 
de fazer tudo e tudo fazer bem” 
e “Ajuda teus semelhantes a 
levantar a carga, mas não a 
carregues”.

Os estudos de aritmética, 
geometria, música e astro-
nomia eram, por sua vez, as 
formas de purifi cação da men-
te. E, para purifi car o corpo, 
os membros abstinham-se de 
beber vinho e comer carne. 
Daí ser improvável a versão 
de que Pitágoras teria co-
memorado a demonstração 
do teorema que leva o seu 
nome com a matança de 100 
bois. A propósito, a palavra 
“hecatombe” provém dessa 
lenda (do grego hecaton, que 
signifi ca “cem”) e chegou até 
nossos dias signifi cando, em 

seu sentido fi gurado, “carni-
fi cina” ou “grande derrama-
mento de sangue”. 

E, ainda a respeito do teo-
rema, se coube a Pitágoras o 
mérito da demonstração, por 
outro lado essa relação entre 
a soma dos quadrados dos 
catetos com o quadrado da 
hipotenusa em um triângulo 
retângulo já era conhecida 
dos babilônios, chineses e 
hindus alguns séculos antes. 
A palavra “matemática” sur-
giu com os pitagóricos (ma-
thematikós, em grego), com 
a concepção de um sistema 
de pensamento em bases 
dedutíveis, e deles advém o 
conhecido aforisma de que “a 
matemática é o alfabeto com 
o qual os deuses escreveram 
o universo”. 

Até então, a geometria e a 
aritmética tinham um caráter 
utilitário, intuitivo, fulcra-
do em problemas práticos, 
sendo fruto dos pitagóricos 
a classifi cação dos números 
em pares, ímpares, primos 
e racionais (estes são todos 
os números que podem ser 
representados na forma de 
fração). Conta uma das tantas 
lendas que grande celeuma se 
instalou entre os pitagóricos 
em virtude da irracionalidade 
da raiz quadrada de 2. Como 
explicar um triângulo retân-
gulo cujos catetos são iguais a 
1, e o resultado da hipotenusa 
seja um número não admitido 
por eles? 

Para eles, os números tinham 
preceitos místicos e, mesmo 
assim, um ousado discípulo 
chamado Hipasus de Meta-
pontum propôs uma solução 
para o problema, admitindo 
números fora do espectro dos 
racionais. O que aconteceu 
com o infeliz? Foi atirado ao 
mar, pois estavam em um na-
vio quando se confrontaram. 
Narrativas fatídicas à parte, 
também dos pitagóricos advêm 
estudos sistematizados de 
alguns poliedros e polígonos 
regulares, sobre proporções, 
números decimais e a seção 
áurea ou divina. 

Na astronomia, os pitagó-
ricos cristalizaram a ideia de 
que há uma ordem que domi-
na o cosmo (termo também 
cunhado por eles, que em 
grego signifi ca “harmonia”) e 
que as leis que regem o uni-
verso podem ser expressas 
por relações matemáticas. Pela 
observação atenta dos astros, 
admitiram teorias inovadoras 
para a época, a despeito de 
nem sempre serem precisas: 
declararam que a Terra seria 
esférica e distinguiam as 
estrelas dos planetas, que se 
moviam em órbitas circulares 
ao redor da Terra.

A Escola Pitagórica repre-
senta um dos importantes 
marcos da humanidade, pois 
a despertou para o sublime 
prazer de pensar, que culmi-
nou com o retumbante pensa-
mento cartesiano cogito, ergo 
sum. E, nesse espírito, não 
me contenho e peço licença 
para concluir com mais dois 
ensinamentos atribuídos a 
Pitágoras: “Não é livre quem 
não consegue ter domínio 
sobre si” e “Educai as crianças 
e não será preciso punir os 
homens”.

 
(*) - É coordenador da Universidade 

Positivo, foi professor e diretor de 
escolas públicas e privadas.

O extraordinário legado 
da Escola Pitagórica

Jacir Venturi (*)
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MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
Empresa possui prestador de serviço enquadrado no simples nacional, o 
serviço é de manutenção de computadores prestado pelo próprio sócio, 
temos que reter o INSS? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE SERÁ DEMITIDO ALEGA QUE NÃO PODE SER 
DEMITIDO POR FALTAR MENOS DE 1 ANO PARA APOSENTADORIA, 
COMO PROCEDER?

Esclarecemos que perante a legislação trabalhista não há estabilidade 
ao empregado em vias de aposentadoria, salvo previsão em conven-
ção coletiva de trabalho. Desta forma, deverá ser verificado junto ao 
sindicato se há estabilidade para este caso.

DATAS DE APURAÇÃO E VENCIMENTOS
Quais as datas de apuração e vencimentos da REINF e DCTFweb? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE FÉRIAS
Pagamento das férias de um funcionário que teve seu salário reduzido 
dentro do período aquisitivo, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONTRATAR FUNCIONÁRIO QUE PERDEU CERTIDÃO 
CIVIL E RG, COMO PROCEDER?

Não há legislação trabalhista que efetivamente proíba a contratação 
do trabalhador quando o mesmo não dispõe dos documentos pesso-
ais mencionados na pergunta. A CTPS será o documento de caráter 
efetivamente obrigatório. Contudo, por conta das informações obri-
gatórias a serem prestadas no eSocial, a ausência destes documentos 
praticamente não permitirá a conclusão do cadastro do trabalhador.

REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO
Funcionária manifestou interesse em reduzir sua jornada de trabalho de 8 
para 6 horas, trabalhando em meio expediente e ciente de redução sala-
rial, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

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)

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. 

OSVALDO, FERNANDES S/A. ARTES GRÁFICAS - CNPJ nº 61.407.060/0001-18 - NIRE 35300063341 - Ata da Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 31 de agosto de 2018 - Aos trinta e um dias do mês de agosto de 2018, às 10:00 (dez) horas, em sua sede 
social sita na Estrada da Aldeinha, nº 421, em Alphaville, CEP.06465-100, no município de Barueri, Estado de São Paulo, reuniram-se os 
acionistas da Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas, em Assembleia Geral Extraordinária, representando a totalidade do capital social 
da empresa, convocados por carta, configurando-se a Assembleia perfeitamente regular consoante o previsto no § 4º, do artigo 124, da Lei 
nº 6.404, de 15/12/1976. Por aclamação unânime dos acionistas assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Patrícia Beltran Fernandes, 
que convidou a mim Nelson Fernandes, para servir como Secretário, ficando assim composta a mesa dirigente dos trabalhos. A seguir, o 
senhor Presidente verificando pelas assinaturas lançadas no Livro Registro de Presença de Acionistas, o comparecimento de acionistas 
representando a totalidade do capital social, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da pauta que consubstancia a ordem do dia, 
a fim de discutirem e deliberarem sobre o seguinte: (a) Exame, leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, do balanço patrimonial 
e respectivas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017; (b) - Destinação do Resultado do Exer-
cício; (c) - Outros assuntos de interesse da sociedade. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os documentos de que 
trata o artigo 131, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, com as alterações posteriores. Barueri, 07 de agosto de 2018. Patrícia Beltran Fernan-
des - Diretor Presidente. Encerrada a leitura e, de acordo com a ordem do dia, a Sra. Presidente apresentou à deliberação dos acionistas 
o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Financeiras pertinentes, correspondentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, informando ainda que os referidos documentos foram publicados simultaneamente no 
jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios, da Capital de São Paulo, edição de 27 de julho de 2018. 
Examinados, discutidos e a seguir submetidos à votação, foram os referidos documentos aprovados à unanimidade, sem restrições. Dan-
do sequência, a Sra. Presidente propôs aos acionistas a distribuição de dividendos com base nos lucros líquidos apurados no exercício 
findo em 31/12/2017, que inclui parte de lucros de exercícios anteriores, submetendo a proposta à discussão e votação, verificando-se 
que a mesma foi aprovada por unanimidade, ficando a diretoria autorizada a proceder o pagamento da quantia de R$3.000.000,00 (três 
milhões de reais), a título de dividendos aos acionistas em 12 (doze) parcelas, iguais, mensais e sucessivas, ininterruptamente, vencida a 
primeira em 1º/04/2018, e as demais, no mesmo dia dos meses subsequentes, vencendo- se a última em 1º/03/2019. Encerrando-se os 
assuntos a serem tratados, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse deu 
por encerrados os trabalhos, sendo que decorrido o tempo necessário, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada foi assinada pelos 
acionistas e membros da mesa diretiva. Declaramos estar conforme o original. Patricia Beltran Fernandes - Presidente; Nelson Fernan-
des - Secretário. Acionistas: Patrícia Beltran Fernandes; Nelson Fernandes; Odila de Camargo Fernandes; Ivone Beltran Fernandes; Ivani 
Regina Camargo Fernandes; Sioni Camargo Fernandes; Sueli Camargo Fernandes Fonseca; Carlos Francisco Fernandes Júnior; Wagner 
Vaner Salvatico; Coraci Gallo Barbosa; Maurício Beltran Fernandes; Ronaldo Beltran Fernandes; Declaramos estar conforme o original. 
Patricia Beltran Fernandes - Presidente; Nelson Fernandes - Secretário. Visto do advogado para os efeitos da Lei nº 8.906/94 - artigo 
1º: Prof. Francisco Moreno Corrêa - Advogado OAB.SP. nº 30.191. JUCESP nº 581.671/18-1 em 13/12/2018.

10ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE VLADIMIR MASTANDREA, REQUERIDO POR 
LUCIANA MASTANDREA DO VALLE - PROCESSO Nº1093537-68.2016.8.26.0100. O MM. Juiz de 
Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo 
Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER... Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, 
para decretar a INTERDIÇÃO de Vladimir Mastandrea, CPF: 172.544.638-31, RG: 221329407, 
nascido em 12/06/1970, filho de Waldemar Mastandrea e Nilde Mastandrea, portador de retardo mental 
leve (F 70 pela CID 10), residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 551, Apartamento 56 
- 5 º Andar, Bela Vista - CEP 01317-000, São Paulo-SP, afetando todos os atos da vida civil relacionados 
aos direitos de natureza patrimonial e negocial, tais como: lidar com quantias maiores do que cem reais 
(R$ 100,00) por mês, ter conta bancária, contrair dívidas, fazer empréstimos, usar cartão de crédito, 
hipotecar, vender e comprar bens de maior valor e decidir pelo regime de casamento, nomeando-lhe 
Curadora Definitiva, na pessoa de sua irmã, Luciana Mastandrea do Valle, CPF: 172.544.668-57, RG: 
221329419, brasileira, secretária, casada, residente e domiciliada na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 
551, Apartamento 56 - 5 º Andar, Bela Vista - CEP 01317-000, São Paulo-SP. Em obediência ao disposto 
no §3º do artigo 755 do Código de Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a 
ser publicada por três vezes no Diário da Justiça Eletrônico, com intervalos de dez (10) dias, uma vez na 
imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio deste E. Tribunal de Justiça) e na plataforma 
do E. Conselho Nacional de Justiça. A publicação na imprensa local deverá ser providenciada pela 
Curadora, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, comprovando nos autos, sob pena de destituição e 
responsabilização pessoal. Caso a parte tenha sido beneficiada com a gratuidade judicial, a publicação na 
imprensa local fica dispensada (art. 98, III, do Código de Processo Civil). A publicação na rede mundial de 
computadores ocorre com a mera confirmação da movimentação desta sentença, publicada no portal e-
SAJ do E. Tribunal de Justiça. Finalmente, a publicação na plataforma de editais do E. Conselho Nacional 
de Justiça fica dispensada enquanto não for criada e estiver em efetivo funcionamento.. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de janeiro de 2019. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1011842-63.2014.8.26.0100 - 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) Kuniaki Kuraba e s/m Reiko Kuraba, João Brito do Nascimento e 
s/m Cristina Iglesias Rallo do Nascimento, Sandra de Moraes Vaz, Cristovão Ricardo Marinho e s/m 
Angelita Antonia Domiciano Klein, Sergio Akio Kuraba, Sônia Assami da Costa, Ademir Sidnei Ferreira da 
Costa e Everton Klein Marinho, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que ANTONINHO JOÃO TATTO PRIMO e FERNANDA INÊS 
ROSSI TATTO ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
situado na Rua Cássio de Campos Nogueira, 263, Jardim das Imbuias, 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. 

6ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027916-
76.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) LUIZ FERNANDO BETTAMIO, CPF 266.293.487-53, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por Instituto das Irmãs da Santa Cruz. 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, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, pague a quantia de R$ 51.265,33 (em 01/08/2018), 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. NADA MAIS. 

O estudo verifi cou um aumento do “bem-estar”, melhoria na 

socialização offl ine e redução da polarização política.

O estudo verifi cou entre 
os entrevistados um au-
mento do “bem-estar”, 

melhoria na socialização offl ine, 
redução da polarização política 
e uma queda do tempo de pre-
sença na plataforma após o fi m 
do levantamento.

O trabalho, que envolveu 
2,8 mil pessoas residentes nos 
EUA, constatou que a interrup-
ção reduziu o tempo em redes 
sociais, “liberando” em média 
uma hora por dia dos partici-
pantes. Eles relataram ter se 
dedicado a outras atividades, 
como assistir televisão e sociali-
zar com familiares e amigos. Os 
autores também examinaram o 
acompanhamento de notícias e 
o engajamento político. 

Foi observada uma queda de 
15% no tempo dedicado a no-
tícias. As pessoas fora da rede 
social acompanharam menos 
questões de atualidade política 
e iniciativas de governantes, 
como do presidente Donald 
Trump. O estudo verifi cou uma 
diminuição da polarização e 
exposição a mensagens com 
conteúdos de críticas fortes a 

No próximo dia 19 (terça-
-feira) cidades de todo o mundo 
poderão apreciar no céu a maior 
superlua do ano de 2019. Isso 
porque o evento ocorrerá no 
momento em que a Lua estará 
na fase cheia. Segundo a União 
Astronômica Italiana (Uai), o 
fenômeno acontece quando a 
Lua está a uma distância da 
Terra inferior a 110% do peri-
geu - ponto da órbita em que 
um planeta está mais próximo 
da Terra - da sua órbita. 

Nesta data, a Lua atingirá o 
perigeu a 356.761 quilômetros 
da Terra, às 9h03. No entanto, 
às18h17, a Lua irá aparecer 
maior do que é habitual, tanto 

pelo fenômeno, quanto por 
estar próxima do horizonte, o 
que garante um “efeito extra 
de ampliação”. De acordo com 
os dados, no céu de fevereiro 
também surgirão alguns plane-
tas visíveis a olho nu. 

No dia 18, antes do nascer 
do sol, será possível observar a 
conjunção entre Vênus e Satur-
no no horizonte a sudeste, que 
se encontrará na constelação 
de Sagitário. Além disso, logo 
depois do pôr do sol, Mercú-
rio fi cará visível no horizonte 
ocidental. Já Júpiter, Vênus 
e Saturno poderão ser vistos 
apenas pela manhã, no oriente, 
antes do nascer do sol (ANSA).

Fenômeno poderá ser visto no dia 19 de fevereiro.

Pesquisa mostra
impactos no bem-estar de 

usuários ao deixar Facebook
Uma pesquisa de acadêmicos das universidades de Stanford e de Nova York, mostrou impactos 
positivos em pessoas que pararam de usar a rede social Facebook durante um período
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rs e também foram acompanhadas 
no estudo. “Os participantes 
relataram que estavam passan-
do menos o Facebook, tinham 
desinstalado o app de seu tele-
fone e estavam fazendo um uso 
mais decidido da plataforma”, 
diz o texto.

Segundo os autores, essas 
respostas vão ao encontro da 
percepção de impactos positi-
vos na vida dos usuários, ao en-
cerrar ou reduzir o engajamento 
na rede social. “A desativação 
fez com que as pessoas apre-
ciassem mais o Facebook, tanto 
em seus impactos positivos 
quanto negativos em sua vida”, 
destaca a pesquisa.

O levantamento avaliou 2,8 
mil usuários da rede social e 
convidou-os a interromper o 
uso durante um mês, espe-
cifi camente na reta fi nal das 
eleições legislativas promovidas 
no ano passado nos Estados 
Unidos. Foram avaliadas tanto 
pessoas que desativaram seus 
perfi s quanto aquelas que não 
o fizeram, técnica chamada 
em pesquisas de “grupos de 
controle” (ABr).

determinadas visões políticas. 
Houve queda no índice formu-
lado pelos autores. Contudo, 
eles alertam para o fato de 
que esse resultado não foi 
signifi cativo e não pode ser ge-
neralizado como uma mudança 
de postura em relação a temas 
como o partido de preferência, 
por exemplo.

Também foram analisados 
indicadores relacionados ao 
bem-estar das pessoas que 
participaram do estudo. “A de-
sativação da rede social trouxe 
pequenas, mas signifi cativas 
melhorias no bem-estar e, em 

particular, em registros de 
felicidade, satisfação de vida, 
depressão e ansiedade”, conclu-
íram os acadêmicos. Na escala 
utilizada, esses impactos foram 
equivalentes a cerca de 25% 
a 40% de efeitos percebidos 
em intervenções psicológicas, 
como terapias individuais e 
em grupo.

Outro ponto avaliado foi a 
continuidade do uso do Face-
book pelos participantes. Eles 
relataram, em média, um tempo 
na plataforma 23% menor do 
que o dispendido pelas pessoas 
que não desativaram as contas 

Maior ‘Superlua’ de 2019 
iluminará céu neste mês

ANSA
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São Paulo, quinta-feira, 07 de fevereiro de 2019

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa
de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 07 de Fevereiro de 2019. Dia de São Ricardo de Toscana, 
Santa Juliana de Bolonha, Santa Coleta, Santa Eugênia, Dia da Beata 
Maria da Providência e Dia do Anjo Iehuiah, cuja virtude é a simpatia. 
Dia do Gráfi co. Hoje aniversaria o cantor Pepeu Gomes que comple-
ta 67 anos, o ator James Spader que nasceu em 1960, o ator Ashton 
Kutcher que faz 41 anos, a atriz Carolina Magalhães que nasceu em 
1979 e a atriz Tina Majorino que chega aos 34 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau possui uma percepção bas-
tante aguda a respeito da malícia das pessoas. É dado a ilusões, 
mas de um modo geral sabe reconhecer a realidade e não costuma 
enganar-se nessa área. Espontâneo e cheio de ideais contagia as 
pessoas; inteligente, prático e realista. É uma pessoa que aceita 
novas ideias, é progressista. Um de seus desafi os é reconhecer o 
seu poder interior. Precisa de um lar tranqüilo para deixar fl uir o 
melhor de sua personalidade e amadurecer como pessoa. Uma vez 
observadas essas condições, tende a desenvolver notável poder 
de concentração.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, po-
breza. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, problemas. 
Com pulgas, riqueza através do jogo. Branca, novos 
amores. Colorida, casamento ou noivado. Amarela, 
enfermidades. Números de sorte:  36, 47, 57, 59 e 75.

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

Esta quinta é o terceiro dia da lunação. A Lua em conjunção com Netuno aumenta a sensibilidade, os sonhos, a fantasia, a 

arte e a espiritualidade. A Lua em bom aspecto com Saturno nos permite focar na realidade, mas usando a sensibilidade e a 

compreensão. Esse contato é bastante positivo, pois permite manifestar nossos sonhos. Mas sem exageros, a Lua em tensão com 

Júpiter pode nos fazer passar da dose e ter expectativas grandiosas demais. Às 20h14 a Lua faz um bom aspecto com Plutão 

que renova as energias e fi ca fora de curso. O Sol em bom aspecto com Júpiter traz abertura e confi ança e Mercúrio em bom 

aspecto com Marte deixa todos mais assertivos, o que facilita a comunicação.
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Com a Lua Nova o ritmo acelera e as 
situações se defi nem. Use a criativi-
dade que lhe trará o reconhecimento 
e a promoção desejada, mas cuidado 
com a precipitação nas conclusões 
que acarretam prejuízo. Preocupa-
ções e insônia podem acontecer. 
85/685 – Vermelho. 

À tarde pode haver dispersão e 
desorientação nos tornando tanto 
confusos. No fi nal da tarde a fi cha 
cai e encontraremos saídas para as 
difi culdades. Um forte desejo sexual 
poderá ser satisfeito com muito 
pique e energia ajudando para uma 
mudança na rotina à noite que será 
intensa. 82/282 – Azul.

A Lua em conjunção com Netuno 
aumenta a sensibilidade, os sonhos, 
a fantasia, a arte e a espiritualidade. 
Seja objetivo em suas ações e pala-
vras, evitando mudar de opinião e 
negociando abertamente o que de-
seja. Precisa tomar cuidado para não 
se esquecer das questões práticas. 
93/993 – Branco.

Prepare-se para abrir espaço o novo 
e até inédito na sua vida. Sabendo 
agir poderá progredir ainda neste 
ano. Aproveite para conquistar aten-
ção, pois está encantando os seus 
admiradores usando a comunicação 
afi rmando-se através dela para o que 
pretende conquistar.  63/463 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Satur-
no nos permite focar na realidade, 
mas usando a sensibilidade e a 
compreensão. No trabalho prepa-
rem-se para colher o que plantou 
em meses anteriores nos próximos 
dias. Até mesmo uma proposta para 
um dinheiro a mais poderá chegar. 
89/389 – Amarelo.

Mantenha a rotina em suas ati-
vidades e use de diplomacia nas 
negociações. No amor, seu coração 
precisa de um porto seguro para 
se amarrar e alcançar plenitude no 
relacionamento sexual. No fi nal da 
manhã há necessidade de prazer 
e conforto nas relações afetivas. 
77/377 – Verde.

A noite será ótima para atividade 
nova e para mudar alguma coisa na 
rotina do dia. A falta de reconheci-
mento por parte de colegas e patrões 
poderá estar tirando a motivação. 
Seja mais entusiasmado para algo 
que deseja ser conquistado, o que 
é importante deve ser valorizado. 
56/356 – Cinza.

Saindo da rotina haverá alguma 
chance de soluções, aumentando 
o nosso pique nos próximos dias. E 
tire um tempo para aquilo que seja 
decisivo e importante em sua vida. 
Viagens o levam a novas aventuras 
e viver bons momentos junto de 
pessoas queridas e amigos. 90/490 
– Cinza.

O Sol em bom aspecto com Júpiter 
traz abertura e confi ança e Mercúrio 
em bom aspecto com Marte facilita a 
comunicação. Usando de seu poder 
de sedução terá mais prazer. Evite 
atitudes de desconfi ança e até o 
ciúme que afasta pessoas de seu 
convívio. 62/463 – Marrom.

Este é o momento de encontrar 
pessoas com quem compartilhar 
seus projetos e sonhos de realização. 
O período é ótimo para negociações 
e assuntos importantes através da 
facilidade de comunicação. Prepare-
se, agora após o aniversário, poderá 
agir e resolver muita coisa em sua 
vida. 66/466 – Azul.

O período mais delicado do ano 
que está vivendo deve ser trans-
posto dentro da rotina sem grandes 
alterações na rotina. Não deixe 
que os problemas que surgiram o 
desanimem, tenha mais pique e 
energia. Aguarde boas novas que 
virão depois que o Sol estiver em 
seu signo . 19/319 – Verde.

Lua em tensão com Júpiter pode 
nos fazer passar da dose e ter ex-
pectativas grandiosas demais. Seja 
uma pessoa prática, analisando as 
situações e vendo o que dever ser 
cumprido integralmente. Não se 
iluda com propostas vantajosas de-
mais que podem acabar em prejuízo. 
73/473 – Verde.

Simpatias que funcionam
Para proteger a família: Ferva 2 copos de água com 
1 galhinho de arruda. Espere amornar, coe e despeje 
dentro de 1 vidro pequeno.  Em seguida, percorra sua 
casa com esse preparado, pingando algumas gotas nos 
cantos dos cômodos. Enquanto faz isso, diga: “Em nome 
de Deus Todo-Poderoso, eu espanto os maus espír itos que, 
porventura, estejam habitando este lar, pois esta é uma 
casa de Deus e só aos Seres da Luz é permitido habitá-la, 
graças a Deus”. Despeje a água que sobrou na pia e jogue 
tudo que sobrou no lixo. Lave bem as mãos após o ritual.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Átomo 
eletrica-
mente

carregado

Rainha de
Castela,

favoreceu
Colombo

Multiplici-
dade de

significa-
dos (Ling.)

Palavra re-
petida no
teste de

microfone

Jet (?):
fadiga 

em voos

O torce-
dor do flu-
minense

(fut.) 

Passada
em filtro

Forma en-
genheiros
militares
(sigla)

Observa-
tório

Nacional
(abrev.)

Morte, em
francês
Face da
moeda

Ilê Aiyê ou
Olodum
Mitra

papal (pl.)

Um dos alimentos
da baleia 

Característica corporal
típica das top models

O de Brasí-
lia, elabora-
do por Lu-
cio Costa,
lembra o 
formato de
um avião

Ausência 
de vontade
Ataque his-
térico (pop.)

Idôneo

Jutaí
(Bot.)

Tempo da 
translação
terrestre
Incólume

Tem sabor
picante

Filho, em
inglês

Osman
Lins,

escritor
Irregular

Doença
canina
Tipo de

tatuagem

Proprie-
tária

O gado que
fornece lã

Palmeira
silvestre

Ivan Pavlov,
fisiologista

Cidade de
Messi

Máfia
italiana

da Sicília
Gume (de facas)

Arriscadas áreas
urbanas durante

temporais

Carta do
baralho
Goste

muito de

Fêmea de alcateias
(?) Barbo-
sa, cantor
paulista

PMCP
BLOCOAFRO

TIARASION
CONTRAGOSTO

TCANOAS
PITIOARDE

POLISSEMIA
HONESTOOL

MSARNAA
JATOBALAG

GREDONA
TRICOLOROM
LOBAVIIME

ADONIRAN
PLANOPILOTO

3/lag — son. 4/mort. 7/rosário. 10/cosa nostra — polissemia. 11/contragosto.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: RAFAEL ROLAND DELLA ROSA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, aos 29/08/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Silvio Lima Della Rosa e de Maria Aparecida Roland Della Rosa; 
A pretendente: RENATA MEZZALIRA, nacionalidade brasileira, solteira, administradora de 
empresas, nascida em Itu - SP, aos 20/07/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Valmor Cesar Mezzalira e de Maria Zilma de Oliveira Mezzalira.

O pretendente: NEILSON DE JESUS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, 
estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 11/10/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson da Silva Santos e de Noemia de Jesus Santos; 
A pretendente: ALINE SANTANA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em Jequié - BA, aos 03/04/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Averaldo Vieira dos Santos e de Ivonete Santana Santos.

O pretendente: FRANCISCO WESLEY BARBOSA SOUSA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, garçom, nascido em São Benedito - CE, aos 07/02/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Antonio Abreu Sousa e de Francisca 
Barbosa Silva; A pretendente: ALICE DA SILVA BARBOSA, nacionalidade brasileira, 
solteira, atendente, nascida em São Benedito - CE, aos 16/11/1994, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Alves Barbosa e de Marta Maria da Silva.

O pretendente: EURISVAM PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
entregador, nascido em Bodocó - PE, aos 21/05/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Pereira da Silva e de Maria Lilita da Silva; 
A pretendente: SEBASTIANA RIBEIRO DA COSTA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, auxiliar de cozinha, nascida em Diamante - PB, aos 18/05/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Ribeiro da Costa e de Maria 
de Lourdes Ribeiro da Costa.

O pretendente: CID APARECIDO ESTEVES GOMES, nacionalidade brasileira, 
solteiro, porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 29/04/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cid Gomes Filho e de Carmen Esteves; A 
pretendente: THAIS ALVES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 26/05/1991, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Silvana Alves de Oliveira.

O pretendente: JEDIAEL GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante 
geral, nascido em São Paulo - SP, aos 20/08/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gerôncio Gomes da Silva e de Maria Aparecida da Silva; A 
pretendente: ARELI SILVA SENA, nacionalidade brasileira, solteira, analista call center, 
nascida em São Paulo - SP, aos 22/11/1997, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José João de Sena Souza e de Maria Auxiliadora Silva Sena.

O pretendente: BRUNO RODRIGUES CARVALHO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteiro, vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 03/09/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Carvalho da Silva e 
de Eliete Maria Rodrigues de Freitas Silva; A pretendente: BEATRIZ GONÇALVES 
ROCHA, nacionalidade brasileira, solteira, balconista, nascida em Itambé - BA, aos 
01/04/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Derneci 
Pereira Rocha e de Ana Lucia Gonçalves.

O pretendente: WESLEY CRESPO MAGALHÃES, nacionalidade brasileira, solteiro, 
leiturista, nascido em São Paulo - SP, aos 03/08/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sérgio Magalhães e de Rosemeire Crespo da Silva; A 
pretendente: CAMILA BARBOSA SEABRA, nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, nascida em Águas de Lindóia - SP, aos 12/11/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Ricardo Ferreira Seabra e de Lucineia Barbosa.

O pretendente: LUCAS GOMES DE MELO, nacionalidade brasileira, solteiro, offi  ce 
boy, nascido em São Paulo - SP, aos 17/08/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Ambrosio de Melo e de Marlucia Soares Gomes de Melo; 
A pretendente: ANDREZA BORGES DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 
solteira, conferente, nascida em São Paulo - SP, aos 30/10/1998, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre do Nascimento e de Veronica Maria 
Borges Jeronimo.

O pretendente: DIOGO DE PIERE ANDRADES, nacionalidade brasileira, solteiro, 
representante comercial, nascido em Tubarão - SC, aos 29/09/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edú Andrades e de Roseli de Piere 
Andrades; A pretendente: MARIA ANDREIA SILVA DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em Itambé - BA, aos 22/10/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agenor Ribeiro dos Santos 
e de Rosalina Silva dos Santos.

O pretendente: EDVALDO FERNANDES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
carpinteiro, nascido em Varzelândia - MG, aos 10/05/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josino Fernandes da Silva e de Etelvina Pereira de 
Souza da Silva; A pretendente: CAMILA FERNANDES DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em Janauba - MG, aos 19/05/1994, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Alaíde Fernandes de Souza 
e de Luciene Ferreira Rocha de Souza.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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 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: MICHAEL CORREIA JULIO, profi ssão: representante comercial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jorge Manoel Julio e de Regina Celi Correia. 
A pretendente: MARIA ADRIANA SILVA DE SOUZA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/12/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gilson Soares de Souza e de Eurides 
Barbosa Silva de Souza.

O pretendente: WERBERTH MENDES DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 25/02/1971, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José do Espirito Santo Plácido da Silva e de Raimunda 
Mendes da Silva. A pretendente: NATASHA ROXANA ARGUELO ROCHA, profi ssão: 
operadora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/03/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ronivaldo da Rocha e 
de Rosangela Arguelo.

O pretendente: PEDRO FERREIRA DE JESUS FILHO, profi ssão: serralheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Xique Xique, BA, data-nascimento: 23/08/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Ferreira de Jesus e de Maria Aparecida 
Ferreira da Silva. A pretendente: MARLENE SILVA DE JESUS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 15/04/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Felix de Jesus Almeida e de 
Marilene Silva de Jesus.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: SÉRGIO DA SILVA GOMES, solteiro, gerente de produção, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 09/03/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Carlos Amâncio Gomes e de Josefa da Silva Gomes. A pretendente: BRUNA CLEVELAND, 
solteira, publicitária, natural de Poá - SP, nascida em 16/02/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Laercio Cleveland Junior e de Rosangela dos Santos Cleveland.

O pretendente: GUSTAVO PEREIRA DO NASCIMENTO, solteiro, publicitário, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 20/06/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Nilson Nobre do Nascimento e de Celia Regina Pereira do Nascimento. A 
pretendente: TATIANA MAYUMI DIAS FLAUZINO, solteira, arquiteta e urbanista, natural 
de São Paulo - SP, nascida em 25/02/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - 
SP, fi lha de Aparecido Donizete Dias Flauzino e de Mariana Yurico Yamaoka Flauzino.

O pretendente: CLAITON LUIZ RODRIGUES VENANCIO, solteiro, administrador, 
natural de Ferraz de Vasconcelos - SP, nascido em 29/07/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José Martins Venancio e de Maria Nezecleide Rodrigues 
Venancio. A pretendente: JOANA D'ARC DE OLIVEIRA, divorciada, gerente de loja, 
natural de Lagoa Nova - RN, nascida em 19/02/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Ponciano de Oliveira e de Maria do Socorro de Oliveira.

O pretendente: MARCELO LOPES, solteiro, servidor público, natural de Jaú - SP, 
nascido em 30/09/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João 
Lopes Neto e de Inês de Oliveira Lopes. A pretendente: LETICIA PASSOS, solteira, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, nascida em 08/03/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Carlos Passos e de Sandra Regina Politta Passos.

Mudança pode afetar mapas de navegação 

e sistemas de GPS.

O fenômeno não deve ser visto com 
preocupação, mas deve provocar 
uma reprogramação de mapas 

de navegação aérea e aquática e até de 
smartphones.

Por conta disso, a Administração 
Oceânica e Atmosférica Nacional dos 
Estados Unidos (Noaa) publicou, 
com um ano de antecipação, o novo 
modelo magnético da Terra, que dará 
informações mais precisas para usos 
militares e civis.“O deslocamento dos 
polos magnéticos é a manifestação na 
superfície do que acontece no campo 

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.
Empoderamento. Saiba que tudo está em 

perfeita ordem. Embora nem sempre pareça 
ser assim, a energia em que você está é a energia 

Polo norte magnético
está se deslocando para Sibéria
O polo norte magnético, aquele para o qual apontam os ponteiros das bússolas, está se movendo mais rapidamente 
do que o previsto do Canadá em direção à Sibéria, na Rússia, a uma velocidade de 55 quilômetros por ano

magnético terrestre: correntes elétricas 
que correm no núcleo externo da Terra, 
feito de ferro e níquel derretidos”, ex-
plica Domenico Di Mauro, do Instituto 
Nacional de Geofísica e Vulcanologia da 
Itália (INGV).

Segundo Leonardo Sagnotti, também 
do INGV, esse deslocamento mais rápido 
do que o esperado “faz parte da variação 
normal do campo magnético terrestre”. 
“No passado geológico da Terra, houve 
mudanças muito mais bruscas”, diz. O 
último modelo magnético da Terra havia 
sido elaborado em 2015 (ANSA).
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Refl exõesRefl exões Refl exõesRefl exões
perfeita para você e destina-se a capacitá-lo ou 
impulsioná-lo a uma ação inspirada em algum 
nível. As coisas não permanecerão iguais por 
muito tempo, pois é assim que o universo fun-
ciona. Prepare-se para dar um passo gigantesco 
à frente de alguma forma, mas por enquanto, 

sinta o seu caminho e saiba você tem o apoio 
do espírito. Pensamento para hoje: O Espírito 
está lhe dando um tapinha nas costas hoje! 
Comece a ver como o mundo o está apoiando 
de maneira amorosa. E assim é. Você é muito 
amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias

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

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

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: HUMBERTO ARAUJO DE SALES, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Baixio, CE, data-nascimento: 29/01/1986, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Lopes de Sales e de Maria Luiza 
Araújo de Sales. A pretendente: FERNANDA DOS SANTOS FEITOZA, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 10/08/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Petronilio Alves Feitoza e de Rita dos Santos Feitoza.

O pretendente: CLAUDINEI TADEU SIQUEIRA MEIRELLES, profi ssão: corre-
tor de seguros, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/08/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudinê Ta-
deu Meirelles e de Edilene Siqueira Meirelles. A pretendente: VANESSA PESSOTA, 
profi ssão: profi ssional de educação físic, estado civil: solteira, naturalidade: Santo An-
dré, SP, data-nascimento: 15/06/1985, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha 
de Alcides Pessota e de Maria da Paz Pereira da Silva Pessota.

O pretendente: JAILSON JORGE DOS SANTOS JÚNIOR, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jailson Jorge dos Santos e de Adriana 
Aparecida Maulin. A pretendente: THAYANNE VIEIRA DIAS CONCEIÇÃO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Dias Conceição 
e de Irani Vieira Romão da Silva.

O pretendente: EBUA TRESOR, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Angola, data-nascimento: 29/07/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Afonso Monteiro e de Kamba Astride. A pretendente: NÁDILA AN-
GELICA ALVES DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: 
Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 02/11/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Angelica Alves da Silva.

O pretendente: VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Coaraci, BA, data-nascimento: 14/10/1964, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Terto Pereira dos Santos e de Aurea 
de Jesus Santos. A pretendente: PATRICIA ALVES DOS SANTOS, profi ssão: auxi-
liar de cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/07/1976, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Manoel Pedro Alves dos 
Santos e de Juventina dos Reis Santos.

O pretendente: FERNANDO FERNANDES DE MELLO, profi ssão: eletricita de au-
tos, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1966, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Salviano Fernandes de 
Mello e de Creusa Marina de Mello. A pretendente: Cristina Lemes Correia, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Lemes Correia 
e de Maria Onilda Correia.

O pretendente: WAGNER JOSÉ DA SILVA, profi ssão: padeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 26/07/1984, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gomes da Silva Neto e de Alzira Cacia-
no dos Santos Silva. A pretendente: MAIARA MALAQUIAS DA SILVA, profi ssão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: Ibipeba, BA, data-nascimento: 28/03/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marizan Malaquias de 
Souza e de Neuma Malaquias da Silva Souza.

O pretendente: NERIVAM TELES DOS SANTOS, profi ssão: padeiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 20/02/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Janilson Florentino dos Santos e de Neuma Sueli 
Teles dos Santos. A pretendente: FABIANA SILVA ALCANTARA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 26/09/1987, residente 
e domiciliada em Osasco, SP, fi lha de Aldemir Santos de Alcantara e de Magnólia da 
Silva Santos.

O pretendente: JEAN ANDRÉ FERREIRA BEZERRA, profi ssão: técnico de informáti-
ca, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Bezerra e de 
Rosemeri Ferreira Bezerra. A pretendente: TALITA SILVA PEREIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 30/11/1987, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Aparecido Pereira e de 
Maria da Graça Silva Pereira.

O pretendente: CLAUDIO GOMES DA SILVA JÚNIOR, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1995, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Gomes da Silva e de Ana Paula 
Vicente Ferreira da Silva. A pretendente: MAIARA TAVARES FERREIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Cristina, MG, data-nascimento: 28/03/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Artemio Ferreira e de 
Marlene Tavares da Silva.

O pretendente: FRANCISCO ALVES GONÇALVES JÚNIOR, profi ssão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santa Helena, PB, data-nascimento: 24/08/1994, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves Gonçalves 
e de Maria Selma Gonçalves Ferreira. A pretendente: LETICIA FIRMO DE OLIVEIRA, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: Mogi das Cru-
zes, SP, data-nascimento: 10/02/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João de Oliveira e de Izolete Firmo de Oliveira.

O pretendente: GLEIDSON GOMES RODRIGUES, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Águas Vermelhas, MG, data-nascimento: 28/10/1988, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Darci Gomes Rodrigues e de 
Vera Lúcia Rodrigues. A pretendente: ROSA APARECIDA DOS SANTOS, profi ssão: 
operadora de empilhadeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Cruzeiro do Oeste, 
PR, data-nascimento: 21/07/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João José dos Santos e de Maria de Lourdes dos Santos.

O pretendente: JEFERSON BALDIN FERREIRA DA SILVA, profi ssão: motorista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira da Silva e de Apare-
cida Conceição Baldin da Silva. A pretendente: REGIANE FERREIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 
23/02/1978, residente e domiciliada na Praia Grande, SP, fi lha de Jovino Joaquim dos 
Santos e de Maria da Penha Ferreira dos Santos.

O pretendente: ALEX DE OLIVEIRA CAVALCANTI, profi ssão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Chaves Cavalcanti e de Ana 
de Oliveira Cavalcanti. A pretendente: GABRIELA PINHEIRO DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar técnico de educação, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 07/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
David Fernandes da Silva e de Debora Garcia Pinheiro.

O pretendente: ALAN CAZARIN AZEVEDO, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1996, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Augusto Lopes de Azevedo Neto e de Rosângela Apa-
recida Paulo de Azevedo. A pretendente: LORAINE DE ALMEIDA CALMONA, profi s-
são: aux. contabil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/07/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Denilton Morilla Calmona 
e de Léia Rodrigues de Almeida Calmona.

O pretendente: GILSON VAZ DA COSTA, profi ssão: empresário, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vaz da Costa e de Vera Lúcia de Souza Cos-
ta. A pretendente: SIMONE DOS SANTOS AMORIM, profi ssão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1976, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Sebastião Basilio de Amorim e de Edineuza 
Ferreira dos Santos de Amorim.

O pretendente: ANDRÉ FREIRE DOS SANTOS, profi ssão: confeiteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 11/01/1991, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de José Francisco dos Santos Filho e de Severina Freire. 
A pretendente: ANA PAULA MARIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1998, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Cícero da Silva e de Maria Zilda da Silva.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES PEREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria das Graças Rodrigues Pereira. A 
pretendente: THAYNA MASCENA DE ALMEIDA, profi ssão: estagiária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1998, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudemar Aparecido de Almeida e de 
Marcia Mascena de Lima.

O pretendente: EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: engenheiro civil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maury Ferreira dos Santos 
e de Lilian Caldas dos Santos. A pretendente: DANIELY MAIARA NUNES, profi ssão: 
professora de educação física, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 16/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Nilson Leopoldo Nunes e de Lucilene de Lourdes Nunes.

O pretendente: RAFAEL SANTOS, profi ssão: orientador de pátio, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1998, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Jair Lima dos Santos e de Maria de Jesus Silva. 
A pretendente: THALIA MARIA GOMES DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilmar Inacio dos Santos e de Ivanise 
Gomes Ferreira.

O pretendente: VINICIUS BATISTA DE SOUZA, profi ssão: coordenador pedagógico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria do Socorro Batista de 
Souza. A pretendente: GIRLENE SILVA OLIVEIRA, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Rio do Pires, BA, data-nascimento: 24/10/1993, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cláudio Costa da Silva e de Ana Rita da 
Silva Oliveira.

O pretendente: RODRIGO DE SOUZA PINA, profi ssão: professor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir Pereira Pina e de Alaide de Souza. A pre-
tendente: LUKYANE DE SOUSA LIMA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Caçu, GO, data-nascimento: 09/06/1993, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de Lindalva de Sousa Lima.

O pretendente: CAIQUE HENRIQUE CARVALHO SANTOS SILVA, profi ssão: es-
tudante, estado civil: solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 
04/02/1998, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Ilton de Almeida 
Silva e de Jocelia Carvalho Santos. A pretendente: INGRID LOPES AMARAL, pro-
fi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/08/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cosmiranda 
Souza Amaral e de Silnei Lopes Pereira.

O pretendente: ZEZITO DE MELO, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Poção, PE, data-nascimento: 19/12/1969, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco José Martins e de Maria dos Anjos de Melo. A pre-
tendente: ESMERALDA ESTEVÃO DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 02/04/1971, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Beroaldo Estevão Silva e de Josefa 
Maria Estevão da Silva.

O pretendente: LUCAS SOUZA RODRIGUES, profi ssão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dircelino Rodrigues dos Santos e de Vanilda Fer-
reira de Souza. A pretendente: BRUNA RAMOS DA SILVA, profi ssão: assessora de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alfredo Ramos da Silva e 
de Maria Evanice Batista dos Santos.

O pretendente: WARLY MOREIRA DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 07/08/1991, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Graciano Vieira dos Santos e 
de Zená Francisco Moreira. A pretendente: MARIANA DE JESUS CARDOSO NE-
GRETTI, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 07/12/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Osvaldo Cardoso Negretti e de Rosangela Valeria de Jesus.

O pretendente: KAIKE GUIRELLI SOARES, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jocivaldo Alves Soares e de Clau-
dete Guirelli dos Santos. A pretendente: BRUNA SOARES DOS SANTOS, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 27/02/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Cristiano dos Santos e de Elisangela Soares dos Santos.

O pretendente: CHARLES EDUARDO DE PAULA VLASTOS JUNIOR, profi ssão: 
técnico de eletronica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 05/04/1999, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Charles Eduardo de Paula Vlastos e de Andreia Ferreira do Nascimento. A preten-
dente: KÊNIA ONI NEVES DE JESUS, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/2000, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Luiz de Jesus e de Edna Maria Neves 
de Jesus.

O pretendente: MÁRCIO DE OLIVEIRA MOURA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 27/06/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcio Daniel de Moura e de Adria-
na Xavier Batista de Oliveira. A pretendente: JÉSSICA DA SILVA PIMENTA, profi s-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Alberto 
Camilo Pimenta e de Leila Felix da Silva Pimenta.

O pretendente: JÔNATAS DA SILVA COUTINHO, profi ssão: supervisor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1999, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves Coutinho e de Cleuza Batista da 
Silva Coutinho. A pretendente: ALINE DE OLIVEIRA MOURA, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1999, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio Daniel de Moura e de 
Adriana Xavier Batista de Oliveira.

O pretendente: MARIO CESAR DO CARMO MATTOS, profi ssão: tapeceiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1973, residente e 
domiciliado em Presidente Venceslau, SP, fi lho de Osvaldo Souza de Mattos e de Ed-
méa do Carmo. A pretendente: AMANDA CELUTA MASCARENHAS DE MORAES, 
profi ssão: advogada, estado civil: divorciada, naturalidade: Avaré, SP, data-nascimento: 
19/12/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aristides Mas-
carenhas de Moraes e de Virginia Ottilia Mascarenhas de Moraes.

O pretendente: ANDERSON MENEZES SANTOS, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero dos Santos e de Ana Maria Menezes 
Silva Santos. A pretendente: LETHICIA FERREIRA ARAGÃO, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/03/1999, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de João Batista de Oliveira 
Aragão e de Francisca Ferreira Aragão.

O pretendente: NEEMIAS DE JESUS RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: pedreiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 06/07/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ananias Rodrigues de 
Souza e de Tania Maria Ferreira de Jesus. A pretendente: LARISSA FERREIRA DA 
SILVA BARROS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 01/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ademilton Barros dos Anjos e de Dorca Ferreira da Silva Fernandes.

O pretendente: JOCEMIR HERCULANO DE BARROS LIMA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1987, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jocemir Holanda Lima e 
de Grinauria Herculano Lima. A pretendente: YASMIN JESUS DOS SANTOS, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/07/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo dos 
Santos e de Debora Regina Maria de Jesus.

O pretendente: HARRISON HARY CARRYL DE ARAUJO EMBOAVA MARTINS, 
profi ssão: escriturário admistrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 08/11/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Valmir Emboava Martins e de Marisa de Araujo Martins. A pretendente: INGRID 
DIEGUEZ ROCHA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 12/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Douglas Francisco da Rocha e de Sonia Maria Dieguez.

O pretendente: SIDINEI MOREIRA NOVAES, profi ssão: metalúrgico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1967, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ribeiro de Novaes e de Maria de 
Lourdes Moreira Novaes. A pretendente: FRANCISCA MÔNICA LINS, profi ssão: con-
feiteira, estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 04/11/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Caetano Monteiro Lins e 
de Luzinete Maria da Conceição Lins.

O pretendente: DIÊGO RIBEIRO JESUS, profi ssão: auxiliar administrativo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 09/02/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdecir de Jesus e de Valdilene 
Ribeiro Costa. A pretendente: RAFAELA APARECIDA DOS SANTOS, profi ssão: au-
xiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Lambari, MG, data-nascimento: 
19/07/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Benedito 
dos Santos e de Bernadete dos Santos Martins.

O pretendente: JOÃO VITOR SOUZA SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1998, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Walter de Oliveira Santos e de Silvana 
Oliveira Souza. A pretendente: LARISSA DUARTE LOPES, profi ssão: escriturária, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio da Silva Lopes e de 
Marcelina Duarte dos Santos.

O pretendente: LUCAS MARCELO RICARDO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: 
teleoperador, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
28/12/1999, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo da 
Silva e de Evanilde da Conceição Silva. A pretendente: ALEXSANDRA FERREIRA 
DE LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 07/11/2000, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Alex Lopes 
de Lima e de Simone de Lima Ferreira.

O pretendente: JHONES SOUZA SANTOS, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 27/10/1990, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Bispo dos Santos e de Girlene Lima 
Souza. A pretendente: YASMIN DANIELE RODRIGUES, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1993, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Regina de Fatima Rodrigues.

O pretendente: DOUGLAS ROSELING MACHADO, profi ssão: atendente I, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1997, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Eliseu Pedro Machado e de Elaine Roseling Machado. A 
pretendente: DÉBORA ALVES DA SILVA, profi ssão: coordenadora comercial, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juciene Teixeira da Silva e de Neusa 
Alves Dias.

O pretendente: DOUGLAS FERREIRA DE SANTANA, profi ssão: inspetor de risco, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1995, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos de Santana e 
de Roserene Amara Ferreira. A pretendente: VALÉRIA DA CUNHA ARAUJO, pro-
fi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Sebas-
tião Neto e de Sueli Aparecida da Cunha.

O pretendente: ANDERSON MACIEL FONSECA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1979, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Parizi Fonseca e de Edna Francisca 
Maciel Fonseca. A pretendente: LUANA RODRIGUES GONZAGA, profi ssão: técnica 
de imobilização ortopé, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nasci-
mento: 06/07/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario 
Sergio Gonzaga e de Vera Lucia Rodrigues Gonzaga.

O pretendente: IGOR SANTIAGO MATOS BATISTA, profi ssão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 26/07/1993, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olinda Matos Batista. A 
pretendente: NAILA PAULA DO NASCIMENTO, profi ssão: agente de atendimento, 
estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 13/03/1993, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Antonio Jose do Nascimento e de Marcia de 
Paulo do Nascimento.

O pretendente: ROGERIO DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1991, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Sueli da Silva. A pretendente: BRUNA ALAOR DA SILVA, pro-
fi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/10/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos da 
Silva e de Vania Dutra Alaor da Silva.

O pretendente: MATHEUS PAULO DE OLIVEIRA, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1994, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Martilio Paulo de Oliveira e de Avany Ferreira de 
Oliveira. A pretendente: MÔNICA DE ALMEIDA ZATTI, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Altair Zatti e de Fatima Aparecida 
Cavalari de Almeida.

O pretendente: ANTÔNIO CLAUDEÍLSON VIEIRA SOUSA, profi ssão: locutor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Minas Novas, MG, data-nascimento: 03/01/1995, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ovídio de Jesus Sousa 
e de Maria do Socorro Vieira. A pretendente: MAÍSA RODRIGUES PINHEIRO, profi s-
são: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Minas Novas, MG, data-nascimento: 
04/12/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ildeu Pinheiro 
Campos e de Adelina Sanches Rodrigues.

O pretendente: JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 07/09/1949, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Aparecido de Oli-
veira e de Olga Pereira de Oliveira. A pretendente: FABIANA PARDIN ROSA, profi s-
são: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/10/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edison Apa-
recido Rosa e de Roseane Aparecida Pereira Pardin.

O pretendente: HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, profi ssão: tapeceiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilvaldo Batista dos Santos e de Zenilda 
Cajaiba Silva. A pretendente: KATHLEEN SABINO DOS REIS, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/01/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Florisvaldo 
Marinho dos Reis e de Alessandra Sabino Vieira.

O pretendente: RODRIGO MENDONÇA GADELHA, profi ssão: garçon, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarujá, SP, data-nascimento: 07/02/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gadelha e de Maria da Salete Men-
donça Feitosa. A pretendente: BÁRBARA TERRA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Terra e de Angela Maria Pires Favero.

O pretendente: JOSIMAR SANTOS SOUZA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itaju do Colônia, BA, data-nascimento: 25/11/1989, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jesse Alves de Souza e de Marlí Alves Santos. 
A pretendente: ADINAILDES SANTOS FREITAS, profi ssão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 08/12/1991, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jocelino Alves de Freitas e de Marilene Vieira 
dos Santos.

O pretendente: DEYVE LOPES MUNIZ, profi ssão: enfermeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 19/09/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Muniz e de Maria da Conceição Lopes Muniz. 
A pretendente: VANESSA GRACIELE NUNES DA SILVA, profi ssão: farmacêutica, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 10/10/1992, resi-
dente e domiciliada em São Luís, MA, fi lha de Misterdames Lima da Silva e de Ivanilza 
de Jesus Nunes da Silva.

O pretendente: NAUM VASCONCELOS DE SOUZA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Souza e de Maria 
Aurea Vasconcelos da Silva. A pretendente: VANESSA VIRGINIA DA SILVA, profi s-
são: negociadora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: Timbaúba, PE, data-
-nascimento: 19/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Edinaldo José da Silva e de Vera Lucia da Silva.

O pretendente: OTONIEL DA CUNHA VIEIRA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 04/09/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas Vieira Brito Melo e de Ma-
ria do Socorro de Jesus Cunha Vieira. A pretendente: RENATA CAETANO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edia Caetano.

O pretendente: MARCIO ALEXANDRE MARTINS, profi ssão: cobrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1976, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Martins e de Maria do Carmo Martins. 
A pretendente: VIVIANE PAULA RIBEIRO, profi ssão: monitora escolar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1979, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elvis Roberto Paula Ribeiro e de Vera 
Lucia Barbosa.

O pretendente: JORDAN GENESIS SIMÃO DE MATOS, profi ssão: cabeleireiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, Parque São Paulo, SP, fi lho de Rogerio Aparecido Acacio de 
Matos e de Erica Simão Beserra. A pretendente: THALITA SANTOS CONCEIÇÃO, 
profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 18/12/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario 
da Conceição e de Marcia Regina Paiva.

O pretendente: MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO, profi ssão: operador 
de máquina, estado civil: solteiro, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 
31/12/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino 
dos Ramos de Oliveira e de Maria de Fatima Felix de Oliveira. A pretendente: OSEA-
NE SANTOS DE BRITO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Pedras 
de Fogo, PB, data-nascimento: 01/08/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria José dos Santos.

O pretendente: EDSON MESSIAS BRANDÃO, profi ssão: ajudante geral, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Melquisedeck Messias Brandão e de 
Zenite Messias Brandão. A pretendente: MISLENE RODRIGUES NUNES, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/11/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alvaro Nunes 
e de Mirian Rodrigues de Melo Nunes.

O pretendente: NILTON DE PAULA PEREIRA, profi ssão: recepcionista bilingui, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Sete Lagoas, MG, data-nascimento: 10/10/1990, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Alves Pereira e de 
Janete Candida de Paula. A pretendente: CÁSSIA RAMOS SERAFIM, profi ssão: as-
sistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/08/1990, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Adelino Serafi m e de Rita 
de Cassia Ramos Serafi m.

O pretendente: ULISSES CAMILO DA SILVA JÚNIOR, profi ssão: operador de estacio-
namento, estado civil: solteiro, naturalidade: Pirapora, MG, data-nascimento: 06/10/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ulisses Camilo da Silva e 
de Elizabete Vitor da Silva. A pretendente: ALICE FERNANDES DE OLIVEIRA, pro-
fi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: João Pessoa, PB, data-
-nascimento: 27/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Marcos de Oliveira e de Maria Aparecida Fernandes da Costa.

O pretendente: ZERIVAL GOMES VARJÃO, profi ssão: carpinteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Curaçá, BA, data-nascimento: 08/10/1971, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Absolon Gomes Fonsêca e de Aderlinda Varjão 
Fonsêca. A pretendente: ELENICE ANDRADE, profi ssão: servente, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Contagem, MG, data-nascimento: 15/01/1971, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio de Souza Andrade e de Maria das Graças 
Andrade.

A pretendente: ANA CAROLINA FERREIRA OLIVEIRA SILVA, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 
20/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Olivei-
ra Silva e de Maria Irismar Ferreira. A pretendente: TAMIRES DOS SANTOS MON-
TEIRO, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 04/06/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Dorgival Ferreira Monteiro Filho e de Quiteria Araujo dos Santos Monteiro.

O pretendente: BRUNO COSMO TAVARES, profi ssão: micro-empresário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1990, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ernando Leitão Tavares Filho e de Sandra Maria Cosmo. A 
pretendente: GABRIELA LIMA SANTANA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Izaltino Oliveira Santana e de Maria do Carmo Duarte de Amorim.

O pretendente: ERIKA EMÍLIA GENTIL DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: 
divorciada, naturalidade: João Câmara, RN, data-nascimento: 17/10/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Gentil Neto e de Fran-
cisca das Chagas Neto. A pretendente: SAMARA DOS SANTOS NUNES, profi s-
são: sub gerente, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
11/10/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernandes 
Ferreira Nunes e de Valdirene Alves dos Santos.

O pretendente: FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: conferente, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira do Nascimento 
e de Fatima Aparecida Ferreira. A pretendente: LETICIA SILVA FERREIRA, profi s-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edgar Luiz 
Ferreira e de Maria da Conceição da Silva Vieira Ferreira.

O pretendente: MARCELO MAURÍCIO DA SILVA, profi ssão: bancário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 23/04/1974, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Severino Maurício da Silva e de Elza Maria da 
Conceição. A pretendente: NADIA APARECIDA LIMA DA SILVA, profi ssão: gerente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1992, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Bezerra da Silva e de 
Maria de Fatima dos Santos Lima.

O pretendente: GENILSON DA SILVA, profi ssão: mertalúrgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarabíra, PB, data-nascimento: 04/09/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Severino da Silva e de Eunice Fernandes 
da Silva. A pretendente: DANIELA LIMA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1996, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Josineide de Oliveira Lima.

O pretendente: EDERSON WILLIAM FELIZARDO DA SILVA, profi ssão: funcionário 
público, estado civil: solteiro, naturalidade: São paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Boaz dos Santos Silva 
e de Catia Felizardo da Silva. A pretendente: NATANY VALENTIM GONÇALVES, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 
30/01/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juarez Purce-
na Gonçalves e de Aparecida Irenilda Valentim. Es
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Especial

Um dos rituais políticos mais antigos 
do Brasil republicano se repetiu na 
última seta-feira. 

Ricardo Westin /Ag. Senado/Arquivo S

O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso um docu-
mento longo e minucioso descrevendo o estado fi nanceiro, 
econômico, político e social do país e apresentando as 

políticas públicas que o governo priorizará ao longo deste ano. 
O calhamaço se chama mensagem presidencial.

A tradição anual de remeter a mensagem presidencial ao Con-
gresso foi iniciada em 1890, pelo marechal Deodoro da Fonseca.

O Arquivo do Senado guarda um exemplar de todas as men-
sagens presidenciais. Juntas, elas formam um compêndio de 
história que abarca os 130 anos da República. Cada capítulo é 
narrado pelo presidente da época.

O presidente Juscelino Kubitschek utilizou a mensagem presi-
dencial de 1956 para apontar a industrialização como a política 
pública mais urgente. Ele disse aos senadores e deputados que 
era preciso criar incentivos para fábricas de carros e caminhões 
se instalarem no país.

“Essa urgência se torna ainda mais premente à medida que venha 
a ser executado o programa de governo de ampliação da rede 
rodoviária nacional e melhorada sua pavimentação”, escreveu JK.

No início de 1964, o Brasil era agitado pelos planos de João 
Goulart de fazer mudanças estruturais no país, as reformas de 
base. Elas foram descritas em detalhes na mensagem presidencial 
daquele ano. Jango pediu ao Congresso, por exemplo, poder para 
desapropriar terras e destiná-las à reforma agrária.

“O Brasil não mais admite que se prolongue o doloroso processo 
de espoliação que, durante mais de quatro séculos, condenou 
milhões de brasileiros a condições sub-humanas de existência”.

Duas semanas após a mensagem presidencial ser lida no Con-
gresso, Jango foi derrubado por um golpe que deu início a 21 
anos de ditadura.

Palavra do 
presidente

Charge de 1925 ilustra ritual de entrega da Mensagem Presidencial ao Congresso
(imagem: O Malho/Biblioteca Nacional).

Em 1909, o senador Ruy Barbosa conduz a sessão destinada à leitura da mensagem do presidente Affonso Penna.
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Passada uma década, o gene-
ral Ernesto Geisel avisou que 
fi nalmente começaria a abrir o 
regime. Mas sem pressa.

“Envidamos sinceros esforços 
para o gradual, mas seguro, 
aperfeiçoamento democrático, 
ampliando o diálogo e estimu-
lando maior participação das 
elites responsáveis e do povo 
em geral”, escreveu em 1975.

Na mensagem presidencial 
de 1987, superado o período 
autoritário, José Sarney deu aos 
congressistas as linhas gerais da 
Constituição que redigiriam à luz 
da democracia:

“A elaboração constitucional 
há de resgatar para a sociedade 
brasileira uma ordem política 
estável e participativa, uma 
ordem social calcada nos prin-
cípios da solidariedade e uma 
ordem econômica mais justa e 
sem discriminações”.

As mensagens presidenciais 
fi caram mais minuciosas à me-
dida que o governo adquiriu novas responsabilidades. O texto 
inaugural de Deodoro teve 17 páginas. O que Michel Temer redigiu 
no ano passado, 360 páginas.

No início, os parlamentares se reuniam no Senado para ouvir 
a mensagem presidencial. Hoje, ela é lida na Câmara, por um 
deputado. O que se lê é apenas a introdução.

Em 1892, Floriano Peixoto mencionou na mensagem presiden-
cial uma prioridade que só se tornaria realidade sete décadas mais 
tarde: a mudança da capital do Brasil para o Planalto Central.

Em 1930, Washington Luís se vangloriou dos avanços da nação: 
“O Brasil progrediu enormemente. Desbastaram-se as suas matas, 
substituídas por habitadas e ricas culturas”.

A cerimônia de entrega e leitura da mensagem presidencial 
ocorre em fevereiro e marca a retomada dos trabalhos dos se-
nadores e deputados após o recesso do fi m de ano. O momento 
não foi escolhido ao acaso. A ideia é que os parlamentares se 
concentrem desde o início do ano nos projetos de lei ligados à 
agenda do governo.

Rito do Império
Em 1925, Arthur Bernardes defendeu o banimento das armas 

de fogo do país:

“O porte de armas já é proibido pela lei, mas nada lhes veda a 
importação, o fabrico e a venda. Peço-vos a votação de lei que seja 
a interdição pura e simples desses instrumentos de homicídio”.

Na mensagem presidencial de 1930, Washington Luís pediu 
a ampliação do tempo de governo. Para ele, quatro anos não 
davam para nada:

“O cortejo da campanha presidencial começou em 1928 e 
se refl etiu sobre a tranquilidade do país. Quase dois anos da 

minha administração fi caram 
virtualmente suprimidos. O 
período presidencial, por isso, 
não deveria ser menor do que 
seis anos”.

A praxe é que o portador da 
mensagem presidencial seja o 
ministro da Casa Civil, e não o 
presidente. Houve exceções. 
Luiz Inácio Lula da Silva, em 
2003, e Dilma Rousseff, em 2011 
e 2015, atravessaram a Praça 
dos Três Poderes para entregar 
os papéis.

As mensagens presidenciais 
são, na realidade, a adaptação 
republicana de um rito oriundo 
do Império, as Falas do Trono. 
Em cerimônias concorridas, 
Dom Pedro I e Dom Pedro II iam 
ao Parlamento e liam o discurso 
sobre a situação do país.

Crítica a Dom 
Pedro II

A mensagem presidencial 
também teve a missão de apre-
sentar a versão ofi cial dos golpes 
de Estado. Foi o que Deodoro fez 
em 1890, chamando a Proclama-
ção da República de “revolução 

heroica” e carregando nas tintas contra Dom Pedro II:

“Como força impulsora da máquina política, havia a von-
tade irresponsável do ex-imperador, que, tendo diante de 
si anulados todos os órgãos de governo consagrados pela 
Constituição, devia sentir o tédio que a onipotência sem 
contrastes acarreta. A autoridade fazia rumo para o absolu-
tismo e a tirania”.

Em 1933, Getúlio Vargas atacou a República Velha, derrubada 
pela Revolução de 1930: “Fechado num círculo de interesses 
restritos que se confundiam com os da pequena minoria instala-
da nas posições governamentais, o poder público tornou-se aos 
poucos alheio e impermeável às exigências sociais e econômicas 
da nação”.

Em 1965, o marechal Castello Branco escreveu que a “revolu-
ção democrática de 31 de março” destituiu Jango para colocar 
o país nos trilhos:

“Um dos primaciais objetivos da Revolução foi repor o país na 
sua normalidade constitucional e legal. Normalidade da qual o 
governo anterior, movido por ideias ou ambições subversivas, 
se afastara perigosamente, implantando no Brasil o ambiente 
da agitação e da desorganização administrativa e política que 
infl uiu decisivamente para o repúdio nacional que o cercou nos 
seus dias fi nais”.

Desde 1890, a tradição da mensagem presidencial só falhou em 
11 anos, nas décadas de 1930 e 1940, quando Vargas governou 
sem permitir o funcionamento do Congresso.

Dom Pedro II profere a Fala do Trono em cerimônia que 
marca o início dos trabalhos anuais do Senado e da 

Câmara (pintura: Pedro Américo)


