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“As nações democráticas 
e de economia de 
mercado são mais ricas 
e mais fortes. São ricas 
por serem democráticas 
e não democráticas por 
serem ricas”.
Ulysses Guimarães (1916/1992)
Político brasileiro

Infl ação está em níveis “confortáveis”, 
diz ata do Copom

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 
Central (BC) considera que a infl ação está em níveis 
“apropriados ou confortáveis”. A informação, divul-
gada ontem (12), consta da ata da última reunião do 
comitê, que decidiu na semana passada manter a taxa 
básica de juros, a Selic, em 6,5% ao ano, o mínimo 
histórico. “Diversas medidas de infl ação subjacente 
[ação que procura captar a tendência dos preços, 

desconsiderando variações temporárias] se encontram 
em níveis apropriados ou confortáveis, inclusive os 
componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à 
política monetária [defi nição da taxa Selic]”, diz a ata.

O Copom, mais uma vez, optou por não dar indica-
ções sobre as próximas reuniões para defi nir a Selic. 
“Todos concordaram que a atual conjuntura recomenda 
manutenção de maior fl exibilidade para condução da 
política monetária, o que implica abster-se de fornecer 
indicações de seus próximos passos. Os membros do 
Copom [diretoria do BC] reforçaram a importância de 

enfatizar o compromisso de conduzir a política monetária 
visando a manter a trajetória da infl ação em linha com 
as metas”, destaca o comitê. Com relação ao cenário 
externo, o Copom avaliou que permanece desafi ador, 
mas com alguma redução e alteração do perfi l de ris-
cos” para a infl ação no Brasil. “Diminuíram os riscos 
de curto prazo associados à normalização das taxas de 
juros em algumas economias avançadas. Por outro lado, 
aumentaram os riscos associados a uma desaceleração 
da economia global, em função de diversas incertezas, 
como as disputas comerciais e o Brexit” (ABr). 

A produção brasileira 
de grãos do período 
2018/2019, segundo 

o 5º levantamento realizado 
pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) 
divulgado ontem (12), deve 
alcançar 234,1 milhões de 
toneladas. Se comparado com 
a safra passada, o crescimento 
deverá ser de 6,5 milhões de t, 
o que representa um volume 
2,8% superior. O incremento 
de 910,5 mil hectares, ou 1,5% 
a mais em relação com a safra 
2017/18, também contribuiu 
para os 62,6 milhões de hec-
tares estimados para a área 
plantada.

Conab atualiza safra com 
registro de 234 milhões 
de toneladas de grãos

Segundo o levantamento, a 
produtividade supera a marca 
positiva anterior, mesmo em 
meio à falta ou ocorrência 
de chuvas pontuais, além da 
incidência de temperaturas 
elevadas em algumas regiões 
de maior produção. O grau de 
efi ciência produtiva média do 
país deve passar dos 3.692 para 
3.738 kg/ha. O maior destaque 
do estudo, no entanto, é o 
algodão que registrou grande 
concentração de plantio em 
janeiro, em função do bom 
desempenho das cotações da 
pluma. 

Também novas áreas foram 
incorporadas ao processo 

produtivo em detrimento de 
outras culturas. A estimativa 
é de aumento de 27,9% na 
produção e 33% na área. Com 
isso, os números estão em 3,8 
milhões toneladas e 1,6 milhão 
de hectares, respectivamente. 
Já a soja, o milho primeira safra, 
o arroz e o feijão não tiveram 
o mesmo desempenho. A le-
guminosa deve reduzir 3,3%, 
atingindo 115,3 milhões de 
toneladas, mas com aumento 
na área de 1,9%. 

O fator responsável é a 
redução da produtividade, 
ocasionada por adversidades 
climáticas em alguns esta-
dos. O milho primeira safra 

também perde em produção, 
atingindo 26,5 milhões de 
toneladas e a área cultivada 
reduz 1,2%. Mas, se acrescida 
da segunda safra, a produção 
total poderá alcançar 91,7 
milhões de toneladas, 13,6% 

a mais que em 2017/18.
O arroz, com concentração 

maior no Sul do país, esteve 
mal situado no mês passado e 
também neste levantamento 
apresentou um percentual 
de 11,3% de perdas frente à 

safra anterior, ficando em 
10,7 milhões de toneladas. O 
feijão primeira safra sofreu 
igualmente, com registro de 
10,6% a menos, refletindo 
numa produção de 1 milhão 
de toneladas (AI/Conab).

A produtividade supera a marca positiva anterior, mesmo em meio à falta

ou ocorrência de chuvas pontuais.

Na terceira semana após a 
tragédia do rompimento da 
barragem Mina Córrego do Fei-
jão, em Brumadinho, a Defesa 
Civil de Minas Gerais busca 
concluir o levantamento de 
quantas casas foram atingidas 
pelo acidente. O boletim mais 
recente mostra que, além dos 
165 mortos e dos 155 desa-
parecidos, 138 pessoas estão 
desabrigadas. Essas famílias 
foram acomodadas em hotéis 
e pousadas de Brumadinho e 
cidades vizinhas, incluindo Belo 
Horizonte. 

Na lista de desabrigados 
estão moradores das comuni-
dades Vila Ferteco, Córrego do 
Feijão e Parque da Cachoeira. 
Dados ainda não existem. “A in-

dividualização das residências 
atingidas está em andamento”, 
informou a Defesa Civil. Nem 
todos os desabrigados perde-
ram suas casas. Há pessoas que 
foram acomodadas em hotéis e 
pousadas porque viviam na área 
que foi interditada.

Pelos dados do município, 
cerca de 300 pessoas eram mo-
radores do povoado de Córrego 
do Feijão. Esse número inclui 
as pessoas que viviam na Vila 
Ferteco, que integra o povoado 
e é composta por poucas edifi -
cações. Parque da Cachoeira, 
por sua vez, é um bairro de 
Brumadinho. No local, viviam 
aproximadamente 1,5 mil pes-
soas, e lá foi o local onde mais 
casas foram afetadas (ABr).

Cerca de 300 pessoas eram moradores do povoado

de Córrego do Feijão.

O ministro-chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI), general Augusto Heleno, 
afi rmou ontem (12) que há 
entidades e ONGs estrangeiras, 
além de autoridades interna-
cionais que querem interferir 
no tratamento dispensando à 
Amazônia brasileira. Segundo 
ele, o tema é de “soberania” 
nacional. “[Da] Amazônia bra-
sileira quem cuida é o Brasil”. 

“Não vou me meter na 
Amazônia colombiana, eles 
fazem o que eles quiserem. Na 
Amazônia peruana eles fazem 
o que eles quiserem, desde 
que o que for feito não afete a 
integridade ecológica da nossa 
Amazônia”, disse o general. 
Para ele, cada país deve ser 
responsável por sua soberania. 
“O Brasil não dá palpite no 
deserto do Saara, na Floresta 
da Ardenas, no Alasca, cada 
país cuida da sua soberania. 
Eu estou preocupado que o 
sínodo não entre em assuntos 
que são afetos a soberania”.

O ministro respondeu a per-
guntas sobre as discussões no 
Sínodo Extraordinário de Bis-
pos sobre a Amazônia, organiza-
do pela Igreja Católica, que ocor-
rerá em outubro, no Vaticano. 
As discussões no Sínodo serão 
em torno do tema ‘Amazônia: 
novos caminhos para a Igreja e 
por uma ecologia integral’. “O 

Ministro-chefe do GSI, general 

Augusto Heleno.

Nota do Ministério da Saúde 
que autoriza a compra de apa-
relhos para aplicação de ele-
trochoque em pacientes com 
distúrbios mentais no âmbito 
do SUS, está sob análise interna 
e ainda precisa de validação. 
O texto foi elaborado pelo 
coordenador-geral de Saúde 
Mental, Álcool e Outras Drogas, 
Quirino Cordeiro Júnior, e co-
locado em consulta no Sistema 
Eletrônico de Informação para 
análise interna e posterior ajus-
te e validação do departamento 
e do gabinete da secretaria 
responsável pelo tema.

A medida não está em vigor. 
“Portanto, a nota não é uma con-
solidação da Política Nacional 
de Saúde Mental, de como ela 
será, e sim uma discussão sobre 
como a política está”, destacou 
a pasta, em comunicado. A nota 
estabelece que quando se trata 
de oferta de tratamento efetivo 

O texto-base da reforma da 
Previdência foi concluído pela 
equipe de governo e agora 
aguarda a análise do presi-
dente Jair Bolsonaro, ainda 
internado no Hospital Albert 
Einstein. Segundo o secretá-
rio especial da Previdência e 
Trabalho, Rogério Marinho, 
que esteve ontem (12) reunido 
com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, em Brasília, 
o presidente dará a palavra 
fi nal sobre o projeto que será 
enviado à Câmara. 

“Evidente que existem pon-
tos que serão levados à presen-
ça do presidente para que ele 
possa tomar sua posição, possa 
defi nir de que forma isso possa 
chegar à Câmara”, disse Mari-
nho, que não adiantou como 
fi cou o texto da reforma, mas 
disse que foi construído com 
avaliação das diversas áreas do 
governo, além da contribuição 

Secretário da Previdência e 

Trabalho, Rogério Marinho.

El Chapo é condenado
O narcotraficante mexicano 

Joaquín “El Chapo Guzmán” foi 
condenado ontem (12) por um 
tribunal de Nova York. O veredicto 
foi anunciado após seis dias de 
deliberações e um julgamento 
que durou três meses. El Chapo, 
61, foi considerado culpado de 10 
acusações de tráfi co de drogas 
e de armas, associação ao crime 
organizado e lavagem de dinheiro, 
o que deve levá-lo a cumprir pena 
perpétua em uma prisão de segu-
rança máxima nos Estados Unidos.

A Alemanha necessitará 
de 266 mil novos imigrantes 
por ano, nos próximos 40 
anos, para compensar o en-
velhecimento da população 
e cobrir as necessidades de 
mão de obra, revela um estu-
do apresentado  ontem (12) 
pela Fundação Bertelsmann. 
Espera-se que até 2060 che-
guem à Alemanha 114 mil 
pessoas de outros países da 
UE e seria preciso, além disso, 
somar a chegada de outros 152 
mil imigrantes de terceiros 
países a cada ano.

Os autores do estudo, Johann 
Fuchs e Alexander Kubis, do 
Instituto para Estudos sobre 
o Mercado de Trabalho, e Lutz 
Schneider, da Universidade de 
Coburg, assumem que a taxa 
de natalidade na Alemanha 
aumentará, assim como o 
número de pessoas que traba-
lharão depois de 60 anos. No 

Filipinas cogita 
mudar seu nome 

O presidente das Filipinas, 
Rodrigo Duterte, afi rmou que 
está cogitando a possibilidade 
de mudar o nome do país asiá-
tico para “Maharlika”, uma pa-
lavra local que signifi ca “criado 
nobremente”. A ideia de alterar 
o nome do país para “Maharli-
ka” já tinha sido cogitada pelo 
ex-ditador Ferdinand Marcos, 
que governou as Filipinas entre 
1965 e 1986.

Em um discurso, Duterte 
afi rmou que o ex-líder fi lipino 
“estava certo” em propor a 
mudança do nome da nação, 
já que foram os espanhóis que 
batizaram o país de “Filipinas”, 
no século 16. A denominação foi 
uma homenagem ao rei Filipe 
II. “Vamos mudar isso um dia. 
Marcos estava certo. Ele queria 
mudar o nome para Maharlika, 
porque é uma palavra na língua 
malaia”, disse Duterte. O atual 
presidente fi lipino é um grande 
admirador de Marcos (ANSA).

Notícias Agrícolas/Reprodução
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Texto da reforma da Previdência 
está pronto e aguarda Bolsonaro

a imprensa na semana passada. 
Nessa minuta, o governo pro-
poria idade mínima única de 65 
anos para homens e mulheres. 
Além disso, a minuta de projeto 
ainda previa um mínimo de 20 
anos de contribuição para o 
trabalhador receber 60% da 
aposentadoria chegando, de 
forma escalonada, até o limite 
de 40 anos, para o recebimento 
de 100%. 

Perguntado sobre quando 
o projeto será apresentado à 
sociedade, Marinho respondeu 
que isso vai ocorrer o mais 
rapidamente possível.

“Vamos aguardar que o pre-
sidente convalesça, que ele 
esteja em plena condição de 
exercício do seu mandato, que 
eu espero que seja amanhã ou 
sexta-feira, e, apresentado [o 
texto] ao presidente, ele vai 
defi nir o prazo”, disse o secre-
tário (ABr).

de economistas e observação 
ao projeto enviado pelo ex-
-presidente Michel Temer ao 
Congresso.

Marinho disse que o texto 
fi nal é “bem diferente” da mi-
nuta do projeto que vazou para 

Defesa Civil conta casas 
atingidas em Brumadinho

Quem ‘cuida’ da Amazônia 
brasileira é o Brasil

que eu acho que tem que ser 
uma preocupação nossa é não 
deixar que entidades estrangei-
ras, ONGs estrangeiras, chefes 
de Estado estrangeiros, às vezes 
por trás dessas ONGs, queiram 
dar palpite em como deve ser 
tratada a Amazônia brasileira”, 
afi rmou Heleno.

Segundo o ministro Augusto 
Heleno, o Brasil tem políticas 
sustentáveis adequadas e que 
devem ser respeitadas. “Nós 
sabemos o que tem que fazer 
(sic). Nós sabemos fazer de-
senvolvimento sustentável, 
segurar o desmatamento. 
Nós somos o país que menos 
desmatou no mundo até hoje. 
A gente fi ca engolindo umas 
coisas que não tem que engo-
lir”, disse (ABr).

Compra de aparelhos de 
eletrochoque sob análise

a pacientes com transtornos 
mentais, “há que se buscar ofe-
recer no SUS a disponibilização 
do melhor aparato terapêutico 
para a população”. O documento, 
em seguida, cita como exemplo 
a eletroconvulsoterapia.

O Conselho Federal de Psico-
logia manifestou repúdio à nota 
técnica do Ministério da Saúde, 
informando que o teor do do-
cumento aponta um retrocesso 
nas conquistas estabelecidas 
com a reforma psiquiátrica, 
considerada pela entidade 
marco na luta antimanicomial. 
“A nota apresenta, entre outras 
questões que desconstroem a 
política de saúde mental, a indi-
cação de ampliação de leitos em 
hospitais psiquiátricos e comu-
nidades terapêuticas, dentro da 
Rede de Atenção Psicossocial, 
incentivando assim o retorno à 
lógica manicomial”, destacou o 
conselho (ABr).

Cena de “Um 

Estranho 

no Ninho”, 

com Jack 

Nicholson, 

mostra a 

violência a 

qual pacientes 

eram 

submetidos 

nos 

manicômios.

Alemanha: 266 mil imigrantes 
anuais nos próximos 40 anos

entanto, um aumento da idade 
de aposentadoria aos 70 anos, 
e a presença das mulheres 
no mercado de trabalho, as 
necessidades de mão de obra 
não poderão ser cobertas sem 
imigrantes.

“A imigração é uma das cha-
ves do êxito futuro. A Alemanha 
precisa de trabalhadores qua-
lifi cados também provenientes 
de regiões de fora da Europa”, 
disse Jörg Dräger, membro 
da Fundação Bertelsmann. 
A informatização, segundo o 
estudo, não reduzirá as ne-
cessidades de mão de obra 
mas, ao contrário, aumentará 
a demanda de trabalhadores 
altamente qualifi cados. A longo 
prazo, haverá uma redução 
da escassez de pessoal com 
formação universitária, mas 
se agravará a de trabalhadores 
com formação técnica intermé-
dia (Agência EFE).



Página 2

Geral
São Paulo, quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019

www.netjen.com.br
OPINIÃO

Qual é o papel do líder 
na busca por resultados

No início do ano, 

as empresas estão 

revisitando seu 

planejamento 

estratégico e defi nindo 

os novos rumos e metas 

que a companhia irá 

perseguir ao longo dos 

meses

Essa costuma ser a me-
lhor época para falar 
sobre liderança e mo-

tivação dos colaboradores, 
já que as metas acabaram 
de ser defi nidas e o começo 
de um novo ciclo traz muita 
energia e força de ação para 
os profi ssionais. Antes de mais 
nada, precisamos distinguir 
o planejamento estratégico 
das metas. O primeiro é um 
conjunto de estratégias, ações 
e planejamento que irão guiar 
a empresa, sendo revisitado 
e atualizado com frequência. 

Já a meta é o grande objetivo, 
aquele que deve ser persegui-
do por todos e que quando 
alcançado não deixa dúvidas 
sobre o resultado. Pode ser 
aumentar o faturamento, do-
brar a quantidade de clientes, 
lançar um novo produto, iniciar 
um programa de exportação, 
etc. O grande erro que as 
empresas cometem é defi nir 
muitas metas e, dessa forma, 
perder o foco e causar con-
fusão nas equipes, que fi cam 
perdidas sobre o real objetivo 
de seus trabalhos. 

Outro equívoco é não ser 
realista quanto ao objetivo e 
estipular um resultado inatin-
gível. Uma meta efetiva leva 
em consideração os prazo, os 
recursos e o esforço. Ela preci-
sa estar ligeiramente acima do 
atingível para ser desafi adora, 
mas não pode ser impossível 
para não causar frustração nos 
colaboradores. Nesse sentido, 
o papel do líder é garantir que 
haja uma meta clara, fácil de 
ser entendida e importante 
para a companhia. Objetivos 
claros não precisam ser ano-

tados em lugar nenhum. 
Eles fi cam na cabeça do líder, 

do dono da empresa e de cada 
um dos colaboradores. A partir 
daí, a liderança pode fatiar a 
meta em três linhas de atuação, 
não mais do que isso. Dessa 
forma, cada funcionário irá 
entender o seu papel dentro do 
objetivo, além de saber o que 
é esperado dele em termos de 
resultado e atitude. Guardada 
as proporções de confi dencia-
lidade, a liderança precisa ser 
transparente em sua comuni-
cação, abrindo para as equipes 
a estratégia, os resultados em 
números, os sucessos e tam-
bém os fracassos. 

Cabe ao líder criar esse canal 
de confi ança e reciprocidade 
entre os colaboradores. Essa 
é a única forma de gerar cone-
xões verdadeiras e motivar as 
pessoas em prol do resultado 
esperado. O sentimento de 
dono e pertencimento surge 
quando acreditamos no tra-
balho que estamos realizando, 
quando enxergamos propósito 
e nos vemos capazes de causar 
impacto com nossas ações. 
Esse nível de engajamento e 
entrega só acontece quando 
existe transparência, comu-
nicação efetiva e confi ança. 

Despertar isso em todas as 
pessoas é um grande desafi o, 
mas que precisa ser buscado 
pela liderança. Se o líder tem 
essa missão, cabe ao departa-
mento de RH ser um facilitador 
desse processo, fornecendo 
ferramentas adequadas para 
a comunicação e engajamento, 
além de treinar e preparar essa 
liderança com informação e 
conhecimento. Uma coisa é 
certa: 2019 está começando, 
cheio de oportunidades e 
energia. Temos um livro em 
branco e escrever a melhor 
história possível é o dever de 
cada um.

(*) - É headhunter da Yoctoo e 
formado em Administração de 
Empresas. Possui experiência 
no recrutamento para áreas de 
tecnologia e conhecimento na 

contratação de talentos em toda a 
América Latina.

Diego Barbosa (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
UFSCar recebe inscrições para 
especialização em divulgação científi ca 
@Estão abertas até o dia 22 de fevereiro as inscrições para o curso 

de especialização em Divulgação da Ciência e da Tecnologia e 
Promoção da Cultura Científi ca, que será realizado no campus sede 
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O curso nasce da 
experiência de quase 13 anos em atividades de divulgação científi ca do 
Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conheci-
mento Científi co e Tecnológico (LAbI) da Universidade. Compartilhando 
o conhecimento construído ao longo desses anos pela equipe do La-
boratório - somado às especialidades de pesquisadores da UFSCar de 
diferentes áreas da Ciência, bem como de jornalistas que são referência 
na área no Brasil -, o curso visa formar profi ssionais - comunicadores, 
educadores, pesquisadores e outras pessoas interessadas - para o 
planejamento, realização e avaliação de projetos e ações de divulgação 
científi ca, em formatos variados, utilizando linguagens diversas e com 
foco em públicos diversos. Para participar do processo seletivo, as 
pessoas interessadas devem realizar a inscrição (em https://labi2019.
faiufscar.com) e enviar carta de interesse e currículo.

ESL e Facebook Gaming expandem parceria
@A ESL, maior companhia de esports independentes, e o Facebook 

Gaming anunciam a expansão da parceria que cobre todos os 
eventos globais de competição de esports da ESL, de maneira não 
exclusiva, para a plataforma do Facebook. A ESL irá transmitir tanto os 
circuitos emblemáticos, Intel Extreme Masters (IEM) e ESL One, como 
a estreia da Pro League de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). 
A distribuição começou com a classifi cação regional de CS:GO para o 
IEM Katowice Minor, em 16 de janeiro desse ano e se desenrolará até 
dezembro de 2019. As competições serão transmitidas globalmente 
pelo Facebook, em inglês, com qualidade 1080p/60fps e divulgadas ao 
vivo pela ESL Pro League tanto em inglês como em português. “A ESL 
une a comunidade global de fãs de esports e tem o objetivo de entre-
gar experiências incríveis para audiências ao redor do mundo, tanto 
online como por eventos de grande escala”, comenta Ralf Reichert, 
Co-CEO da ESL. “Iremos oferecer diferentes plataformas, nas quais os 
fãs poderão viver nossos circuitos online emblemáticos – incluindo um 
retorno ao Facebook Gaming para continuar a trazer conteúdo para 
sua crescente audiência” (https://www.eslgaming.com/).

A expectativa de vida do brasileiro 
alcançou a maior média da história. 
Projeção divulgada recentemente 

pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE) mostra que a longe-
vidade chegou a 76 anos. Um salto de 22 
anos em relação ao registrado na década 
de 1960, por e exemplo, quando a média 
chegava a 54. Até 2060, a população 
com mais de 60 anos mais que dobrará 
de tamanho e atingirá 32,1% do total de 
habitantes.

 
A consequência disso será uma rele-

vância ainda maior dessa população nas 
estratégias das empresas. Se hoje os 
consumidores 60+ já representam uma 
oportunidade interessante, serão ainda 
mais no futuro.

 
Segundo dados divulgados recente-

mente, nos Estados Unidos, já em 2015 
praticamente metade da população entre 
52 e 70 anos passava pelo menos 11 horas 
por semana online, contra 42% dos Millen-
nials. Para os chamados “baby boomers”, 
pesquisar e comprar são a terceira e a 
quarta atividades online mais importantes 
(as duas primeiras são notícias e mídias 
sociais).

 
Segundo Luiz Paulo Ribeiro, Diretor de 

vendas Brasil da multinacional brasileira 
de tecnologia VTEX, esse é um fenômeno 
que inclui o Brasil, principalmente agora 
com a reforma da previdência.  

Como o consumidor da geração 60+
está movimento o e-commerce

investindo no e-commerce para atrair esse 
público. Um dos exemplos apresentado por 
Luiz é a SCA, cliente da VTEX de fraldas 
geriátricas que montou uma estratégia 
totalmente digital para que seus clientes 
tenham a opção de realizarem seus pedidos 
online sem necessidade de irem ao varejo, 
trazendo conforto e agilidade.

 
“É importante destacar que para empre-

sas que querem atrair esse público para o 
Online é essencial uma boa área de aten-
dimento, com agilidade e transparência 
para tirar dúvidas. cadastro de produtos 
otimizados com informações necessárias 
para a compra, e também todos os modelos 
de comunicação para atualizar o status do 
pedido, sendo e-mails e sms informando 
todo o andamento até a entrega”, fi naliza.

“É um avanço mundial a inserção das pes-
soas com mais idade em todas as camadas 
da sociedade. A convivência e o acesso são 
iguais para todos, e os paradigmas que dei-
xavam as pessoas com “receio” de compras 
online com o passar do tempo foi caindo. 
A reforma da previdência irá aumentar 
ainda mais o cenário, visto que as pessoas 
irão conviver mais tempo ainda com todas 
as camadas e faixas etárias do mercado de 
trabalho como um todo, e ninguém quer fi car 
obsoleto. Todo mundo quer acompanhar 
as inovações, tendências e principalmente 
acompanhar a evolução tecnológica que veio 
para facilitar e ajudar a todos. Hoje ninguém, 
independente da faixa etária, vive sem um 
smartphone na mão”, avalia.

 
Luiz acrescenta que 49% das pessoas de 

terceira idade fazem regularmente pesqui-
sas sobre produtos, e consequentemente, 
compras online. Além do fato de elevarem 
o valor do ticket médio, por entenderem 
que mesmo mais caro é mais confortável 
receber o produto em casa.

 
“O idoso não tem mais a mesma ansiedade 

que os mais jovens, e por isso, a confi ança 
e a experiência (com menos passos para 
fi nalizar) a compra, atenção (customer 
success) e entrega são as chaves para 
manter esse perfi l de cliente sempre ativo”, 
avalia o especialista.

 
Atento a esse nicho de mercado que não 

para de crescer, muitas empresas estão 

Nos Estados Unidos metade da população entre 52 e 70 anos passa pelo menos 11 horas por semana online

A Câmara de Comércio 
Brasil-Estados Unidos esco-
lheu o presidente Jair Bolso-
naro como a “Pessoa do Ano”, 
devido à intenção manifestada 
para estreitar as relações bila-
terais entre os dois países. A 
premiação deve ser concedida 
durante um jantar de gala que 
acontece no próximo dia 14 de 
maio no Museu de História Na-
tural de Nova York, informou 
a entidade.

A homenagem a Bolsonaro 
é “um reconhecimento de 
sua intenção fortemente 
declarada de fomentar laços 
comerciais e diplomáticos 
mais próximos entre Brasil 
e Estados Unidos e seu fi r-
me comprometimento em 
construir uma parceria forte 

A premiação acontece durante 

jantar de gala em maio, no 

Museu de História Natural de 

Nova York.

O Decreto nº 9707/19, 
publicado ontem (12) 
no Diário Oficial da 

União, tem validade para os 
mais de 200 órgãos do Sistema 
de Pessoal Civil da Administra-
ção Federal (Sipec) e também 
para empresas públicas e as 
sociedades de economia mista.

“O novo decreto viabiliza 
a criação de mecanismos de 
controle sobre os gastos de-
correntes de cessões e requisi-
ções de empregados públicos, 
promovendo os devidos cuida-
dos com o equilíbrio fi scal e 
ainda com o planejamento da 
força de trabalho da União”, 
afi rma Wagner Lenhart, secre-
tário de Gestão e Desempenho 
de Pessoal do Ministério da 
Economia, em nota.

Segundo a norma, as cessões 
que impliquem reembolso pela 
administração pública somen-
te ocorrerão para o exercício 
de cargo em comissão ou 
função de confi ança com gra-
duação mínima equivalente 
ao nível 4 do Grupo-Direção 

Foram criados mecanismos de controle sobre os gastos decorrentes de cessões e requisições de 

empregados públicos.

Mantida a liberação do 
FGTS para vítimas de 
Brumadinho

O governo vai manter a liberação 
de saques do FGTS para as vítimas 
de Brumadinho. O governo deve 
editar nos próximos dias medida 
provisória (MP) para alterar a lei 
sobre a utilização de recursos do 
fundo. Atualmente, a lei que trata 
do FGTS permite que os benefi -
ciários movimentem suas contas 
em caso de “necessidade pessoal, 
cuja urgência e gravidade decorra 
de desastre natural”.

Desde o rompimento da barra-
gem da Samarco, em Mariana, em 
2015, esse tipo de acidente passou 
a ser equiparado a desastre natu-
ral para que as vítimas pudessem 
movimentar esses recursos. O 
ministro-chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, disse que sua equipe já 
analisava o assunto. Integrantes 
do governo defendem que a mi-
neradora Vale, responsável pela 
barragem, arque com todos os 
custos evitando que o cidadão use 
recursos acumulados ao longo dos 
anos para se reestabelecer (ABr).
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Administração pública federal terá 
novas regras para cessão de pessoal

O governo federal criou novas regras para cessões e requisições de pessoal

e Assessoramento Superio-
res – DAS. Os valores que 
excedem o teto constitucional 
remuneratório aplicável à 
administração pública federal 
continuarão não sendo reem-
bolsáveis.

A partir de agora, se um 
empregado público já cedido 

for nomeado para exercício 
em cargo de comissão ou 
função de confi ança, não será 
mais necessário um novo ato 
de cessão. Além disso, caso 
o empregado público seja 
nomeado em cargo ou função 
diverso do ato de cessão, basta 
uma comunicação ao órgão 

cedente. Com o decreto, as 
cessões e requisições passam 
a ser regulamentadas também 
por ato conjunto da Secre-
taria Especial de Fazenda 
e da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital do Ministério 
da Economia (ABr).

Câmara Brasil-EUA escolhe 
Bolsonaro como ‘Pessoa do Ano’

demonstrou esforços para 
melhorar as relações bilaterais 
entre EUA e Brasil. 

O nome da personalidade 
norte-americana ainda não 
foi revelado. Em 2018, o 
brasileiro homenageado foi o 
ex-juiz federal Sergio Moro, 
atual ministro da Justiça do 
governo Bolsonaro, escolhido 
por sua atuação na Operação 
Lava Jato, enquanto que o 
norte-americano foi Michael 
Bloomberg, ex-prefeito de 
Nova York. Entre os ven-
cedores dos outros anos, 
estão o atual governador de 
São Paulo, João Doria, e os 
ex-presidentes do Brasil, 
Fernando Henrique Cardoso, 
e dos Estados Unidos, Bill 
Clinton (ANSA).

e duradoura entre as duas na-
ções”, explicou o comunicado 
ofi cial. Concedida há 49 anos, 
a premiação é uma honraria 
para homenagear dois líderes, 
um brasileiro e outro norte-
-americano, que durante o ano 
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
netjen@netjen.com.br

Tipos de inovação: qual 
a melhor estratégia

para a minha empresa?
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Muito tem se falado 

sobre inovação. Mas, 

como realmente colocá-

la em prática? 

Antes de mais nada, 
precisamos entender o 
que é inovação e quais 

são suas vertentes. O tema 
anda tão em evidência que já 
existe até uma norma ISO de 
inovação, a 56.002. E, segundo 
ela, inovação é o ato de mudar 
ou alterar as coisas, introdu-
zindo novidades que gerem 
diferencial em um produto, 
processo ou mesmo em uma 
empresa. Na gestão, a inovação 
tem o objetivo de melhorar a 
companhia. 

São práticas que buscam 
cultivar ideias para gerar re-
sultados, com base na solução 
de problemas, viabilidade eco-
nômica e sustentável e lucro 
financeiro para a empresa. 
Basicamente, existem dois 
tipos de inovação: Incremental: 
ela representa pequenas me-
lhorias em algo que já existe. 

Por exemplo, a Google está 
sempre melhorando seus 
algoritmos, trabalhando em 
cima de algo que já existe, sem 
mudar nada drasticamente. É 
essa a ideia, mudar partes para 
melhorar o todo, crescendo 
aos poucos. Por vezes, vemos 
uma grande mudança em de-
corrência de várias pequenas 
alterações, mas isso não é uma 
regra. Esse tipo de inovação 
é focada no aprimoramento e 
demanda muito mais atenção 
ao cotidiano.

.   Disruptiva: essa é a 
inovação que ficou famosa 
e vem ganhando manchetes 
na mídia. Trata-se de uma 
quebra de paradigmas, uma 
coisa completamente nova, 
que muda drasticamente o que 
existia antes. Um bom exemplo 
são os aplicativos de táxi, que 
simplesmente acabaram com o 
velho hábito de estender a mão 
para chamar um motorista. 

Obviamente, uma inovação 
disruptiva pode surgir de uma 
série de inovações incremen-
tais, mas ela também pode 
surgir do zero. Todos parecem 
se encantar com esse tipo de 
inovação, mas ela demanda 
uma cultura muito mais criati-

va e mentes mais aguçadas. A 
partir desses tipos de inovação, 
temos dois métodos que se 
desdobram deles:

. Inovação fechada: o tra-
balho se foca em quem já está 
na empresa, os funcionários. 
A Apple costuma trabalhar 
muito assim, pois eles têm 
um departamento focado em 
inovar desde muito tempo. Por 
vezes, outros departamentos 
nem sabem o que se está sen-
do feito, devido ao alto sigilo. 
Eles buscam inventar algo 
que pertença exclusivamente 
à empresa.

. Inovação aberta: nesse 
formato, a empresa busca 
ajuda de quem é de fora, como 
clientes, consultorias, entida-
des de classe, etc. Estes trazem 
inputs para ajudar no desenvol-
vimento de inovações. As infor-
mações são compartilhadas e 
produzidas em conjunto. Os 
métodos podem servir a ambos 
os tipos de inovação. A técnica 
aberta lembra muito o modo de 
produção da China, que cultu-
ralmente não se incomoda com 
cópias de seus produtos. Eles 
buscam a competição através 
da melhoria constante. 

Para eles, copiar é uma 
honra, uma homenagem, que 
reconhece a qualidade do que 
foi copiado, bem diferente do 
mindset ocidental que enxer-
ga isso como um plagio e não 
como uma “homenagem”. Já o 
método fechado, lembra mais o 
estilo ocidental, onde o registro 
de patentes que garantam o 
monopólio daquele mercado 
parece a fonte mais segura de 
dar continuidade à empresa. 

Não há jeito melhor ou pior. 
Há aquele que mais se adapta 
à sua empresa. Essas metodo-
logias servem como guias para 
escolher uma maneira de en-
xergar a gestão. Ambos trazem 
resultados. Basta entender o 
que você precisa e como quer 
progredir daqui para frente. 
Não há antagonismo, e sim 
progresso paralelo. 

Em inovação, o único erro é 
fi car de braços cruzados.

(*) - É engenheiro mecânico, bacharel 
em física aplicada pela USP e 

fundador da PALAS, consultoria 
em gestão da qualidade e inovação 

(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)

A - Abre Alas
Os produtos carnavalescos já cresceram 8%, de acordo com o compa-
rativo entre 2017 e 2018 da FuturaIM, gráfi ca web to print, pertencente 
ao segundo maior grupo gráfi co do Brasil. A expectativa da marca é de 
um aumento de 17%. Com o auxílio das estratégias de marketing, como 
disparos de e-mails marketing, promoções e divulgações nas lojas físicas, 
o número das vendas podem ultrapassar o esperado. Encomendas de 
abadás já cresceram 50%, máscaras 20%, copos personalizados 15% 
e os apitos 5%.  Artigos do segmento de bares e restaurantes, como 
cardápios 30%, comandas 25%, bolacha de chopp 20%, jogo americano 
20% e abridor de garrafas 5%, completam esta lista.

B - Desafi os de Saúde 
Até sexta-feira (15), a Sanofi , maior multinacional farmacêutica do 
mercado brasileiro e que completa 100 anos no País em 2019, recebe 
inscrições para o desafi o VivaTech, voltado para startups nacionais e 
internacionais. A empresa lançou cinco desafi os de saúde, incluindo so-
luções para o diagnóstico de doenças raras e alternativas para a detecção 
de sintomas de gripe comum. Podem participar da seleção empresas com 
projetos em estágio avançado, com pelo menos um piloto com resultados 
positivos em um país. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no 
site (https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/sanofi ). A lista 
de startups selecionadas será divulgada no dia 20 de março.

C - Ampliar a Competitividade
Uma iniciativa da CNI e do Sebrae deve atender cerca de 900 empresas 
de 16 estados neste ano, com atividades de capacitação em solução de 
desafi os comuns a negócios do mesmo ramo, em regiões específi cas. Ao 
todo, serão 48 projetos em 12 setores diferentes, como cerâmica, gráfi co, 
alimentos e bebidas, têxtil, panifi cação e madeira e móveis. 
Serão investidos R$ 6,3 milhões nas ações. Os projetos estão na fase de 
cadastro de interessados e serão executados pelas federações estaduais 
de indústrias e núcleos regionais do Sebrae. Cada ação reúne entre 15 
e 20 empresas. Mais informações: (http://www.portaldaindustria.com.
br/cni/canais/procompi/).

D - Sustentabilidade Empresarial
A Escola de Administração de Empresas da FGV realiza, amanhã (14), 
a partir das 8h30, uma palestra gratuita com o tema: “Sustentabilidade 

empresarial: não mais uma escolha, uma necessidade”. O OneMBA, MBA 
global da FGV EAESP é o patrocinador do debate. Marcelo Lima, CCO 
da Toyo Setal Empreendimentos, empresa que desenvolveu um robus-
to Programa de Compliance, é um dos palestrantes ao lado de Cecilia 
Hervé, consultora sênior da Corporate Citizenship, empresa global de 
origem inglesa especializada em sustentabilidade e responsabilidade 
social corporativa. Inscrições e mais informações: (http://eaesp.fgv.br/
eventos/sustentabilidade-empresarial-nao-mais-escolha-necessidade).

E - Mundo das Criptomoedas
A ESPM e o Grupo Bitcoin Banco promovem, no sábado (23) um dos 
primeiros cursos do país especializado em negócios com criptomoedas. 
O Mundo Bitcoin vai abordar, durante um dia inteiro de aulas, das 9h às 
17h, os principais conceitos envolvendo o bitcoin e a blockchain, além 
de aplicações práticas e os principais impactos desses ativos na econo-
mia mundial. O público alvo é formado por entusiastas de tecnologia, 
investidores, gestores de projetos e também para aqueles que ainda não 
tiveram contato com as criptomoedas mas têm curiosidade a respeito. 
Oportunidade de adquirir os conhecimentos técnicos necessários para 
iniciar negociações com criptomoedas e identifi car novas oportunidades 
de investimentos no mercado. Outras informações: (https://www.espm.
br/educacao_continuada/mundo-bitcoin/).

F - Doença de Parkinson
Entre os dias 29 de maio a 1º de junho, no Sofi tel Jequitimar, Guarujá, 
acontece o XXI Congresso Paulista de Neurologia. A doença de Pa-
rkinson, transtorno do movimento mais conhecido, caracterizada por 
movimentos lentos, rigidez muscular, tremor durante o repouso, será 
um dos temas em pauta. Serão apresentados os mais novos conhecimen-
tos relacionados aos processos degenerativos da doença de Parkinson 
que, em última instância, permitirão a descoberta de medicamentos 
capazes de interromper o avanço do processo patológico no organismo. 
Também, o encontro apresentará novidades para o diagnóstico e tra-
tamento dos diferentes transtornos do movimento. Mais informações: 
(http://associacaopaulistamedicina.org.br/atualizacao-medica/eventos/
xii-congresso-paulista-de-neurologia). 

G - Trabalho Infantil 
Estão abertas até o próximo dia 19, as inscrições para o edital “Com-

batendo o Trabalho Infantil na Indústria da Moda”, lançado pelo Fundo 
Brasil e o Instituto C&A. Cerca de R$ 900 mil serão destinados a pelo 
menos 10 projetos para a realização de atividades no prazo de até 12 
meses. O Brasil é um dos maiores produtores têxteis e de confecção do 
mundo, e conta com uma estrutura fragmentada entre fábricas e ofi cinas 
de costura: 98% do setor de confecção de vestuário no país é formado por 
pequenas e microempresas. É um cenário com ofi cinas de costuras com 
baixa densidade tecnológica e mão de obra pouco qualifi cada e, muitas 
vezes, informal. Outras informações: ((https://fundodireitoshumanos.
org.br/edital/combatendo-o-trabalho-infantil-na-industria-da-moda/).

H - Cursos Gratuitos
O Centro Educacional e Tecnológico Casa do Caminho continua no 
próximo sábado (16) seu processo de inscrições para cursos livres e 
gratuitos. São 150 vagas em sete cursos: Comunicação e Expressão, 
Contabilidade Básica,  Desenvolvimento de Blogs e Sites, Eletricidade 
Básica Residencial, Excel Básico, Excel Intermediário e Matemática Fácil. 
Os cursos são voltados para jovens e adultos. Os interessados devem 
comparecer neste sábado, a partir das 8h45, no Centro, que fi ca na rua 
Guassatungas, 222, na Vila Campestre, zona Sul (próximo ao Hospital 
Sabóia e a 900 metros do Metrô Jabaquara). Mais informações: (https://
www.cetecc.org.br/).

I - Programa de Estágio
A Safi ra Energia, comercializadora de energia e consultoria estratégica 
e de mercado, está com inscrições abertas para o seu Programa de 
Estágio. Serão selecionados estudantes universitários dos cursos de 
Administração, Sistemas de Informação, Gestão de TI,  Matemática, 
Física, Engenharia(s), Economia, Estatística, Marketing, Publicidade, 
Design e áreas correlatas para oito posições nas áreas de Middle, Opera-
ções, Inteligência de Mercado, Varejo, Corporate, Financeiro, Marketing 
e Administrativo. Os candidatos devem ter o domínio do inglês e das 
ferramentas de produtividade do Offi ce, serem dinâmicos, proativos e 
gostarem de ambientes e situações desafi adores. Mais informações: no 
link (https://www.estagiosafi ra.com.br/). 

J - Para Startups
A EqSeed, fi ntech que conecta investidores a startups e empresas em 
expansão, vai realizar uma série de workshops pelo Brasil voltados para 
empreendedores. Objetiva detalhar o que as empresas devem fazer para 
realizar rodadas de investimento de até R$ 5 milhões pela plataforma. 
O investidor busca modelos escaláveis, mercados endereçáveis que 
propiciem crescimento exponencial e, evidentemente, um grupo de 
empreendedores capaz e efi ciente. Para startups realmente disruptivas, 
sem dúvida a EqSeed é um agente facilitador para acesso não só ao 
capital, mas ao smart money. Ocorre amanhã (14), às 19h, no WeWork, 
na Av. das Nações Unidas, 14261. Inscrições gratuitas: (http://materiais.
eqseed.com/workshoptoursp).

A - Abre Alas
Os produtos carnavalescos já cresceram 8%, de acordo com o compa-

empresarial: não mais uma escolha, uma necessidade”. O OneMBA, MBA 
global da FGV EAESP é o patrocinador do debate. Marcelo Lima, CCO
d T S t l E di t d l b

O comércio varejista no 
Estado de São Paulo segue tra-
jetória de alta pelo quinto mês 
consecutivo. Em dezembro, 
3.965 empregos formais foram 
criados, resultado de 74.426 
admissões contra 70.461 des-
ligamentos. Foi o melhor saldo 
para dezembro desde 2007, 
quando se iniciou a série his-
tórica. Com esse desempenho, 
o setor encerrou o mês com 
um estoque ativo de 2.101.748 
vínculos empregatícios, o 
maior nível de empregos desde 
janeiro de 2016, leve alta de 
0,6% em relação a dezembro de 
2017. No acumulado de 2018, 
o saldo também foi positivo 
(12.539 vagas).

Os dados compõem a pes-
quisa realizada mensalmente 
pela FecomercioSP com base 
nos dados do Ministério do 
Trabalho. No comparativo 
anual, seis das nove atividades 
analisadas apontaram cresci-
mento do estoque de empre-
gados em relação a dezembro 
de 2017, com destaque para os 
segmentos de farmácias e per-
fumarias (2,5%) e de eletro-
domésticos, eletrônicos e lojas 

O setor encerrou o mês com o maior nível de empregos desde 

janeiro de 2016.

Dados apurados pelo 
Indicador de Inadim-
plência da Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e do Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) 
apontam que mesmo com o 
crescimento do número de 
consumidores negativados na 
comparação anual, o avanço foi 
menor em janeiro de 2019 ante 
os últimos meses, alcançando 
2,42%.

Já o número de dívidas 
apresentou recuo de 0,29% 
no mesmo período, embora o 
volume de pendências conti-
nue crescendo em dois setores 
específi cos: o de bancos, com 
avanço de 2%, e o de água e 
luz, com aumento expressivo de 
14%. Em contrapartida, comér-
cio e comunicação registraram 
queda de 7%.

Estima-se que o país tenha fechado janeiro com 62,08 milhões de 

brasileiros negativados.

Contratação de crédito agropecuário
A contratação de crédito do Plano Agrícola e Pecuário, 

entre médios e grandes produtores, alcançou entre julho 
do ano passado e janeiro último R$ 93,73 bilhões, volume 
12% maior do que o contratado no mesmo período da safra 
2017/2018, que somava R$ 83,89 bilhões. As contratações 
totais (empresarial e familiar) cresceram 13% , chegando 
a R$ 110,2bilhões, comparativamente ao mesmo período 
da safra passada (R$ 97,6 bilhões). O volume fi nanciado 

para custeio, em alta de 12%, nesses sete meses, soma R$ 
53,8 bilhões. Mas a maior alta, de 26%, foi na modalidade 
destinada a investimentos, que já chega a R$ 20 bilhões, 
ante R$ 15,9 bilhões em igual período da safra passada. 
De acordo com o Diretor de Financiamento e Informação 
do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz de Araújo, esse 
desempenho traduz otimismo dos agricultores, uma vez 
que os fi nanciamentos de investimentos registraram os 
maiores aumentos (Mapa).

Atividade industrial 
fecha 2018 com 
resultado positivo

O Indicador Ipea de Consumo 
Aparente de Bens Industriais regis-
trou crescimento de 3% em 2018, 
embora o resultado para o mês 
de dezembro tenha permanecido 
ligeiramente estável, avançando 
0,1% na comparação com novem-
bro. Com isso, o indicador apontou 
queda de 2,1% no quarto trimestre 
do ano passado. O autor da análise 
e pesquisador do Grupo de Conjun-
tura do Ipea, Leonardo Mello de 
Carvalho, explica que a demanda 
por bens industriais acompanhou 
a trajetória da produção interna 
da indústria: “Houve uma desace-
leração no quarto trimestre, assim 
como ocorreu com o investimento”. 

Basicamente, o indicador calcula 
tudo que foi produzido pela indústria 
no país, mas não foi exportado – ou 
seja, fi cou para consumo interno (ou 
estoques) –, e adiciona as importa-
ções. Portanto, o consumo aparente 
é medido pela produção líquida das 
exportações, adicionadas as impor-
tações. Em dezembro, enquanto a 
produção líquida de exportações 
avançou 1,9% frente a novembro, 
as importações registraram maior 
oscilação, com queda de 5%. No 
encerramento de 2018, a produção 
líquida de exportações avançou 
1,2%, e as importações, 11%.

Na análise das grandes catego-
rias econômicas, o destaque fi cou 
por conta do crescimento de bens 
intermediários em 2,5% no ano, 
avanço bem mais expressivo que o 
0,4% registrado pela Pesquisa In-
dustrial Mensal - Produção Física, 
do IBGE, que considera apenas a 
produção interna. “Esses números 
sugerem uma maior contribuição 
das importações para a atividade 
industrial”, explica Mello. O ano 
de 2018 também foi marcado por 
um crescimento forte dos bens de 
capital (14,6%) e dos bens de con-
sumo duráveis (7,9%) (AI/Ipea).
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Inadimplência abre o ano em 
desaceleração, com 2,42% em janeiro

O ano de 2019 começa com sinais de acomodação da inadimplência

Estima-se que o país tenha 
fechado janeiro com 62,08 
milhões de brasileiros negativa-
dos, o que representa 40% da 
população acima dos 18 anos. 
Na avaliação da economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, o consumidor deve 
cuidar para não voltar à inadim-
plência. “Não é baixo o número 
de consumidores que, depois de 
sair do cadastro de negativados, 
acaba retornando. Isso ocorre 
porque, em muitos casos, a 
inadimplência tem origem no 
mau uso do crédito e da falta de 
controle das próprias fi nanças. 
Nesses casos, é fundamental 
que haja disciplina para fazer 
a gestão dos ganhos e dos gas-
tos, além de se reconhecer os 
limites do próprio orçamento”, 
orienta a economista (CNDL/
SPC Brasil).

O presidente da CNDL, José 
Cesar da Costa, destaca que 
apesar do avanço da quanti-
dade de devedores, o número 
médio de dívidas vem caindo. 
“Já se observa uma tendência 
de acomodação, que pode ser 
um prenúncio de melhora na 

capacidade de pagamento das 
famílias”, explica. “Este cenário 
só deve mudar quando a reto-
mada da economia for percebi-
da de fato pelos consumidores, 
ou seja, com a criação de novos 
empregos e o aumento renda”, 
observa Costa.

Varejo encerra 2018 com leve alta 
na geração de empregos formais

de departamentos (1,8%). Por 
outro lado, os setores de lojas 
de lojas de vestuário, tecidos e 
calçados (-0,6%) e de materiais 
de construção (-0,5%) sofreram 
as maiores quedas na mesma 
base comparativa.

De acordo com a assessoria 
econômica da FecomercioSP, 
em 2018, foi o melhor desem-
penho anual desde 2014, e o 
melhor saldo em 12 meses para 
o varejo paulista desde os 12 

meses encerrados em janeiro 
de 2015. A expectativa é de que 
esse processo de recuperação 
continue em 2019, visto que o 
desempenho dos indicadores 
de confi ança e das vendas do 
setor já apresentaram melho-
ras em 2018, mais infl ação 
baixa, juros baixos e a própria 
queda do desemprego. Isso 
proporcionará um cenário mais 
atrativo para criação de novos 
vínculos (AI/FecomercioSP).
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Comércio em equilíbrio
Num artigo publicado 

em 2018 pelo jornal 

O Estado de S. Paulo, 

Cláudia Trevisan 

fez ampla análise da 

situação econômica da 

China, cujo primeiro 

ministro Xi Jinping a 

está delineando como 

superpotência

Ele considera o modelo 
chinês “exportável”, de-
clarando que o sucesso 

dos últimos 40 anos pode ser 
um modelo para países em 
desenvolvimento que buscam 
progresso econômico. A manu-
tenção do Partido Comunista 
no comando e no controle 
geral da sociedade chinesa 
visa adaptar o marxismo à rea-
lidade atual do mundo. Jinping 
adotou um tom triunfalista ao 
lembrar as conquistas das úl-
timas quatro décadas, período 
no qual seu país se transformou 
na segunda maior economia, 
na maior potência comercial e 
no maior detentor de reservas 
internacionais do mundo.

Utilizando políticas indus-
triais que colocam o Estado 
na busca do desenvolvimento 
das tecnologias que dominarão 
a economia do Século 21, a 
China avança na produção de 
manufaturas para exportar 
e na tecnologia de ponta, 
enquanto muitos países, in-
clusive o Brasil, se encheram 
de dívidas, enfrentado queda 
na produção, na arrecadação, 
no salário e na aposentadoria, 
embora o custo de vida vá 
sempre sendo atualizado. 

Com a subida dos juros 
americanos, a dívida externa 
dobrou nos anos 1980 e o Brasil 
quebrou. Toda exportação foi 
usada para pagar juros e res-
gates, uma vez que o governo 
emitia para comprar os dólares 
e inundou o mercado de moeda 
que se depreciava diariamente. 
Dívida é a mais crítica ques-
tão da gestão pública. Aí a 
irresponsabilidade novamente 
levou o país à beira do abismo, 
sem que tivesse destinado os 
valores em benfeitorias de 
real proveito. Muitos Estados 
quebram porque gastam mal 
e acima do que arrecadam, 
se endividam e depois fi cam 
insolventes.

Com a possibilidade de 
emitir dinheiro do nada, o 
combustível do comércio se 
tornou tóxico. Quanto mais 
moeda em circulação, maior 
montante passa a ser exigido 
devido à depreciação do poder 
de compra, até que num dado 
momento vem a parada geral; 
é quando os preços caem, 
dando chances a quem tiver 
dinheiro para boas aquisições 
para recomeçar um novo ciclo.

Ricos ou pobres, em geral os 
Estados não dão muito apreço 

à natureza. A exploração de 
minérios no Brasil mostra a 
triste realidade de uma civili-
zação que, por sua cobiça por 
uma riqueza menor, perdeu a 
visão da beleza e da grande 
riqueza da natureza que a tudo 
sustenta. A displicência e irres-
ponsabilidade se observam de 
modo geral em tudo no país. 

Tudo foi sendo deixado ao 
acaso, cada um agindo como 
lhe apetecia. Desindustrializa-
ção. Uso geral dos computado-
res restringindo o ser humano 
e suas capacitações que vão 
se perdendo. O apagão moral 
e mental se espalhando. Cada 
um acha que o problema é do 
outro e ninguém toma uma ati-
tude para verifi car claramente 
o que está acontecendo. Falta 
transparência. Pão e circo, 
despreparo das novas gerações 
e escandalosa transferência 
das riquezas estão fazendo 
do Brasil um abismo de lama.

Na medida em que as novas 
tecnologias vão sendo utili-
zadas em larga escala para 
reduzir custos e ampliar o 
controle sobre as pessoas, as 
atividades vão entrando em 
rígidas rotinas que se resumem 
em apertar botões. Se as pes-
soas não se dedicarem a outras 
atividades como a leitura e 
estudos sobre o signifi cado da 
vida acabarão emburrecendo, 
perdendo o foco e a capacidade 
de pensar com clareza.

A invenção da moeda e do 
crédito acabaram estabele-
cendo o “fi nanceirismo” como 
a prioridade dos líderes. A 
China percebeu isso e voltou 
sua economia para o acúmulo 
de moeda global e aumento 
de poder. Triunfante, Xi Jin-
ping oferece o modelo chinês 
como tipo de governança que 
está dando resultado. Mas seja 
qual for o tipo de governança, 
o aprimoramento da espécie 
humana não tem sido o alvo 
prioritário da humanidade.

Por que cerca de um bilhão 
de chineses permaneceram na 
miséria por longo tempo? Por 
que a miséria e a precariedade 
estão aumentando em várias 
regiões, inclusive no Brasil?  
Evidentemente, o bom preparo 
da população e defi nição de 
metas que promovam a conti-
nuada melhora das condições 
contribuiria para impedir a ins-
talação da pobreza e miséria, 
mas, além disso, para que haja 
progresso, o intercâmbio entre 
os países requer equilíbrio 
livre de cobiça, progredindo a 
economia em paralelo com a 
evolução natural da vida.   

(*) - Graduado pela FEA/USP, é autor 
dos livros: Nola – o manuscrito que 

abalou o mundo; 2012...e depois?; 
Desenvolvimento Humano; O Homem 

Sábio e os Jovens; A trajetória do 
ser humano na Terra – em busca da 

verdade e da felicidade; e O segredo 
de Darwin - Uma aventura em busca 
da origem da vida (Madras Editora).  

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

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Fux suspende ações 
penais em que 
Bolsonaro é réu

O ministro Luiz Fux, do STF, 
suspendeu as duas ações penais 
nas quais o presidente Jair Bolso-
naro é réu por acusação de injúria 
e incitação ao crime de estupro. 
A decisão foi tomada com base 
na própria Constituição, a qual 
estabelece que o “presidente da 
República, na vigência de seu 
mandato, não pode ser respon-
sabilizado por atos estranhos ao 
exercício de suas funções”. 

Com isso, como presidente, 
Bolsonaro só poderá ser investi-
gado por supostos crimes come-
tidos durante seu mandato. A 
suspensão dos inquéritos deve 
perdurar até o fi m de seu man-
dato atual (2022), caso ele não 
seja reeleito. O atual presidente 
é réu em duas ações penais sob a 
acusação de ter incitado o crime 
de estupro por afi rmar que “não 
estupraria” a deputada federal 
Maria do Rosário (PT) porque 
“não merecia”. 

A polêmica ocorreu no ple-
nário da Câmara, em 2014, 
quando Bolsonaro ainda era 
deputado. Na ocasião, ele reba-
teu um discurso da ex-ministra 
dos Direitos Humanos, no qual 
defendia as investigações dos 
crimes da ditadura militar e 
a Comissão da Verdade. As 
denúncias foram apresentadas 
pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR) por incitação 
ao estupro, e pela deputada por 
crime de injúria (ANSA).

O ex-governador do Rio de 
Janeiro, Luiz Fernando Pe-
zão, teve os direitos políticos 
suspensos por cinco anos, e 
foi condenado a pagar multa 
equivalente a 50 vezes o valor 
de sua remuneração. Pezão 
também foi proibido de con-
tratar ou receber benefícios ou 
incentivos fi scais e de crédito 
pelo prazo de três anos. A de-
cisão foi proferida pela juíza 
Alessandra Cristina Tufvesson, 
titular da 8ª Vara de Fazenda 
Pública do TJ-RJ.

O processo teve início com 
uma ação civil pública do Mi-
nistério Público do Estado do 
Rio de Janeiro, que acusou 
Pezão de cometer improbidade 
administrativa por não destinar 
12% da arrecadação tributária 
do estado nos anos de 2014 e 
2015 ao custeio e fi nanciamento 
de ações e serviços de saúde, 
percentual que é obrigatório. 
Na sentença, a juíza considerou 
que o governador é responsável 
pela defi nição das áreas que 
são prioridade para receber os 
recursos encaminhados pela 
Secretaria Estadual de Fazenda. 

Luiz Fernando Pezão está preso desde 28 de novembro do ano 

passado.

O senador Paulo Paim (PT-
-RS) afi rmou que o desastre 
ocorrido em Brumadinho, quan-
do uma barragem de rejeitos 
tóxicos da mineradora Vale se 
rompeu, soterrando centenas 
de pessoas, já é considerado o 
maior crime trabalhista regis-
trado no Brasil. Ele criticou a 
precarização dos direitos traba-
lhistas, que para ele representa 
um dos fatores que colocam o 
país como recordista em mortes 
por acidente de trabalho.

“A pergunta que não quer 
calar é: por que essas tragédias, 
como essas das barragens, e 
outras acontecem no mundo 
do trabalho aqui no nosso 
país? Ora, porque o Brasil é 
o quinto país do mundo em 
concentração de renda e o 
oitavo em economia. É claro 
que a ganância é que constrói 
todo esse terrível cenário. O 
lucro, para eles, é o principal e 
a fi nalidade, nem que para isso 
pessoas e vidas sejam levadas 
à morte”, lamentou.

Paim informou que assinou 
requerimento para instalação 
de uma CPI para investigar e 
identifi car dos culpados pela 

Senador Paulo Paim (PT-RS).

De autoria do senador 
Mecias de Jesus (PRB-
-RR), o projeto altera 

o Código Florestal, para dis-
pensar a exigência do Zonea-
mento Econômico-Ecológico 
(ZEE) na exploração econô-
mica de imóveis rurais.

O parlamentar considera 
prejudicial para a economia 
o fato de alguns estados 
da Amazônia Legal terem 
porção considerável de seu 
território ocupada por áreas 
cuja exploração é limitada 
por lei, a exemplo das terras 
indígenas, onde não se pode 
realizar atividades como agro-
pecuária e produção mineral. 
Ele defende a alteração na lei 
por entender que um estado 
que contribui com mais de 
65% do seu território pre-
servado já demonstrou seu 
compromisso em prol da cau-
sa ambiental, permitindo que 

O parlamentar considera prejudicial para a economia o

fato da Amazônia ter porção considerável ocupada

por áreas cuja exploração é limitada.

A dívida bruta geral do go-
verno atingiu 76,7% do PIB 
em 2018 (R$ 5,272 trilhões), 
ante 74,1% do PIB em 2017 
(R$ 4,855 trilhões, em valores 
não corrigidos pela infl ação). 
Esse aumento de 2,6 pontos 
percentuais em relação a 
2017 foi fi nanciado mais pelo 
aumento no endividamento 
interno (+2,2% do PIB) do que 
por endividamento externo 
(+0,4% do PIB). O endivida-
mento interno cresceu como 
consequência do aumento na 
dívida mobiliária (emissão de 
títulos públicos) do Tesouro 
Nacional (+1,9% do PIB), com 
destaque para o crescimento 
da dívida referente a títulos 
indexados pela taxa Selic, 
que avançou em 3,3% do PIB.

Os dados constam do Re-
latório de Acompanhamento 
Fiscal (RAF) de fevereiro, 
divulgado pela Instituição 
Fiscal Independente (IFI). De 
acordo com o relatório, a varia-
ção no estoque de operações 
compromissadas do Banco 
Central também contribuiu, 
em menor grau, para o cres-
cimento do endividamento 
interno entre 2017 e 2018. 
Tendo-se como referência os 
meses de dezembro de cada 
ano, esse estoque aumentou 

Fila de emprego em São Paulo: a lenta retomada do nível de 

atividade econômica limita a redução do desemprego.

Projeto isenta circos do ISS
Os circos poderão fi car isentos do pagamento do 

Imposto Sobre Serviços (ISS) de qualquer natureza. 
É o que determina o projeto proposto pelo senador 
Alvaro Dias (Pode-PR). A matéria aguarda a designa-
ção do relator na Comissão de Educação do Senado.

Em sua justifi cativa, o autor argumenta que o circo é 
um instrumento de inclusão social e que a incidência do 

ISS nos espetáculos circenses é altamente prejudicial 
a situação daquelas iniciativas, que vêm lutando para 
continuar suas atividades. “Importante frisar que a 
receita dos municípios proveniente da cobrança do 
ISS sobre os espetáculos circenses é mínima. Para 
os circos, contudo, o imposto representa um fator 
extremamente oneroso, que contribuirá, certamente, 
para a sua progressiva extinção”, destaca Alvaro Dias 
em sua justifi cativa (Ag.Senado).

Serviço de 
aprendizagem para 
empregados de 
cartórios

Projeto apresentado na Câ-
mara cria o Serviço Social e de 
Aprendizagem dos Emprega-
dos em Serventia Notarial e de 
Registro (Sesanor). Pelo texto, 
do deputado Gonzaga Patriota 
(PSB-PE), o novo serviço de-
verá desenvolver e executar 
programas voltados à promoção 
social do empregado e de sua 
família, principalmente nas 
áreas de saúde, cultura, lazer 
e segurança no trabalho.

Também desenvolverá ações 
voltadas para a aprendizagem 
desse empregado, como trei-
namento, preparação, qualifi -
cação, aperfeiçoamento, capa-
citação e formação profi ssional. 
Segundo Patriota, a importância 
e a especifi cidade dos serviços 
de cartório justifi cam a criação 
de uma entidade nos moldes do 
Sistema S – do qual fazem parte, 
por exemplo, o Senac.

“As serventias notariais e de 
registro estão presentes em 
todos os municípios brasileiros, 
trazendo segurança jurídica, 
publicidade, autenticidade e efi -
cácia dos atos jurídicos. Por isso, 
é importante uma organização 
destinada ao aperfeiçoamento 
profi ssional e à assistência so-
cial dos empregados”, afi rma o 
parlamentar. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisada pelas comissões de 
Trabalho; de Finanças e Tributa-
ção; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara). 
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Projeto reduz área de preservação 
em imóveis da Amazônia Legal

Aguarda recebimento de emendas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) projeto que permite aos 
estados da Amazônia reduzirem a Reserva Legal para até 50%, quando tiverem mais de 65% do seu 
território ocupado por unidades de conservação

tação nativa. Foram excluí-
das aquelas povoadas pelos 
próprios militares que, na 
opinião do senador, são mais 
protegidas do que as unidades 
de conservação e as terras 
indígenas.

Ainda de acordo com o 
projeto, será dado prazo de 
60 dias para que o Conselho 
Estadual de Meio Ambiente 
se manifeste sobre a redução. 
A ausência de manifestação 
será entendida como aprova-
ção da redução de Reserva 
Legal, afim de evitar morosi-
dade ou indefinição quanto 
à proposta de redefinição 
dos percentuais de reserva. 
“Vamos tentar dar celeridade 
aqui no Senado, para liberar 
o mais rápido possível para 
que possamos produzir de 
igual para igual com os demais 
estados brasileiros”, explicou 
Mecias de Jesus (Ag.Senado). 

o Brasil cumpra seus acordos 
internacionais.

O projeto propõe ainda a 
inclusão das áreas de domínio 
das  Forças Armadas no côm-
puto de áreas de preservação 

já que, em muitos estados 
da Amazônia, com extensas 
fronteiras nacionais, elas 
ocupam porção considerável 
do território e representam 
vastas extensões de vege-

Instituição Fiscal aponta aumento 
do endividamento interno

em 0,2 % do PIB no período. 
Apesar do aumento, o valor 

de dezembro de 2018 é o menor 
do ano, reproduzindo o com-
portamento de 2017, quando o 
estoque foi reduzido no último 
trimestre, comparativamente 
aos meses anteriores. Já a 
dívida líquida do setor público 
atingiu 53,8% do PIB em 2018, 
ante 51,6% em 2017, aponta o 
relatório. Na comparação com 
2017, portanto, essa parcela 
cresceu menos do que a dívida 
bruta geral do governo. Em 
termos nominais, os valores da 
dívida do setor públicos foram 
de R$ 3,696 trilhões em 2018 

e R$ 3,383 trilhões em 2017.
A IFI aponta que a taxa de 

desemprego atingiu 12,3% da 
força de trabalho em 2018. De 
acordo com o IBGE, a taxa de 
desemprego média no país de 
2018 foi inferior à registrada 
em 2017 (12,7%). Na série 
com ajuste sazonal calculada 
pela IFI, o desemprego fi cou 
praticamente estável entre no-
vembro e dezembro, ao subir de 
12,1% para 12,2% da força de 
trabalho. A lenta retomada do 
nível de atividade, que segura as 
contratações com carteira as-
sinada, tem limitado a redução 
do desemprego (Ag.Senado).

Justiça suspende direitos políticos 
de Pezão por cinco anos

Alessandra Cristina rejeitou o 
argumento de que o percentual 
foi obedecido se consideradas 
as quantias inscritas nos restos 
a pagar, sem as quais se calcula 
que foram efetivamente aplica-
dos os percentuais de 9,89% da 
arrecadação tributária em 2014 
e de 8,12% em 2015. 

Na semana passada, o gover-
nador já tinha sido declarado 
inelegível até 2022 pelo TRE-
-RJ. Pezão foi condenado por 

abuso de poder político e eco-
nômico por conceder benefícios 
fi nanceiros a empresas como 
contrapartida a doações poste-
riores para a campanha eleitoral 
de 2014. Ex-governador do Rio 
de Janeiro entre os anos de 2014 
e 2018, Pezão está preso desde 
28 de novembro do ano passado, 
quando a Procuradoria-Geral da 
República pediu sua prisão no 
âmbito da Operação Boca de 
Lobo (ABr).

Brumadinho é o maior 
crime trabalhista já 
registrado no Brasil

catástrofe em Brumadinho, 
que também destruiu o Rio 
Paraopebas, e pediu aos con-
gressistas que o grupo seja 
misto, composto por senadores 
e deputados. Assim como ou-
tros senadores, o parlamentar 
também prestou homenagem 
ao jornalista Ricardo Boechat. 
Paim destacou os mais de 40 
anos de profi ssão do comu-
nicador e suas reconhecidas 
passagens pelos jornais O 
Globo, O Dia, O Estado de S. 
Paulo e Jornal do Brasil, além 
do grupo Bandeirantes, no qual 
trabalhava (Ag.Senado).



Página 5São Paulo, quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

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

ca
pi

ta
l-f

ev
/1

9

QUARTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2019

ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO
Alteração de Função de funcionário com redução salarial, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DESCONTAR PARCELA DE EMPRÉSTIMO NO 
RECIBO DE FÉRIAS? 

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, mas entende-se 
que desde que o empregado tenha autorizado, expressamente 
esse desconto nas férias, a empresa pode efetuá-lo, salvo pre-
visão em contrário em convenção coletiva.

ACIDENTE DE TRABALHO
Funcionário sofre acidente de trabalho com emissão da CAT, a empresa 
é obrigada a arcar com despesas de exames médicos e gastos com 
medicamentos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIROS
Existe algum tratamento diferenciado para a contratação de estran-
geiros? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FLUXO INCONSTANTES DE FUNCIONÁRIOS
Empresa possui atividade de Safra, entre os meses de dezembro a 
maio/junho, com fluxo inconstante de funcionários, como proceder 
com a implantação da CIPA? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHADOR AUTÔNOMO CONTÍNUO
Trabalhador autônomo que trabalhar todos os dias da semana 
(segunda a sábado) recebendo mensalmente em RPA, gera vínculo 
empregatício? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS EM DOBRO APÓS AUXÍLIO MATERNIDADE
Funcionária terminou o auxílio maternidade, porém teve vencimento 
de férias durante o período, temos que pagar em dobro, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraor-
dinária, a realizar-se no dia 25 de fevereiro de 2019, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º 
andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila 
Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: 1. Em atendimento a exigências formuladas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 
bem como para adequação do Estatuto Social da Companhia ao Regulamento do Nível 1 de Governança Corporativa delibe-
rar sobre: (i) alterar a redação do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia para dele expressamente constar a instituição 
fi nanceira em que serão mantidas as contas de depósito relativas às ações da Companhia; (ii) alterar a redação do artigo 9º, 
alínea (ix) do Estatuto Social da Companhia para dele expressamente constar que tratam-se de operações de resgate, amor-
tização e reembolso de ações da Companhia;  (iii) alterar o artigo 10, parágrafo primeiro e artigo 21, parágrafos terceiro e 
quinto do Estatuto Social, para deles constar que os acordos de acionistas da Companhia foram submetidos previamente ao 
Banco Central do Brasil;  (iv) alterar o artigo 20 do Estatuto Social, Companhia, a fi m de (i) constar no parágrafo primeiro que, 
no mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração, o que for maior, deverão ser Con-
selheiros Independentes; (ii) incluir o parágrafo terceiro para prever que, quando, o cálculo percentual da quantidade de Con-
selheiros Independentes gerar um número fracionário, a Companhia deverá proceder ao arredondamento para o número in-
teiro imediatamente superior; e (iii) excluir do parágrafo quinto a expressão “salvo se diversamente deliberado pela Assem-
bleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso”;  (v) reforma parcial do artigo 40, alíneas (e) e (f) do Esta-
tuto Social da Companhia a fi m de constar expressamente o limite máximo da reserva estatutária, bem como excluir a pre-
visão de Reserva para Integridade de Patrimônio Líquido; e (vi) reforma parcial do artigo 42 do Estatuto Social para esclare-
cer que tal dispositivo se refere à alienação de controle da Companhia a terceiro, a título oneroso, mantendo o restante do 
artigo inalterado;  2. Deliberar sobre a reforma parcial do artigo 21, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia para 
alterar o quórum de instalação de reuniões do Conselho de Administração;  3. Deliberar sobre a reforma parcial do artigo 24, 
alíneas (f), (g), (h), (j) e (k) do Estatuto Social da Companhia, a fi m de alterar o valor mínimo a partir do qual as seguintes ope-
rações dependerão de autorização do Conselho de Administração da Companhia: (i) participação e alienação da participação 
em outras sociedades não integrantes do conglomerado BMG; (ii) alienação de bens do ativo permanente e constituição de 
ônus reais sobre ativos imobilizados; (iii) contratação de operações que envolvam alienação de bens móveis de titularidade 
da Companhia, exceto para operações de cessão de créditos pela Companhia; (iv) contratação de operações de captação de 
recursos no mercado local ou internacional; e (v)  formalização de contratos com terceiros, não relacionados ao curso normal 
dos negócios, tendo a Companhia como contratante, tais como contratos de prestação de serviços e afi ns; 4. Deliberar sobre 
a reforma parcial do artigo 34 do Estatuto Social da Companhia para alterar a composição do Comitê de Remuneração, Pes-
soas e Governança da Companhia; e 5.  Consolidação do Estatuto Social, caso aprovadas as alterações acima mencionadas. 
Instruções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos Acionistas no site de relações 
com investidores da Companhia (http://bancobmg.mzweb.com.br/), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br). Para exer-
cer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia com os seguintes documentos:  (i) acionistas pessoas físi-
cas: documento de identifi cação com foto; (ii) acionistas pessoas jurídicas: documento de identifi cação com foto do represen-
tante legal; cópia autenticada da última consolidação do estatuto/contrato social; e cópia autenticada do comprovante de 
eleição dos diretores/administradores; (iii) procuradores: documento de identifi cação com foto do procurador; procuração 
com fi rma reconhecida em cartório; e, no caso de representação de pessoa jurídica, cópias autenticadas do contrato/estatu-
to social e comprovante de eleição dos diretores/administradores. 

São Paulo, 08 de fevereiro de 2019.
Bernard Camille Paul Mencier 

Presidente do Conselho de Administração

BANCO

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 25 de fevereiro de 2019, às 13:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Ave-
nida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, 
Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1. Criação do cargo de Presidente de Honra do Conselho de Administração da Companhia, com 
consequente alteração do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. 2. Eleição do Sr. Flavio Pentagna Guimarães para 
o cargo de Presidente de Honra do Conselho de Administração da Companhia, caso aprovada a sua criação. 3. Ciência 
do pedido de renúncia do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto ao cargo de membro do Conselho de Administração da 
Companhia. 4. Eleição do Sr. Ricardo Annes Guimarães como novo membro do Conselho de Administração da Compa-
nhia. 5. Consolidação do Estatuto Social em decorrência da alteração estatutária indicada no item 1 acima. Instru-
ções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos Acionistas no site de relações com 
investidores da Companhia (http://bancobmg.mzweb.com.br/), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br). Para 
exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia com os seguintes documentos: (i) acionistas pes-
soas físicas: documento de identifi cação com foto; (ii) acionistas pessoas jurídicas: documento de identifi cação com 
foto do representante legal; cópia autenticada da última consolidação do estatuto/contrato social; e cópia autentica-
da do comprovante de eleição dos diretores/administradores; (iii) procuradores: documento de identifi cação com foto 
do procurador; procuração com fi rma reconhecida em cartório; e, no caso de representação de pessoa jurídica, cópias 
autenticadas do contrato/estatuto social e comprovante de eleição dos diretores/administradores. São Paulo, 08 de fe-
vereiro de 2019. Bernard Camille Paul Mencier - Presidente do Conselho de Administração.

BANCO

Reserva do Golfe Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 12.948.723/0001-04 – Rua Ezequiel Freire, nº 35 – 12º Andar – Santana – São Paulo/SP – CEP 02.034-000

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Valores expressos em Reais - R$)

Balanço Patrimonial Demonstração de Resultado

1) Contexto Operacional: As Operações da Empresa tem por objeto, o 
planejamento, desenvolvimento, promoção, incorporação e venda de lotes 
e de unidades autônomas de Empreendimentos Imobiliários. 2) Elabora-
ção das Demonstrações Financeiras e Praticas Contabeis: A contabili-
dade e as Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as 
práticas contabeis adotadas no Brasil, disposições da lei 6.404/76 e legis-
lação complementar. 2.1) Receitas e Despesas: As Receitas e Despesas 
sao apropriadas obedecendo ao regime de competencia. 2.2) Imposto 
de Renda e Contribuição Social: A Empresa possui prejuizos fiscais 
acumulados e base negativa de contribuição social. 3 Capital Social: 
O capital social é de R$ 4.703.450,40, representado por 10.000.000 
milhões de ações, todas nominativas e sem valor nominal, dentre as 
quais, 5.000.000 de ações ordinárias classe “A”; 2.500.000 ações ordi-
nárias nominativas classe “B” e 2.500.000 ações nominativas classe “C”.

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: em obediência as disposições legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V.Sas., As Demonstrações Financeiras relativas aos Exercícios Sociais findos em 31 de dezembro 
de 2012 e 2011. Colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas., para quaisquer informações que façam necessárias. São Paulo, 06 de Março de 2013. A Diretoria

Ativo 2012 2011
Ativo Circulante 3.808.787,04 3.814.761,73
Bancos 1.774,53 7.749,22
Imoveis a Comercializar 3.805.899,00 3.805.899,00
Contas Correntes 1.042,36 1.042,36
Impostos a Recuperar 71,15 71,15
Ativo Não Circulante 8.400,00 10.200,00
Imobilizado 8.400,00 10.200,00
Total do Ativo 3.817.187,04 3.824.961,73
Passivo 2012 2011
Passivo Circulante 6.996,73 4.996,73
Contas a Pagar 6.880,20 4.880,20
Obrigações Tributarias 116,53 116,53
Passivo Não Circulante 766.000,00 760.000,00
Contas Correntes 6.000,00 –
Aporte para Futuro Aumento de Capital 760.000,00 760.000,00
Patrimônio Líquido 3.044.190,31 3.059.965,00
Capital Social 4.703.450,40 4.703.450,40
Prejuizo Acumulado (1.659.260,09) (1.643.485,40)
Total do Passivo 3.817.187,04 3.824.961,73

2012 2011
Receita Bruta de Vendas – 911.617,73
Dedução Das Vendas – (33.274,05)
Impostos e Contribuições – (33.274,05)
Receita Liquida das Vendas – 878.343,68
Rescisões de Contrato – 1.385.455,53
Prejuizo Bruto – (507.111,85)
Despesas (Receitas) Operacionais (15.774,69) (1.111.312,72)
Vendas – (223.533,41)
Administrativas (14.740,99) (847.997,72)
Financeiras (640,75) (1.203,41)
Tributarias (392,95) (53.887,39)
Receitas Financeiras – 15.309,21
Prejuizo Operacional (15.774,69) (1.618.424,57)
Contribuição Social – (11.223,30)
Imposto de Renda – (13.837,53)
Prejuizo Liquido do Exercicio (15.774,69) (1.643.485,40)

2012 2011
Prejuizo do Exercicio (15.774,69) (1.643.485,40)
Depreciação Acumulada 1.800,00 1.800,00
Result.Operacional de Caixa no Periodo (13.974,69) (1.641.685,40)
Variação em Contas a Pagar 2.000,00 4.880,20
Variação Impostos a Recuperar – (71,15)
Variação Impostos a Pagar – 116,53
Total Fluxo de Caixa Operacional (11.974,69) (1.636.759,82)
Atividade de Investimento
Variação Imobilizado – (12.000,00)
Total Atividade de Investimento – (12.000,00)
Atividade de Financiamento
Variação Aporte Futuro Aumento Capital – 760.000,00
Variação Conta Corrente Sócios 6.000,00 (1.042,36)
Variação Capital a Integralizar – 602.990,40
Total Atividade de Financiamento 6.000,00 1.361.948,04
(=) Caixa Gerado no Negocio (5.974,69) (286.811,78)
Saldo Inicial 7.749,22 294.561,00
Saldo Final 1.774,53 7.749,22

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Capital Social Capital a Integralizar Prejuizo do Exercicio Prejuizo Acumulado Total
Saldo em 31.12.2010 4.703.450,40 (602.990,40) – – 4.100.460,00
Integralizaçao de Capital – 602.990,40 – – 602.990,40
Prejuizo do Exercicio – – (1.643.485,40) – (1.643.485,40)
Transferência do Prejuizo Acumualdo – – 1.643.485,40 (1.643.485,40) –
Saldo em 31.12.2011 4.703.450,40 – – (1.643.485,40) 3.059.965,00
Prejuizo do Exercicio – – (15.774,69) – (15.774,69)
Transferência do Prejuizo Acumualdo – – 15.774,69 (15.774,69) –
Saldo em 31.12.2012 4.703.450,40 – – (1.659.260,09) 3.044.190,31

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

 Frederico Ribeiro Krakauer – Diretor Presidente Serafim Scigliano Neto – Contador TC CRC 1SP 045.039/O-6

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras

Reserva do Golfe Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 12.948.723/0001-04 – Rua Ezequiel Freire, nº 35 – 12º andar – Santana – São Paulo/SP – CEP 02034-000

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Valores expressos em Reais – R$)

Balanço Patrimonial

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa Demonstração de Resultado

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Relatório da Diretoria – Senhores Acionistas: Em obediência as disposições legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V. Sas., As Demonstrações Financeiras relativas aos Exercícios Sociais findos em 31/12/2013 e 
2012. Colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sas., para quaisquer informações que façam necessárias. São Paulo, 06/03/2014.

1. Contexto Operacional – As Operações da Empresa tem por objeto, o 
planejamento, desenvolvimento, promoção, incorporação e venda de lotes 
e de unidades autônomas de Empreendimentos Imobiliários. 2. Elaboração 
das Demonstrações Financeiras e Praticas Contabeis – A contabilidade 

Ativo 2013 2012
Ativo Circulante 3.809.512,60 3.808.787,04
.Bancos 1.500,09 1.774,53
.Imoveis a Comercializar 3.805.899,00 3.805.899,00
.Contas Correntes 2.042,36 1.042,36
.Impostos a Recuperar 71,15 71,15
Ativo Não Circulante 6.600,00 8.400,00
.Imobilizado 6.600,00 8.400,00
Total do Ativo 3.816.112,60 3.817.187,04
Passivo 2013 2012
Passivo Circulante 13.246,73 6.996,73
.Contas a Pagar 13.130,20 6.880,20
.Obrigações Tributarias 116,53 116,53
Passivo Não Circulante 776.050,00 766.000,00
.Contas Correntes 16.050,00 6.000,00
.Aporte para Futuro Aumento de Capital 760.000,00 760.000,00
Patrimônio Líquido 3.026.815,87 3.044.190,31
.Capital Social 4.703.450,40 4.703.450,40
.Prejuizo Acumulado (1.676.634,53) (1.659.260,09)
Total do Passivo 3.816.112,60 3.817.187,04

2013 2012
Despesas (Receitas) Operacionais (17.374,44) (15.774,69)
Administrativas (16.309,81) (14.740,99)
Financeiras (948,88) (640,75)
Tributarias (115,75) (392,95)
Prejuizo Liquido do Exercicio (17.374,44) (15.774,69)

2013 2012
Prejuizo do Exercicio (17.374,44) (15.774,69)
Depreciação Acumulada 1.800,00 1.800,00
Resultado Operacional de Caixa no Período (15.574,44) (13.974,69)
Variação em Contas a Pagar 6.250,00 2.000,00
Total Fluxo de Caixa Operacional (9.324,44) (11.974,69)
Atividade de Financiamento
Variação Conta Corrente Sócios 9.050,00 6.000,00
Total Atividade de Financiamento 9.050,00 6.000,00

Capital Social Capital a Integralizar Prejuizo do Exercicio Prejuizo Acumulado Total
Saldo em 31/12/2011 4.703.450,40 – – (1.643.485,40) 3.059.965,00
Prejuízo do Exercício – – (15.774,69) – (15.774,69)
Transferência Prejuízo Acumulado – – 15.774,69 (15.774,69) –
Saldo em 31/12/2012 4.703.450,40 – – (1.659.260,09) 3.044.190,31
Prejuízo do Exercício – – (17.374,44) – (17.374,44)
Transferência Prejuízo Acumulado – – 17.374,44 (17.374,44) –
Saldo em 31/12/2013 4.703.450,40 – – (1.676.634,53) 3.026.815,87

2013 2012
(=) Caixa Gerado no Negocio (274,44) (5.974,69)
Saldo Inicial 1.774,53 7.749,22
Saldo Final 1.500,09 1.774,53

Frederico Ribeiro Krakauer – Diretor Presidente
Serafim Scigliano Neto – TC – CRC 1SP 045.039/O-6

e as Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as prá-
ticas contabeis adotadas no Brasil, disposições da lei 6.404/76 e legisla-
ção complementar. 2.1) Receitas e Despesas: As Receitas e Despesas sao 
apropriadas obedecendo ao regime de competencia. 2.2) Imposto de Renda 
e Contribuição Social: A Empresa possui prejuizos fiscais acumulados e 
base negativa de contribuição social. 3. Capital Social – O capital social é 

de R$ 4.703.450,40, representado por 10.000.000 milhões de ações, todas 
nominativas e sem valor nominal, dentre as quais, 5.000.000 de ações 
ordinárias classe “A”; 2.500.000 ações ordinárias nominativas classe “B” e 
2.500.000 ações nominativas classe “C”.

Citação Prazo 20 dias Proc. 1044537-02.2016.8.26.0100. O Dr. Marcos Roberto de Souza 
Bernicchi, Juiz de direito da 5ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Buffet Casa D’oro Ltda, 
CNPJ Nº 17.567.012/0001-03, que lhes foi proposta ação de Monitória por ALI CHARANEK, objeti 
vando o recebimento da quantia de R$ 32.000,00, referente contrato celebrados entre as partes, 
cujo objeto era a realização da festa de celebração de seu matrimônio, que ocorreria no dia 05/11/ 
2016 no denominado Espaço D’Bragança. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar 
ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta 
ficando Advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer 
embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e pub. na forma da lei. Nada Mais.  

Electrocell Indústria, Comércio e Serviços de Manutenção de Equipamentos Elétricos Ltda.
CNPJ sob o n.º 04.334.872/0001-47 - NIRE 35.216.780.607

Edital de Convocação de Reunião de Sócios
Ficam convocados os sócios da Sociedade, para participarem reunião de sócios, a ser realizada em sua sede social localizada na Ave-
nida Prof. Lineu Prestes, n.º 2.242, Edifício Cietec, Cidade Universitária, SP/SP, em 22/02/19, em 1ª chamada às 10 hs com a presença 
de titulares de ¾ do capital social, e em 2ª chamada às 10:30 hs, com a presença de qualquer número de sócios, para a discussão e 
deliberação: (i) atualizar os sócios sobre a situação econômico-financeira da Sociedade; (ii) examinar as medidas tomadas pela ad-
ministração da Sociedade face às deliberações da Reunião de Sócios realizada na data de 29/10/18, em especial relativamente aos 
seguintes aspectos: (a) plano alternativo para continuidade da Sociedade, o qual deveria ser proposto pelos administradores Vollkmar Ett e 
Gerhard Ett; (b) dispensa de colaboradores, em vista da situação econômico-financeira da Sociedade; (c) revisão e/ou encerramento dos 
contratos com fornecedores, também em vista da situação econômico-financeira da Sociedade; e (d) regularização da contratação dos 
colaboradores remanescentes, em razão da exposição da Sociedade, sócios e administradores; (iii) avaliar a reformulação da estrutura 
de governança da Sociedade; e (iv) outros assuntos de interesse da Sociedade. SP/SP, 13/02/19. Giorgio Antonio Maria de Saint Seig-
ne - Administrador de Electrocell Indústria, Comércio e Serviços de Manutenção de Equipamentos Elétricos Ltda. (13, 14 e 15/02/2019)

Sol Nascente Atividades Agrícolas Ltda. - CNPJ 15.465.202/0001-86 - NIRE 35.226.539.201
 8ª Alteração de Contrato Social para transformação do tipo jurídico de sociedade empresária Limitada para Sociedade por Ações

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo: Antonio Carlos Bonini de Paiva, RG 4.560.359-5 SSP/SP, CPF 649.342.418-68; Marcelo Gialluisi Bonini, RG 27.123.450-7 SSP/SP e CPF 266.804.298-46, 
neste ato representado por sua procuradora, Elisabeth Joana Gialluisi Bonini de Paiva, RG 6.539.846 SSP/SP, CPF 153.082.148-75; Patricia Gialluisi Bonini, RG 27.123.449-0 SSP/SP, CPF 293.195.058-02. 
Únicos sócios representando a totalidade do capital, têm entre si justo e combinado alterarem o referido instrumento de Contrato Social Constitutivo, mediante as seguintes cláusulas e condições: 1 - Transfor-
mação da Natureza Jurídica em S.A. e alteração de denominação social e alteração do endereço da sede. 1.1. Os sócios resolvem, por unanimidade, alterar a natureza jurídica de sociedade Ltda para S.A., com 
a denominação de Sol Nascente Atividades Agrícolas S/A, a se reger pelo Estatuto ora aprovado. 1.2. Alterar o endereço da sede da sociedade para Rua Antônio Pipolo Sobrinho, 295, Centro, Cândido Mota, 
Estado de SP. 2 - substituição das quotas sociais por ações: 2.1. O capital social, atualmente no valor de R$ 7.182.326,00 totalmente subscrito e integralizado, representado por 7.182.326 quotas, passa, 
mediante a conversão efetuada na proporção de uma ação ordinária, nominativa e sem valor nominal, para cada uma quota existente, a ser representado por 7.182.326, ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, distribuídas entre os acionistas na proporção das quotas sociais detidas da Sociedade transformada. 3 - administração da sociedade: 3.1. Eleição da Di-
retoria: Patricia Gialluisi Bonini, para Diretora Presidente; Elisabeth Joana Gialluisi Bonini de Paiva, para Diretora Vice-Presidente, ambas acima qualificadas e mandato unificado de 3 anos. Estatuto Social: 
Capítulo I - Denominação Social, Sede, Objeto e Prazo de Duração: Artigo 1º - A Sol Nascente Atividades Agrícolas S/A é uma S.A., de capital fechado, que se regerá pelas disposições deste Estatuto, pela 
Lei 6.404/76, e pelas demais disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Sociedade terá sua sede na Rua Antônio Pipolo Sobrinho, nº 295, Centro, Cândido Mota, Estado de SP, CEP 19880-000. § único: A So-
ciedade poderá abrir filiais, escritórios, agências e depósitos em qualquer parte do país, por meio de decisão da Diretoria Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto social as atividades agrícolas em geral. Artigo 4º 
- O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado. Capítulo II - Capital e Ações: Artigo 5º - O capital social é de R$ 7.182.326,00, dividido em 7.182.326 Ações Ordinárias Nominativas, de mesma 
classe, sem valor nominal, cuja forma de subscrição e integralização consta nos Boletins de Subscrição anexos às respectivas atas de Assembleia da Sociedade. Artigo 6º - As Ações são indivisíveis em relação 
à Sociedade. Artigo 7º - Cada Ação Ordinária confere direito a um voto nas deliberações da Assembleia. Quando a Ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo re-
presentante do condomínio. Artigo 8º - As Ações Nominativas serão registradas no Livro de Registro de Ações Nominativas e as suas transferências serão efetuadas por meio de termos lavrados no livro de 
Transferência de Ações Nominativas, assinados e datados pelo Cedente e o Cessionário ou seus procuradores. Artigo 9º - No caso de reembolso das Ações, previstos em lei, o valor do reembolso será calculado 
com base no patrimônio líquido das Ações, de acordo com o último balanço provado na Assembleia, segundo critérios de avaliação do ativo e passivo fixados na Lei das Sociedades Anônimas e com os princípios 
contábeis geralmente aceitos. Artigo 10 - A Assembleia que autorizar o aumento de capital social, mediante a subscrição de novas Ações, disporá acerca das determinações a serem observadas quanto ao 
preço e ao prazo de subscrição, quanto à forma de integralização e à cessão do direito de preferência, observadas as disposições legais e as previstas no Estatuto. Artigo 11 - A Sociedade poderá adquirir, 
utilizando saldos de lucros ou reservas disponíveis, suas próprias Ações para a permanência em tesouraria sem que isso implique na diminuição do capital subscrito, visando sua posterior alienação, observa-
da as disposições legais aplicáveis. Artigo 12 - As Ações mantidas em tesouraria não terão direito a voto, nem a dividendos ou bonificações, até sua recolocação em circulação. Capítulo III - Assembleia de 
Acionistas: Artigo 13 - As Assembleias de Acionistas realizar-se-ão ordinariamente em até 4 meses após o término de cada exercício social, a fim de que sejam discutidos os assuntos previstos em lei. Artigo 
14 - As AGE serão realizadas sempre que necessário, quando os interesses sociais assim o exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos Acio-
nistas. Artigo 15 - As Assembleias serão convocadas por qualquer administrador da Sociedade, com a apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados e dos documentos pertinentes que já se encontra-
rem disponíveis, devendo, além de observar as formalidade legais, ser efetuada por meio de carta ou e-mail, com aviso de recebimento/entrega, enviada com antecedência mínima de 8 dias, contendo as 
matérias a serem deliberadas, bem como o local, a data e o horário de sua realização. Os Acionistas poderão convocar Assembleias ordinárias ou extraordinárias, observando-se os termos do artigo 123 da Lei 
6.404/76. Artigo 16 - As Assembleias instalam-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo ¾ do capital social e, em segundo, com qualquer número. Salvo decidido em contrário 
pela maioria dos Acionistas, o presidente da Assembleia será o Diretor Presidente ou Acionista responsável pela convocação da Assembleia, sendo o secretário escolhido pelo presidente entre um dos Acionis-
tas ou seus representantes. Artigo 17 - As seguintes matérias somente serão aprovadas nas Assembleias se houver aprovação de 100% das Ações representativas do Capital Social votante da Sociedade: (i) 
Nomeação e destituição de administradores. (ii) Mudança do objeto social da Sociedade. (iii) Aumento ou redução do capital social da Sociedade, seja mediante subscrição ou extinção de ações, opções de 
compra ou opções de subscrição de Ações da Sociedade ou de qualquer Controlada. (iv) Liquidação e dissolução da Sociedade ou de qualquer Controlada, bem como eleição e destituição de liquidantes, julga-
mento de suas contas e partilha do acervo social em caso de liquidação. (v) Fusão, incorporação, cisão, ou outra operação com efeitos similares, incluindo, sem limitação, qualquer outra forma de reorganiza-
ção societária envolvendo a Sociedade ou seus ativos (incluindo-se drop down) ou a absorção do acervo resultante de qualquer sociedade pela Sociedade. (vi) Transformação da Sociedade em outro tipo socie-
tário. (vii) Autorização aos administradores da Sociedade ou de qualquer Controlada para requerer falência, recuperação judicial ou extrajudicial. (viii) Criação, alteração do número de membros, composição 
ou forma de nomeação, mandato e competência do Conselho de Administração e dos Diretores. (ix) Alteração das matérias sujeitas à aprovação das Assembleias de Acionistas, bem como das normas aplicáveis 
à convocação e realização. (x) Participação em grupo de sociedades (artigo 265 da Lei 6.404/76), em subsidiárias/controladas/coligadas e em consórcios de empresas (artigo 278 e seguintes da Lei 6.404/76); 
(xi) Alteração da política de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio prevista na Cláusula 9.2 abaixo. (xii) Cessão, oneração e transferência a Terceiros que não a Sociedade ou Controladas de marcas, 
patentes e quaisquer outros direitos de propriedade industrial de titularidade da Sociedade e/ou de qualquer uma de suas Controladas (ou que ainda estejam pendentes de confirmação da titularidade da So-
ciedade e/ou qualquer uma de suas Controladas pelo órgão competente). (xiii) Concessão de empréstimos para Acionista, administradores ou Terceiros. § Único: Nas matérias constantes nos itens “ii”, “iii” e 
“iv” desta Cláusula, o quórum será diminuído para a maioria das Ações representativas do Capital Social votante da Sociedade, que não estiverem sujeitas a algum tipo de Ônus, para fins de viabilizar o paga-
mento do Resgate/Recompra ou apuração de haveres de Acionista, nos termos do Acordo de Acionistas da Sociedade. Capítulo IV - Da Administração: Artigo 18 - A Sociedade será administrada por uma Di-
retoria de 2 Diretores, residentes no país, acionistas ou não, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição, eleitos pela Assembleia, que também poderá estabelecer a sua remuneração. Artigo 19 - Os Direto-
res deverão permanecer em seus cargos até a posse dos novos Diretores, regularmente eleitos. Artigo 20 - Os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo, permanecendo 
sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos Artigos 145 a 158 da Lei das S.A.. Artigo 21 - Compete à Diretoria exercer as atribuições que a lei e o Estatuto lhe 
conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade. Artigo 22 - A Diretoria será composta por um Presidente e um Vice-Presidente. § único: Além dos deveres previstos na 
lei, são deveres do Presidente: I - representar a Sociedade em juízo e fora dele. Em ocasiões especiais, poderá ele designar outro membro da Diretoria para representá-lo; II - convocar reuniões da Diretoria 
quando quer que julgue conveniente; III - dirigir e administrar a Sociedade em todas as suas atividades, com a assistência dos outros Diretores; IV - propor para aprovação dos Acionistas a criação ou elimina-
ção de funções e cargos administrativos, bem como as remunerações correspondentes; V - contratar, transferir, remover ou despedir empregados da Sociedade; VI - de maneira geral, desempenhar quaisquer 
outras funções ou atividades que lhe possam ser especificamente atribuídas pela Assembleia. VII - Representar a sociedade em juízo ou fora dela, ativa ou passivamente, inclusive perante repartições públicas 
federais, estaduais ou municipais, bem como instituições financeiras. VIII - Assinar quaisquer documentos, mesmo que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive títulos, cheques, 
cambiais, ordens de pagamento e contratos. Artigo 23 - A representação da Sociedade será válida se contar com a assinatura do Diretor Presidente. § 1º: Dentro dos limites de seus poderes, a Diretoria, me-
diante a assinatura de seu Presidente, poderá nomear procuradores especificando os poderes outorgados e o prazo de validade nos respectivos instrumentos de procuração. § 2º: O mandato judicial poderá ser 
concedido por prazo indeterminado. Capítulo V - Do Conselho Fiscal: Artigo 24 - A Sociedade não terá um Conselho Fiscal permanente. Se e quando instalado como previsto na lei, o Conselho Fiscal será 
composto por 3 membros e igual número de suplentes, acionistas ou não, observados os requisitos e impedimentos legais, todos residentes no país, eleitos pela Assembleia, que fixará a remuneração destes. 
Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Resultados: Artigo 25 - O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31/12 de cada ano, quando serão levantadas as demons-
trações financeiras, com observância das disposições legais pertinentes. Artigo 26 - Deverá ser destinado para a constituição das reservas legais 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, até o 
limite de 20% do capital social. Artigo 27 - Um dividendo mínimo de 20% dos lucros líquidos apurados no Balanço Geral deverá ser distribuído aos acionistas, após a constituição das reservas legais. § único: 
A Assembleia, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, poderá deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório ou a retenção de todo o lucro líquido, nos temos da lei. Artigo 28 
- A Sociedade, à opção do Presidente, poderá levantar balanços intercalares em qualquer época durante o curso do exercício social, bem como distribuir dividendos com base nos lucros apurados em tais ba-
lanços. Capítulo VII - Dissolução e Liquidação: Artigo 29 - A Sociedade dissolver-se-á e liquidar-se-á nos casos previstos em Lei. § único: A Assembleia terá a autoridade para estabelecer o método de li-
quidação, bem como para eleger os liquidantes. Capítulo VIII - Transferência de Ações: Artigo 30 - O acionista que pretender alienar ou transferir, a qualquer título, as suas Ações ou o seu direito de subscri-
ção de novas Ações, no todo ou em parte, deverá respeitar o direito de preferência dos demais acionistas, assim como os procedimentos previstos em Acordo de Acionistas em vigor arquivado na sede da So-
ciedade. § único: Será nula de pleno direito a transferência de Ações que violar o disposto nesta cláusula. Capítulo IX - Disposições Gerais: Artigo 31 - Aos casos omissos deste Estatuto serão aplicadas as 
disposições da Lei nº 6.404/76 e, de outras em vigor, pertinentes à matéria. Jucesp sob NIRE nº 3530053109-4 e nº 69.372/19-6 em 05/02/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Nossa 
despedida 
a Ricardo 
Boechat

Geraldo Nunes (*)

Perdemos 

tragicamente na 

última segunda-feira 

(11), a presença entre 

nós do jornalista 

Ricardo Boechat, uma 

referência a todos os 

que gostam de ouvir 

ou assistir notícias

As condições do aci-
dente que o envol-
veu foram parecidas 

com os fatos que acontece-
ram conosco, também em 
um helicóptero, em 11 de 
novembro de 2005.

A diferença é que ao ser 
feito o pouso forçado na pis-
ta da Marginal do Pinheiros, 
o nosso comandante à épo-
ca, Leonardo Rebuffo, fez 
parar o nosso helicóptero, 
debaixo da Ponte Eusébio 
Matoso, sem colidir em 
nenhum veículo, ao con-
trário do nosso conhecido 
e talentoso âncora, cuja 
aeronave foi de encontro a 
um caminhão que trafegava 
na estrada, ocasionando 
a batida e o incêndio do 
aparelho.

Ricardo Boechat se des-
pede. São os desígnios de 
Deus. Ele e só ele, o Senhor 
do Universo, sabe os moti-
vos dessa perda para nós 
inesperada. Acreditamos 
também que agora, Ricardo 
Eugênio Boechat, ao lado 
do comandante Ronaldo 
Quatrucci, nosso piloto em 
algumas coberturas aéreas, 
está sendo bem recebido 
em um plano mais alto 
onde nenhum helicóptero 
consegue chegar. 

(*) - Foi repórter aéreo pela
Rádio Eldorado.

“Os contínuos confl itos na So-
mália, no Sudão do Sul, na 
República Democrática do 

Congo, na República Centro-Africana 
e em outros países fazem com que 
as crianças estejam cada vez mais 
expostas ao recrutamento. Meninos 
e meninas são usados habitualmente 
como combatentes e em postos de con-
trole, como informantes, saqueadores 
de aldeias ou escravos domésticos e 
sexuais”, afi rmou a ONG, que combate 
o uso de menores como soldados no 
mundo, em comunicado.

O relatório mais recente da ONU 
sobre crianças e confl itos armados 
publicado em 2018 - com números 
de 2017 - aponta o uso de menores na 
função de soldado em países africanos 
como República Centro-Africana, 
República Democrática do Congo, 
Mali, Somália, Sudão, Sudão do Sul e 
Nigéria. Nesse continente cresceu em 
2017 o número de crianças recrutadas 
pelo Al-Shabaab (2.127) na Somália e 
pelo menos 203 foram usados como 
suicidas pelo grupo jihadista Boko 

Cerca de 19 mil menores participantes de um confl ito que assola o país mais 

jovem da África, Sudão do Sul.

África ainda tem milhares
de crianças-soldado, alerta ONG
Dezenas de milhares de crianças são obrigadas a atuar como soldados em pelo menos sete países da África subsaariana, alertou 
na última terça-feira (12) a ONG Child Soldiers International, no Dia Internacional Contra o Uso de Crianças-soldado

em 15 países, um aumento de 159%, 
conforme ressaltou a Child Soldiers 
International. No total, segundo a 
ONG, o número de recrutamentos com 
base nos relatórios publicados de 2013 
a 2018 foi de 29.128 em 17 países, mas 
a metade dos casos ocorreu fora da 
África em nações como Síria, Iraque 
e Colômbia.

“Estas estatísticas são impactan-
tes e, provavelmente, só mostram 
a superfície da verdadeira escala 
da exploração infantil por parte de 
atores armados de todo o mundo. É 
fundamental o mundo não fazer vista 
grossa para este abuso contínuo e que 
os recursos locais e internacionais se 
ampliem e se combinem para enfrentar 
o problema de forma mais efetiva “, 
advertiu a diretora da Child Soldiers 
International, Isabelle Guitard. No 
mundo todo, mais de 240 milhões de 
menores de idade vivem atualmente 
em zonas de guerra; muitos deles em 
contextos de violência, deslocamento, 
fome e exploração por parte de grupos 
armados (Agência EFE).

Haram em Camarões e na Nigéria no 
mesmo ano, de acordo com o relatório 
da ONU analisado pela Child Soldiers 
International. 

Já no Sudão do Sul, pelo menos 1.221 
foram recrutadas em 2017, totalizando 
cerca de 19 mil menores participantes 
de um confl ito que assola o país mais 
jovem da África desde o fi m de 2013. 
Na República Centro-Africana foram 
verificados 14 mil recrutamentos 

desde que o confl ito começou, há seis 
anos, até meados de 2018. Além disso, 
mais de 3 mil casos foram reportados 
na República Democrática do Congo 
em 2017, segundo o Unicef, para várias 
milícias ativas no nordeste do país, 
como a Bana Mura e a Kamuina Nsapu.

Em números gerais, em 2012 a ONU 
contabilizou o recrutamento de 3.159 
novas crianças em 12 países, enquanto 
em 2017 esse número chegou a 8.185 
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Exportações do agro 
em 12 meses somam 
US$ 102,14 bilhões

As exportações brasileiras 
do agronegócio, no acumulado 
de 12 meses, entre fevereiro 
de 2018 e janeiro último, 
chegou a US$ 102,14 bilhões, 
em alta de 6% em comparação 
com os US$ 96,32 bilhões 
dos 12 meses imediatamente 
anteriores. As importações de 
produtos do agro totalizaram 
US$ 14,04 bilhões, com re-
tração de 0,5% em relação ao 
período anterior. Com isso, o 
saldo no período foi de US$ 
88,10 bilhões (+7,2%).

Os principais desempenhos 
por segmentos do agro foram 
complexo soja, com 40,3% 
de participação; carnes, com 
14,2%; produtos florestais, 
com 14,1%; complexo sucro-
alcooleiro, com 7%; e cereais, 
farinhas e preparações, com 
5%. De acordo com a Secreta-
ria do Comércio e de Relações 
Internacionais do Mapa, esses 
produtos que representaram 
79,1% do total exportado pelo 
setor do agro entre fevereiro 
de 2017 e janeiro de 2018, 
agora passaram a representar 
80,8%. 

O aumento da concentração 
se deve à expansão das vendas 
do complexo soja e de produtos 
fl orestais, especialmente farelo 
de soja e em grão e celulose. 
As exportações do complexo 
soja aumentaram de US$ 31,79 
bilhões para US$ 41,20 bilhões 
(+29,6%), com incremento de 
22,1% no quantum comercia-
lizado, além de alta na cotação 
média dos produtos do setor à 
taxa de 6,2%.

A Ásia segue como principal 
destino dos produtos brasilei-
ros do agro. As vendas para o 
continente atingiram US$ 52,33 
bilhões, 17,8% a mais em com-
paração com o período entre 
fevereiro de 2017 e janeiro de 
2018 (US$ 44,43 bilhões). A 
participação da região passou 
de 46,1% para 51,2%. (AI/
Mapa).

ECOESFERA CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA.
CNPJ/MF nº 08.247.929/0001-21 - NIRE nº 35.221.873.871

REUNIÃO DE SÓCIOS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Srs. Acionistas convocados para a Reunião de Sócios que se realizará no dia 20/02/2019, 
às 09:00hs, na Rua Gomes de Carvalho, 1581 - 1º andar - Cj. 109, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da sede social da Sociedade, com a consequente 
alteração da Cláusula 2ª do Contrato Social da Sociedade; (ii) aumento do capital social da 
Sociedade mediante capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC e a 
consequente alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade; e (iii) alteração do endereço 
do Diretor Emilio Della Togna Neto. 

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor
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EsportesO poder de infl uência 

das redes sociais e 

blogs de formadores de 

opinião dessa área

O Brasil é o quar-
to consumidor de 
jogos digitais do 

mundo, sendo um impor-
tante empregador de mão 
de obra especializada e se 
fi xando como um mercado 
bilionário, com expetativa 
de crescimento de 13,5% 
ao ano, segundo pesquisa 
encomenda pelo BNDES. 

Com mais de 60 milhões 
de usuários, esse merca-
do vem ampliando o seu 
perfi l de consumo, que até 
então era em sua grande 
maioria de público jovem 
masculino e hoje já con-
quista mulheres, crianças 
e idosos. Muito disso se 
explica pela facilidade de 
acesso aos smartphones 
e as redes sociais, além 
é claro da utilização de 
games em muitas outras 
áreas como na educação, 
nos negócios e na medicina, 
não sendo mais uma exclu-
sividade voltada apenas ao 
entretenimento. 

Outro mercado em as-
censão é do audiovisual. 
Em 2011, foi regulamen-
tada pelo Congresso Na-
cional a Lei 12.485, que 
determina a veiculação de 
conteúdos nacionais e iné-
ditos na programação das 
televisões por assinatura. 

Com isso, além de va-
lorizar a cultura local a 
produção audiovisual no 
Brasil, o segmento ganhou 
ainda mais espaço e já se 
posiciona a nível global 
como a 12ª maior econo-
mia nesse mercado que 
corresponde por 0,57% do 
PIB brasileiro. Em pesquisa 
realizada pela Ancine, foi 
apontado um crescimento 
de 65,8% entre os anos de 
2007 e 2013, um salto de 
R$ 8,7 bilhões para R$ 22,2 
bilhões, uma evolução bem 
superior aos outros setores 
da economia.

E liderando o ranking 
de crescimento no Brasil, 
temos a indústria da moda. 
Nos últimos 10 anos, o va-
rejo de moda fez com que o 
país saltasse da sétima posi-
ção para a quinta no ranking 
dos maiores consumidores 
mundiais de roupas. 

Uma pesquisa realiza-
da pela A.T. Kearney, 
renomada empresa de 
consultoria empresarial 
norte-americana, aponta 

uma arrecadação de US$ 
42 bilhões em vendas, 
sendo que 35% é através 
de capturas online, sendo 
facilmente explicado pelo 
poder de infl uência das 
redes sociais e blogs de 
formadores de opinião 
dessa área.

O mercado dos Jogos 
Digitais, do Audiovisual e 
da Moda são apenas três 
exemplos dos 13 segmen-
tos que englobam o que 
chamamos de Economia 
Criativa. Um setor da eco-
nomia que vem ganhando 
destaque e driblando o 
cenário atual de crise pelo 
qual o Brasil vem passan-
do. São empresas que se 
destacam pelo talento e 
pela capacidade intelectual 
de seus empreendedores 
e funcionários, e que não 
dependem do tamanho da 
sua estrutura ou de quanto 
tem de capital.

O Brasil, de certa forma, 
vem dando seus primeiros 
passos para se fi xar nessa 
economia. Países como 
EUA, China e Inglaterra já 
se consolidaram e juntos 
já correspondem a 40% da 
economia criativa global. 
Muitas cidades no Brasil já 
possuem iniciativas de esti-
mulo à Economia Criativa, 
como por exemplo, Recife, 
Porto Alegre e São Paulo. 

A cidade de Curitiba, 
também, se destaca como 
uma das mais atuantes, 
e por meio da Agência 
Curitiba de Desenvolvi-
mento, circula por todo o 
ecossistema que engloba a 
economia criativa, conec-
tando coworkings, star-
tups, iniciativas públicas 
e privadas e estimulando 
o empreendedorismo de 
alto impacto. 

A Economia Criativa, 
que hoje já apresenta uma 
média de remuneração 
superior a outros setores, 
será um dos grandes em-
pregadores em um futuro 
breve. E as cidades que 
enxergarem essa oportu-
nidade, sairão na frente. 

O olhar sobre a formação 
de seus jovens, que é a ge-
ração que mais impulsiona 
esse mercado, é um fator 
decisivo para o melhor 
aproveitamento de uma 
fatia do mercado na qual o 
maior recurso é o potencial 
criativo.

 
(*) - É Coaching de Negócios 

Criativos, mentor do Projeto Jovem 
Empresário e diretor geral do Centro 

Europeu – escola pioneira em Eco-
nomia Criativa no Brasil.

Ronaldo Cavalheri (*)

A Economia Criativa e 
as oportunidades

de mercado
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Especial

O maior impacto da reforma da 
Previdência é restaurar a confi ança 

dos agentes na economia. 

A reforma da Previdência Social 
poderá ampliar o crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) de 2,5% 
para 3% ou mais

Gilberto Costa/Agência Brasil

A estimativa é atrair dinheiro do exterior e fazer 
com que o investimento direto ultrapasse a 
faixa de US$ 100 bilhões. As projeções são do 

Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), coordenado pelo economista Carlos 
Langoni, ex-presidente do Banco Central.

Langoni relaciona a mudança da Previdência ao 
equilíbrio fi scal e a uma visão positiva de que o país 
pode crescer e honrar compromissos com investidores. 
“O impacto é imediato ainda que o efeito da reforma 
seja diluído no tempo.”

O economista estima que a economia de gastos pú-
blicos será de R$ 800 bilhões a R$ 1 trilhão, em um 
período de dez anos, a depender do formato fi nal da 
proposta. “Na verdade, o efeito principal da reforma 
da Previdência é mudar a percepção do risco país”, 
explicou Langoni ao considerar que “a reforma é um 
gatilho para uma agenda de reformas”.

Estimativas
Langoni projeta uma taxa 

de investimento de até 21% 
do PIB se, além da refor-
ma da Previdência, forem 
adotadas outras medidas 
como a desvinculação or-
çamentária, novos marcos 
regulatórios “para reduzir 
o poder dos monopólios 
e dos cartéis”, aumento 
de produtividade com in-
vestimento em tecnologia, 
flexibilização das regras 
trabalhistas e alteração na 
legislação tributária.

A perspectiva de mu-
danças liberalizantes na 
economia fez com que o 
índice EMBI+, baseado nos bônus pagos aos títulos 
de dívida pública e que serve para avaliar o risco país, 
caísse de 349 pontos em 4 de setembro do ano passado 
para 239 na última quarta-feira (6).

Tomada de decisão
A economista Giulia Coelho, especialista em atividade 

econômica e infl ação da consultora 4E, concorda com 
a avaliação. “No primeiro momento, o maior impacto 
da reforma da Previdência é restaurar a confi ança dos 
agentes na economia. Dessa forma, retomar investi-
mentos, retomar a dinâmica do mercado de trabalho, 
as contratações. Isso, por si só, ajuda a economia 
ganhar uma tração.”

Para a economista, com o ajuste fiscal obtido 
com a reforma, “vai sobrar dinheiro que hoje está 
sendo gasto com Previdência, o que possibilita um 
crescimento mais robusto de longo prazo”. “Qual-
quer investidor estrangeiro vai tomar a decisão de 
aplicar o dinheiro no país, se ele acreditar que a 
economia vai crescer de forma sustentável”, disse 
Giulia Coelho.
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O maior impacto da reforma da
Previdência é restaurar a confi ança 

dos agentes na economia. 
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Especialistas associam reforma 
da Previdência a equilíbrio fi scal

Investidor estrangeiro vai aplicar o dinheiro no país,
se acreditar que a economia vai crescer de forma sustentável.
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O diretor de Estudos e Políticas Macroeconômi-
cas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), José Ronaldo Souza Jr., concorda com a 
especialista. “Ninguém quer investir em um lugar 
que vai ter uma crise”, disse. "Hoje o mercado de 
capitais está tendendo para uma normalidade, que 
ocorre nos países desenvolvidos, que é ser fonte 
de fi nanciamento de curto, médio e longo prazos”, 
acrescentou.

Para o diretor do Ipea, a situação fi scal é uma das 
causas da crise e do baixo dinamismo da economia. “O 
desequilíbrio fi scal bastante signifi cativo tem gerado 
aumento do endividamento público. Isso gera uma 
incerteza muito grande em relação ao país e à capa-
cidade do governo de honrar os seus compromissos. 
Isso atrapalha a vinda de investimentos e atrapalha a 

construção de um ambiente que seja atrativo”, argu-
mentou.

Desigualdade social
O professor de economia brasileira Alexandre Bar-

bosa, da Universidade de São Paulo (USP), concorda 
com a necessidade de reformar a Previdência Social. No 
entanto, critica o ponto de vista fi scalista, que aponta 
a mudança nas regras do sistema previdenciário como 
caminho seguro para o país ter um crescimento mais 
dinâmico. “O processo de crescimento econômico 
está relacionado a um conjunto de fatores estruturais. 
Parece uma nova providência, e não nova Previdência. 
Como se o crescimento fosse cair do céu por uma 
reforma exclusiva”, ponderou.

Para Barbosa, o que traz crescimento é o consumo 
das famílias e os investimentos públicos e privados, 
diante de um contexto internacional favorável. Segun-
do o professor da USP, a expectativa da reforma “gera 
um movimento que benefi cia alguns agentes com a 
valorização do real e da bolsa”, mas esse sentimento é 
“sem embasamento no crescimento real da economia”.

O professor observa que “já existe um processo lento 
de retomada de cresci-
mento”, que, no entanto, 
não será sufi ciente para 
reduzir o desemprego, 
hoje com taxa de 12%. 
Segundo ele, como o tra-
balho é a principal forma 
de obtenção de renda dos 
estratos mais simples, 
há risco de aumento da 
pobreza e da desigualda-
de socioeconômica, que 
pode se agravar conforme 
o tipo de reforma que o 
Congresso Nacional vote. 
“Há riscos de tirar poder 
de compra de segmento 
da população que poderia 
dar substância à expansão 
do PIB”.

Economista Carlos Langoni, ex-presidente do Banco Central.

Fe
rn

an
do

 L
em

os
/A

g.
O

 G
lo

bo



São Paulo, quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019 Página 7

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ –
Fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 13 de Fevereiro de 2019. Dia de São Benigno, São Estevão 
de Rieti, Santa Ermelinda, Santa Catarina de Ricci, e Dia do Anjo Behael, 
cuja virtude é a saúde.  Hoje aniversaria a atriz Kim Novak que faz 86 
anos, o cantor e compositor Peter Gabriel que nasceu em 1950, o téc-
nico de futebol Ricardo Gomes que faz 55 anos, o ator Robbie Williams 
que nasceu em 1974 e o ator Matheus Rocha que completa 44 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia grau tem sempre ideias inspiradas que 
com a disciplina podem levá-lo ao sucesso. Possuidor de muitos talentos, 
versátil e criativo pode se atrair para a área do entretenimento. Em geral 
vive até uma idade avançada. Otimista e amoroso pode ser bastante 
rigoroso no que toca à hierarquia, particularmente no meio familiar. 
Costuma participar muito da vida de suas comunidades, procurando 
ser sempre justo em suas decisões, embora não goste de voltar atrás 
no que já fi cou estabelecido. Às vezes pode ser muito extravagante.

Dicionário dos sonhos
VOAR - O sonho com voo sugere vontade de viajar. 
Voar sobre um vale ou fl oresta, satisfação e felicidade. 
Voar de braços abertos como um avião, se você está 
bem, tenha cuidado, se vai mal poderá melhorar. 
Voar entre as nuvens, alegria, boas notícias e acon-
tecimentos inesperados. Números da sorte: 11, 22, 
36, 47, 58 e 97.

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

Esta quarta é o nono dia da lunação.  Marte em Áries faz conjunção com Urano que ainda pode trazer instabilidade, 
ações bruscas, violentas e inesperadas que temos vivenciado nas últimas semanas que foi reforçada pela tensão de 
Marte com Plutão. De manhã a Lua passa para Gêmeos e o astral vai fi car mais comunicativo, o que favorecerá as 
conversas e o contato com amigos e grupos, além da resolução de assuntos que envolvam causas coletivas e sociais. 
Mas à noite pode haver problemas na comunicação se deixar de lado a sensibilidade. A Lua em mau aspecto com 
Mercúrio pode gerar mal-entendidos e confusão. 
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Marte em Áries faz conjunção com 
Urano que ainda pode trazer insta-
bilidade, ações bruscas, violentas e 
inesperadas. Está sujeito a enfrentar 
confl itos pessoais por suas atitudes 
impulsivas e impensadas. A Lua em 
mau aspecto com Mercúrio pode 
gerar mal-entendidos e confusão. 
94/194 – Branco.

Tenha cuidado para que a tendência 
a se apegar a uma só certeza não 
afaste alguém. O seu conforto deverá 
melhorar, tanto em casa como no 
trabalho. As decisões importantes 
devem ser adiadas naturalmente. 
Há um quadro de fragilidade para 
compromissos importantes. 92/492 
– Azul.

Os impulsos parecem não estar 
em sintonia com a vontade dos 
demais e é possível que isso gere 
irritabilidade. É melhor ser idea-
lista e otimista do que reclamar da 
vida e das difi culdades que lhe são 
impostas. Uma decisão importante 
precisará ser tomada esta semana. 
33/733 – Amarelo.

Não crie obstáculos para realizar 
fantasias e desejos sexuais que po-
dem se realizar. Poderá sentir no ar 
um maior romantismo e afeto. Muito 
entusiasmo nas relações sociais e 
sentimentais, levando-o a conquis-
tar e encantar as pessoas que estão 
próximas. 42/342 – Verde.

Ainda é grande a possibilidade de ini-
ciar um novo relacionamento sexual 
ou fortalecer uma relação antiga que 
andava desgastada. Assuma com-
promissos materiais produtivos que 
poderão gerar em breve bons lucros. 
À noite bom momento para fazer 
novas amizades. 09/209 – Dourado.

O desejo sexual diminui devido a 
atritos e discussões. Isso poderá 
perturbar as relações com as pessoas 
da família. Tente realizar algo que 
não deu certo antes mais uma vez, 
vai conseguir agora através de novas 
parcerias. Agite novidades sociais e 
afetivas. 35/535 – Verde.

É uma fase favorável para mudar 
algo no convívio íntimo e nas re-
lações conjugais devido a maior 
fl exibilidade. Surgem também novos 
objetivos profi ssionais, dedique-se a 
eles e veja se está cumprindo o que 
planejou. Precisa resolver situações 
que o perturbam. 99/599 – Amarelo.

De manhã a Lua passa para Gêmeos 
e o astral vai fi car mais comunica-
tivo, o que favorecerá as conversas 
e o contato com amigos e grupos. 
Maior sensibilidade e intuição dá 
esperança para as relações afetivas 
serem mais livres e intensas. 38/738 
– Branco.

Com o Sol indo para a casa três na 
terça da semana que vem é tempo de 
lidar com a vida material e começar 
mudar seu rumo. Use sua habilidade 
nas negociações e nas relações de 
negócios. Seja mais realista em tudo, 
para que as ambições não ofusquem 
a realidade. 13/313 – Amarelo.

Contorne situações difíceis no 
relacionamento sexual, evitando 
prejuízos à vida afetiva por atitudes 
tomadas. Esteja preparado, enfrente 
algum atrito ou rompimento no tra-
balho. Atividades ligadas ao conhe-
cimento e a beleza estão favorecidas. 
20/920 – Azul.

A fl exibilidade pode ser adquirida 
através do contato com o outro, res-
peitando os pontos de vista alheio. 
As pessoas da família devem ser 
ouvidas.  A vitalidade física deve ser 
maior com o Sol indo para seu signo 
na semana que vem irá recobrar 
sua energia depois do aniversário.  
22/422 – Branco. 

Encare situações novas e diferentes 
de frente, mesmo as mais difíceis. 
Uma atitude generosa pode angariar 
simpatia das pessoas íntimas, muito 
mais usar de crítica. Fale menos, 
ouça mais familiares ou amigos. Um 
conselho ajudará a tomar decisão que 
vinha sendo adiada. 44/244 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para afastar uma pessoa de sua casa:  Material 
necessário: 1 punhado de erva cidreira; 1 pedaço de 
pano branco; 1 pedaço de papel com o nome da pes-
soa. Com o pano faça um saquinho, coloque dentro a 
erva e o papel com o nome. Ao sair de casa, leve este 
pacote e coloque numa planta seca ou árvore seca, 
fazendo o seu pedido.
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Pigmento
responsá-
vel pela fo-
tossíntese

Técnica de
envelhe-
cimento 

de móveis

Situação
rara no
jogo de
xadrez

Formali-
dades de
um ato
jurídico

Número
inteiro in-
determina-
do (Mat.)

Casernas
do quartel

Antônio
Calmon, 

autor de te-
lenovelas

O animal 
desprovido
de cauda

Vitamina
chamada 
calciferol

Esporte
associado
ao Havaí

Monte
citado no
Livro do
Êxodo

O que o
Cascão

mais teme
(HQ)

(?) subtro-
pical, mar-
ca do Sul
dos EUA

Formato
da canto-

neira

1.050, em
algarismos
romanos

Órgão classista da
imprensa (sigla)

Golfo de (?): banha 
o Sul do Irã

Ave
pernalta
Epiderme
do rosto

Difere do
agnóstico

por ter
certeza da 
inexistên-

cia de
Deus

Símbolo
no qual se
clica na
tela do

Windows

Flertar
com (gíria)

País
africano

Documento
 da garantia

"Linda (?)",
marchinha
Lodo, em

inglês

Ocorre
com as
ações 

de uma
empresa
durante o
"boom"

Touro
castrado

Guerrilha
irlandesa

Rumava;
dirigia-se
Canhão,

em inglês

Oferecer

(?) de
Desenvol-
vimento
Humano,
medida
que leva
em conta

o nível 
educacio-
nal de uma
população

Adoça
excessi-
vamente

(pop.)

Membra-
na ocular

Viveu a
Bibi, na

novela "A
Força do
Querer"

 (TV 2017)

Cara de (?), expres-
são de indiferença (pop.)

Psicologia da (?), área enfoca-
da em cursos de Pedagogia

Percepção que o
tímido possui de

forma muito intensa

Serviço de
pet shops
Rondônia

(sigla)

Diz-se de atividades
como o abasteci-
mento de água ou

eletricidade

Osso da
perna

3/gun — mud. 4/grou. 5/anuro. 7/impasse. 16/utilidade pública.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn. 

Novas Opções. Novas ideias e opções. A 
energia está propícia para novas ideias e inspirações 
voltadas para suas intenções. Cursos alternativos, 
ações e até mesmo resoluções para mal-entendidos 
do passado estão surgindo. Deixe de lado a energia 
mental e não faça pressuposições enquanto você 
passa por esse período, para que possa ver os 

resultados se concretizando em sua plenitude. O 
ensaio acabou, é hora de agir agora. Pensamento 
para hoje: Sua orientação para hoje é limpar a 
energia mental e permitir que suas inspirações 
surjam, e agir de acordo com as resoluções e os 
novos começos. 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

O supermercado é um 

dos segmentos mais 

relevantes para o setor 

de varejo

De acordo com a Pesquisa 
Natal 2018, lançada em 
outubro pela Abras, o 

crescimento acumulado de ven-
das de janeiro a setembro deste 
ano foi de 1,92% e o setor projeta 
um aumento de 10,27% no fi m de 
ano, ambos em comparação com 
os mesmos períodos de 2017. 

Porém, mesmo com os sinais 
de avanço, a pesquisa apontou 
que muitos empresários ainda 
estão cautelosos e apenas 18% 
acreditam em uma ampliação dos 
negócios se comparado com ano 
passado. A efi ciência na gestão 
das lojas é fundamental para 
apoiar o desenvolvimento deste 
setor, mas continua sendo um 
dos maiores desafi os enfrentados 
pelos estabelecimentos. Isso vale 
tanto para custos com funcioná-
rios, quanto para o gerenciamen-
to do fl uxo de produtos e clientes. 

Há sempre contas a serem 
feitas, como quantos clientes 
é possível atender por caixa, o 
número de colaboradores neces-
sários para manter as gôndolas 
abastecidas para que não haja 
ruptura, entre outros detalhes. 
E, mesmo que o e-commerce 
esteja cada vez mais presente 
no dia a dia do consumidor, a 
efi ciência das lojas físicas ainda 
é muito importante para o cres-
cimento do setor. Portanto, para 
aumentar o lucro, é necessária 
uma combinação de ações dentro 
da loja, logística e nos centros 
de distribuição, e até mesmo no 
e-commerce.

O avanço da tecnologia vem 
possibilitando aos supermerca-
dos aprimorar a experiência do 
cliente e, com isso, aumentar o 
faturamento. As possibilidades 
são inúmeras, como por exem-
plo a implementação de totens 
interativos no autoatendimento. 
A digitalização do atendimento, 
aliás, é uma das tendências que 
mais deve crescer nos próximos 
anos. 

O autoatendimento pode 

funcionar como uma comple-
mentação da compra e e estar 
disponível em totens a serem 
instalados na loja, ou estar em 
aplicativos para os dispositi-
vos moveis do cliente. Assim, 
produtos em falta na loja física 
poderiam ser adquiridos através 
deles e entregues na casa do con-
sumidor. Outra tendência para 
aprimorar o autoatendimento 
são os carrinhos com scanners 
e balanças. Em vez de enfrentar 
a fi la do caixa, o consumidor co-
locaria os produtos no carrinho, 
que pesaria e leria o código de 
barras do produto automatica-
mente, eliminando o tempo de 
espera em longas fi las. 

O setor supermercadista 
brasileiro vem investindo em 
tecnologia há algum tempo e 
algumas soluções já são reali-
dade em várias redes. Elas vão 
desde a oferta de Wi-Fi aberto, 
propiciando que o cliente per-
maneça mais tempo na loja e, 
consequentemente, consuma 
mais; passando por etiquetas 
eletrônicas que facilitam a tro-
ca de preços automaticamente 
em promoções relâmpago, por 
exemplo, reduzindo erros no 
momento do caixa e melhorando 
a relação com o cliente; e, até 
mesmo, o self checkout, que 
passa por um momento de alto 
investimento e amadurecimento 
no País. 

As possibilidades são inú-
meras, mas a grande discussão 
que precisa ser feita ao decidir 
implementar uma tecnologia é 
defi nir qual faz mais sentido para 
empresa. Quando os supermer-
cados investem em tecnologias 
que entregam uma melhor 
experiência ao consumidor, há 
retorno em diversas frentes, 
tanto com relação à redução de 
custos, quanto ao aumento de 
vendas. 

As companhias têm mudando 
suas missões e a digitalização 
está no centro desta mudança. 
Escolhendo o parceiro correto, 
o varejo só tem a ganhar com 
esta evolução.

 
(*) - É consultor de varejo

da Logicalis.

Avanço da tecnologia 
contribui para margens 

nos supermercados
Christian Rempel (*)

A escuderia italiana Toro Rosso (STR) apre-
sentou na segunda-feira (11) seu novo carro 
para disputar a temporada 2019 da Fórmula 1. 
Batizado de STR14, o veículo conta com uma 
pintura metálica azul, prata e vermelho, cores 
da marca de energético detentora da escuderia. 

O novo carro não sofreu muitas alterações de 
design, mas tem as novas dimensões determi-
nadas pelo regulamento, o que deixou as asas 
mais largas, simples e altas. A ideia é garantir 
a “limpeza” do ar e se aproximar mais do carro 
rival, na tentativa de aumentar as chances de 
ultrapassagens. 

Neste ano, a nova equipe da escuderia italiana 
conta com o russo Daniil Kvyat e o estreante tai-
landês Alex Albon. A temporada de 2019 contará 
com 21 corridas e será iniciada no dia 15 de março, 
com o Grande Prêmio da Austrália (ANSA).

Princesa Ubolratana Rajakanya.

A Comissão Eleitoral da 
Tailândia vetou formal-
mente a candidatura da 

princesa Ubolratana ao cargo 
de primeira-ministra pelo 
partido ligado ao ex-premier 
Thaksin Shinawatra. A decisão 
foi tomada um dia depois do 
partido Thai Raksa Chart res-
peitar a vontade do rei Maha 
Vajiralongkorn, que defi nira a 
entrada da princesa, sua irmã 
mais velha, na disputa como 
“inconstitucional” e “altamen-
te inapropriada”. 

“A Comissão Eleitoral 
anunciou hoje o nome dos 
candidatos excluindo a prin-
cesa Ubolratana, proposta 
pelo partido tailandês Raksa 

Comissão veta candidatura 
de princesa da Tailândia

As eleições de 24 de março serão as primeiras no país desde a derrubada de Shinawatra
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FP nawatra, em autoexílio desde 

2008 e irmão de Yingluck 
Shinawatra, deposta por um 
golpe militar em 2014.

As eleições de 24 de março 
serão as primeiras no país 
desde a derrubada de Shi-
nawatra e têm como favorito 
o general Prayuth Chan-ocha, 
no poder desde agosto de 
2014. Ubolratana, 67 anos, 
renunciou ao título de prin-
cesa em 1972, ao se casar 
com um americano de quem 
se divorciaria 26 anos depois. 
Ela já trabalhou como atriz 
e hoje promove a indústria 
cinematográfi ca tailandesa no 
exterior, além de se empenhar 
em causas sociais (ANSA).

Chart”, assinalou o comu-
nicado, acrescentando que 
a medida se dá pelo fato 
de “todos os membros da 

família real estarem acima 
da política”. O Thai Raksa 
Chart é considerado próximo 
ao ex-premier Thaksin Shi-

Consumo interno de 
café representa 13% 
da demanda mundial

O consumo de café em nível 
mundial foi estimado em 165 
milhões de sacas de 60kg num 
período seguido de doze meses. 
E, no Brasil, maior produtor e 
exportador de café, o consumo foi 
calculado em 21 milhões de sacas 
anuais, número que representa 
em torno de 13% da demanda 
mundial. 

Os dados do consumo interno 
dos Cafés do Brasil foram pesqui-
sados no período de novembro 
de 2017 a outubro de 2018 e 
demonstram um crescimento 
de 4,80%. Para a Associação 
Brasileira da Indústria de Café 
– ABIC, que realizou a pesquisa, 
os números obtidos elevam o 
consumo per capita anual para 
6,02kg de café cru e para 4,82 kg 
de café torrado e moído. 

No relatório dos resultados da 
pesquisa, a ABIC demonstra que 
está havendo uma segmentação 
do consumo por tipo de café: 
moído, grão e cápsulas. Nesse 
caso, a pesquisa ressalta que 
cresceu a busca por cafés em grão 
(torrado) e cápsulas, no período 
pesquisado, a qual atingiu l9% 
do total consumido, enquanto 
que o café moído manteve-se na 
liderança com 81% da demanda 
nacional (Embrapa/Café).

Toro Rosso apresenta carro para 
temporada 2019 da F1
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

RAFAEL VIEIRA DAMASCENA, estado civil solteiro, profi ssão operador de loja, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/294.FLS.083V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de outubro de mil novecentos e noventa e sete (19/10/1997), residente e domiciliado Rua 
Cunha Porã, 185, casa 01, Jardim Cleide, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilima 
Santos Damascena e de Angela Aparecida Vieira Damascena. SUSAN FERREIRA DA 
CRUZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta 
Capital (CN:LV.A/147.FLS.141 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia dois de março 
de mil novecentos e noventa e oito (02/03/1998), residente e domiciliada Rua Tupiratins, 
115, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flavio Rodrigues da 
Cruz e de Diana Ferreira da Silva.

PAULO SÉRGIO ROMÃO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/041.FLS.101-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de agosto 
de mil novecentos e sessenta e oito (15/08/1968), residente e domiciliado Rua Dança 
do Fogo, 51, apartamento 252, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Romão e de Carmen Vera Archanjo Romão. LILIAN 
RIBEIRO DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/151.FLS.218V-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e setenta e dois (06/10/1972), 
residente e domiciliada Rua Dança do Fogo, 51, apartamento 252, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anastacio Ribeiro de 
Sousa e de Neuza Aparecida de Sousa.

ROGERIO SOARES CARLECH, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido 
em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/027.FLS.296V-LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de março de mil novecentos e setenta e oito (15/03/1978), resi-
dente e domiciliado Rua Ângelo Bini, 50, bloco B, apartamento 43, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Homero Carlech e de Edméa 
Soares Carlech. LUCIMARA ZACARDI TOLENTINO, estado civil solteira, profi ssão 
bióloga, nascida em Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/051.FLS.010 LAPA/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos e setenta e nove (08/06/1979), 
residente e domiciliada Rua Ângelo Bini, 50, bloco B, apartamento 43, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laurito Alves Tolentino e 
de Neide Zacardi Alves Tolentino.

LUIZ HENRIQUE DE ALENCAR HARADA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.223-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e oitenta e dois (19/06/1982), 
residente e domiciliado Rua Go Sugaya, 04, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Luiz Ken Ichi Harada e de Daura de Alencar Harada. DÉBORA ROMÃO FERREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/093.
FLS.90V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (03/12/1986), residente e domiciliada Rua Oito de Dezembro, 14, casa 
01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Justino Claudio Ferreira e de 
Maria José Romão Ferreira.

FRANKLIN DA SILVA PINTO, estado civil solteiro, profi ssão mecânico de moto, nascido 
em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/151.FLS.423-1º SUBDISTRITO DE SANTO 
ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e oitenta 
e dois (27/10/1982), residente e domiciliado Rua Ângelo Laporte, 06, casa 01, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Claudino Ferreira Pinto e de Elvira da 
Silva Pinto. MERCIANA DA COSTA BATISTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
e técnico de enfermagem, nascida em Nova Soure, Estado da Bahia (CN:LV.A/017.
FLS.288-NOVA SOURE/BA), Nova Soure, BA no dia nove de março de mil novecentos 
e oitenta e cinco (09/03/1985), residente e domiciliada Rua Ângelo Laporte, 06, casa 
01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmundo Batista e de Joselita 
Xavier da Costa Batista.

MARCOS ANTONIO TOLOTTO MOREIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
policial militar, nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.193V-
-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos e noventa e 
três (11/01/1993), residente e domiciliado Rua Joaquim Tourinho, 65, casa 01, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jonias Moreira Santos e de Maria 
Inês Tolotto Santos. CLEYDIANE CORREIA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Maracanaú, Estado do Ceará (CN:LV.A/050.FLS.275 MARACA-
NAÚ/CE), Maracanaú, CE no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e noventa e oito 
(19/01/1998), residente e domiciliada Rua Joaquim Tourinho, 65, casa 01, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Cleyton de Sousa Pereira e 
de Denise Farias Correia.

JOSÉ ROBERTO MENDES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de novembro 
de mil novecentos e setenta e oito (23/11/1978), residente e domiciliado Rua Capitania 
de Itamaracá, 636, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Alves da 
Silva e de Alaide Mendes da Silva. PRISCILA APARECIDA DO NASCIMENTO, estado 
civil divorciada, profi ssão comerciante, nascida em Subdistrito Vila Formosa, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(31/12/1982), residente e domiciliada Rua Capitania de Itamaracá, 636, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivonete Maria do Nascimento.

RUDNEY SANTOS ROLDÃO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/150.FLS.250-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e 
oitenta e três (29/08/1983), residente e domiciliado Rua Pantanais do Mato Grosso, 
284, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Bueno Roldão 
e de Zenaide Silva Santos. ANGÉLICA DA SILVA DE JESUS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/076.FLS.042 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e 
oitenta e quatro (24/03/1984), residente e domiciliada Rua Francisco Lucena, 234, 
casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario José de Jesus e 
de Marlene da Silva Santos de Jesus.

FRANCISCO ELANIO BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Jucás, Estado do Ceará (CN:LV.A/031.FLS.157-CANAFÍSTULA JUCÁS/CE), Ca-
nafístula, CE no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e dois (18/06/1982), 
residente e domiciliado Rua Aricurana, 84, casa B, Cidade Antônio Estevão de Carva-
lho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Uilson Bezerra e de Iranda Alves 
de Souza Bezerra. ANA GREICE KELLY GOMES FURTADO, estado civil solteira, 
profi ssão arquiteta, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/133.FLS.053V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa 
(24/09/1990), residente e domiciliada Rua Aricurana, 84, casa B, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco Furtado 
e de Maria Eroneide Gomes da Silva.

TIAGO ROGÉRIO CHIVETTA DESOGOS, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público, nascido em São José do Rio Preto, neste Estado (CN:LV.A/169.FLS.278-1° 
SUBDISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP), São José do Rio Preto, SP no dia 
vinte de abril de mil novecentos e oitenta e oito (20/04/1988), residente e domiciliado 
Avenida Diogo José Machado, 222, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Jair Benedito Desogos e de Inês de Fátima Chivetta Desogos. NAYARA CRISTINA 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/004.FLS.238-BOM RETIRO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro 
de mil novecentos e noventa (29/11/1990), residente e domiciliada Avenida Diogo José 
Machado, 222, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juarez Xavier 
de Oliveira e de Sandra Cristina de Oliveira.

DENIR PETERSON DAMASIO, estado civil divorciado, profi ssão segurança, nascido em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia cinco de fevereiro de mil no-
vecentos e setenta e oito (05/02/1978), residente e domiciliado Avenida André Cavalcanti, 
348, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Denir Alves Damasio e de Rosmari 
de Oliveira Damasio. ROSEMEIRE TOMÉ DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
diarista, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil 
novecentos e setenta (26/12/1970), residente e domiciliada Rua Raimundo Gonçalves 
Ferreira, 228, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Tomé da 
Silva e de Rosalia Temoteo da Silva.

JAILSON QUIRINO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de produção, 
nascido em Ouro Branco, Estado de Alagoas (CN:LV.A/016.FLS.167-1° OFÍCIO DE 
OURO BRANCO/AL), Ouro Branco, AL no dia vinte e cinco de novembro de mil no-
vecentos e oitenta e oito (25/11/1988), residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 
3846, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Quirino da Silva e de 
Cleonice Alves da Silva. ANDREIA LUCIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/094.FLS.119-VILA 
PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e três (31/01/1983), residente e domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 
1370, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Marinheiro 
da Silva e de Rita Marluce da Silva.

RAFAEL ARAUJO DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão analista desenvolvedor, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/120.FLS.164 ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (21/09/1994), 
residente e domiciliado Rua Virgínia Augusta Miguel, 335, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Mario Nunes da Costa e de Josefa Iris Souza de Araujo. THALITA 
DELLYS RATERO TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de faturamento, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/256.FLS.295V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (06/02/1996), residente e domiciliada 
Rua Guarujá do Sul, 422, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Max Dellys 
da Silva Teixeira e de Silvana Ratero.

ANDERSON PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia quatro de março de mil novecentos e oitenta e nove 
(04/03/1989), residente e domiciliado Avenida André Cavalcanti, 88, Vila Regina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonel Fabiano Pereira da Silva e de Maria do Socorro 
Elias de Lima da Silva. GILMARA DE JESUS MENDES, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em Itaberaba, Estado da Bahia, Itaberaba, BA no dia vinte de março 
de mil novecentos e noventa e três (20/03/1993), residente e domiciliada Avenida André 
Cavalcanti, 88, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime Silva Mendes 
e de Juscelia Catarina de Jesus.

MIRIALSON DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxilar de insta-
lação, nascido em Itapicuru, Estado da Bahia (CN:LV.A/015.FLS.180 ITAPICURU/
BA), Itapicuru, BA no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(01/02/1994), residente e domiciliado Rua dos Lírios, 07, casa 05, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias Oliveira 
de Jesus e de Josefa Francilina Santos. LAURA HELOIZA ALVES ROCHA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/355.FLS.147V-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de março de mil novecentos e noventa 
e nove (04/03/1999), residente e domiciliada Rua Joapitanga, 466, bloco 05, apar-
tamento 24, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Hamilton 
Rocha e de Maria Helena Alves.

LEONARDO ADRIEL DE ARAÚJO EVANGELISTA, estado civil solteiro, profi ssão es-
tudante, nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/163.FLS.042-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa 
e quatro (26/05/1994), residente e domiciliado Travessa Agostinho Cameroni, 88, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laércio da Silva Evangelista e de Zilda 
Gustavo de Araújo Evangelista. GABRIELLA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fi ssão dermoconsultora, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/256.
FLS.089V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia dois de janeiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (02/01/1995), residente e domiciliada Rua José Canavas, 08, B, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Alves da 
Silva e de Roseli Lima da Silva.

QUENEDES GOMES DE SÁ, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em 
Rodelas, Estado da Bahia, Rodelas, BA no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos 
e setenta e oito (28/08/1978), residente e domiciliado Rua Itamar Franco, 40, casa 02, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Teófi lo Gomes 
de Sá e de Helena Silvéria de Sá. EMISLANDIA MARIA BRIOSO ÁVILA, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em Sobral, Estado do Ceará (CN:LV.A/004.FLS.076 
DISTRITO DE TAPERUABA-SOBRAL/CE), Sobral, CE no dia cinco de outubro de mil 
novecentos e oitenta e um (05/10/1981), residente e domiciliada Rua Itamar Franco, 40, 
casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Pereira Brioso e de Maria das Graças Ávila Brioso.

RODRIGO SANT'ANNA FORTUNATO, estado civil solteiro, profi ssão alimentador de 
linha de produção, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/153,FLS.131-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e noventa e um (27/11/1991), 
residente e domiciliado Rua Manoel Bacelar, 260, casa 03, Jardim Helian, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Roberto Fortunato e de Cleonice Sant'anna Fortunato. DALILA 
BARROS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito, 
(CN:LV.A/175,FLS.298-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de dezembro 
de mil novecentos e noventa e dois (14/12/1992), residente e domiciliada Rua Manoel 
Bacelar, 260, casa 03, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio José 
da Silva e de Wanderlea Neto de Barros.

GUSTAVO DA SILVA MACIEL, estado civil solteiro, profi ssão auditor, nascido em São Pau-
lo - Capital (CN:LV.A/178.FLS.221V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de março 
de mil novecentos e noventa e três (12/03/1993), residente e domiciliado Rua Cristóvão 
Salamanca, 390, bloco A, apartamento 111, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aleksandro Alves Maciel e de Giovana Batista Correa da 
Silva Maciel. MAYARA FACHINELLI ALVES BARBOZA, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/200.FLS.047-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezoito de março de mil novecentos e noventa e quatro (18/03/1994), residente 
e domiciliada Rua Rio Imburana, 228, bloco A, apartamento 124, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Dinarte Geraldo Barboza e de Cristiane Fachinelli Alves.

FABIO VITOR MARTINS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de obras, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/106.FLS.003-FERRAZ DE 
VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia onze de outubro de mil novecentos 
e noventa e oito (11/10/1998), residente e domiciliado Rua Baltazar da Silva, 117, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson da Silva Santos 
e de Maria Enilda Martins Pereira. ISABELLA OLIVA ESTEVES, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/260.FLS.133-LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de maio de mil novecentos e noventa e nove (02/05/1999), residente 
e domiciliada Rua Baltazar da Silva, 117, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Israel Ribeiro Esteves e de Jaqueline Oliva Esteves.

STANLEY ALVES NOVAIS, estado civil solteiro, profi ssão massoterapeuta, nascido em 
neste Distrito (CN:LV-A-254,FLS.158-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de 
junho de mil novecentos e noventa e seis (12/06/1996), residente e domiciliado Rua José 
Dias Velho, 241, casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Evandro Rodrigues Novais e de Silvana Alves Novais. PRISCILA DE PAULA 
ALVES, estado civil solteira, profi ssão massoterapeuta, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-006,FLS.215 VILA GUILHERME/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
setembro de mil novecentos e setenta e sete (24/09/1977), residente e domiciliada Rua 
José Dias Velho, 241, casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Clovis de Oliveira Alves e de Marli de Paula Alves.

FLÁVIO MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/072.FLS.248 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia três de outubro de mil novecentos e noventa (03/10/1990), residente e domiciliado 
Avenida Pires do Rio, 4051, bloco 01, apartamento 07, Jardim Norma, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Moreira dos Santos e de Iracema Moreira dos Santos. 
TALITA SILVESTRE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente jurídico, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/192.FLS.191-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito 
de novembro de mil novecentos e noventa e três (18/11/1993), residente e domiciliada 
Avenida Pires do Rio, 4051, bloco 01, apartamento 07, Jardim Norma, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ivo Silvestre da Silva e de Lucidalva Maria de Moura.

DANIEL DE CARVALHO GONÇALVES, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dois de fevereiro de 
mil novecentos e setenta e três (02/02/1973), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 
5620, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Davi José Gonçalves e de Alice 
de Carvalho. JOANA D'ARC MARLENE MARIA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
pedagoga, nascida em Recife, Estado de Pernambuco, (CN:LV.A/005,FLS.274-RECIFE/
PE), Recife, PE no dia dezessete de maio de mil novecentos e setenta e seis (17/05/1976), 
residente e domiciliada Rua Mariz Sarmento, 247, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Miguel Severino da Silva e de Marlene Maria da Silva.

CLAYTON CARVALHO RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão analista, nascido em 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia vinte de novembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (20/11/1988), residente e domiciliado Rua Ibiajara, 550, casa 07, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ribeiro dos Santos e 
de Fátima Vitória Carvalho Ribeiro. ANNE CARLOS DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/120.
FLS.021V BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e quatro (21/02/1994), residente e domiciliada Rua Quarenta e Sete, 
337, Jardim São Paulo, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Nascimento de 
Souza e de Ivanilda Carlos de Souza.

TIAGO MOTA ORTEGA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em manutenção predial, 
nascido em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV-A-055,FLS.144V-ACLIMAÇÃO/
SP), São Paulo, SP no dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(03/02/1994), residente e domiciliado Rua Inauini, 270, casa 02, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido Ortega e de Joelma Martins da Mota 
Ortega. STEFANIE FERNANDES PENELLA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
expedição, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 599,FLS.025-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de mil novecentos 
e noventa e sete (31/10/1997), residente e domiciliada Rua Inauini, 270, casa 02, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio dos Santos Penella e 
de Michelle Pereira Fernandes.

ELSON PUJOL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão prensista, nascido em Jaguaqua-
ra, Estado da Bahia (CN:LV.A/006.FLS.015-APUAREMA JEQUIÉ/BA), Jaguaquara, BA no 
dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (28/02/1979), residente e 
domiciliado Rua Flor de Pelicano, 287, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Rosalvo Damascena da Silva e de Marlene Pujol da Silva. JOANA'DARC VIEIRA 
DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão atendente de lanchonete, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de outubro de mil 
novecentos e oitenta e oito (22/10/1988), residente e domiciliada Rua Flor da Verdade, 
272, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elisabete Vieira dos Santos.

LEOMAR VIANA DE ORLANDO, estado civil solteiro, profi ssão gerente de galeria, 
nascido em Sítio Novo, Estado do Maranhão (CN:LV.A/009.FLS.096-SÍTIO NOVO/MA), 
Sítio Novo, MA no dia cinco de agosto de mil novecentos e setenta e seis (05/08/1976), 
residente e domiciliado Rua Noventa e Nove, 897, casa 02, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Raul Pereira de Orlando e de 
Maria do Socorro Viana de Orlando. IVANEIDE MARIA LIMA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em José da Penha, Estado do Rio Grande do Norte 
(CN:LV.A/002.FLS.012-JOSÉ DA PENHA/RN), José da Penha, RN no dia oito de outubro 
de mil novecentos e setenta e três (08/10/1973), residente e domiciliada Rua Noventa e 
Nove, 897, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Clóvis Vieira da Silva e de Maria de Lourdes Lima.

VICTOR EDUARDO DOMINGUES BELO, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/179.FLS.268V SUZANO/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de abril de mil novecentos e noventa e oito (04/04/1998), residente e 
domiciliado Rua Karl Gustav Jacobi, 115, Jardim Nordeste, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Silas Belo e de Vilma Auxiliadora Domingues. ADRIANA RABELO DO CARMO, 
estado civil solteira, profi ssão manicure e depiladora, nascida em Subdistrito Santo 
Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/154.FLS.159V-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e setenta e quatro (27/01/1974), residente 
e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 1783, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Guilherme 
Ananias do Carmo e de Gélia Rabelo do Carmo.

HERNANDO CASSIMIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão contínuo, nascido 
em Distrito de São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/102.FLS.058V-ITAIM PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e noventa e oito 
(10/09/1998), residente e domiciliado Rua Desembargador Breno Caramuru Teixeira, 222, 
Cidade Kemel, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Jose Cassimiro da Silva e de Maria 
Luiza da Silva. HELEN GABRIELLY SOUZA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/159.
FLS.218V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia quatro de outubro de mil novecentos 
e noventa e nove (04/10/1999), residente e domiciliada Rua Benjoi, 87, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Ubirajara da Costa 
e de Alcione Isabel de Souza.

ALLEX VAZ LUSTOSA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Piripiri, 
Estado do Piauí (CN:LV.A/002.FLS.271V-PIRIPIRI/PI), Piripiri, PI no dia vinte e nove de 
junho de mil novecentos e noventa (29/06/1990), residente e domiciliado Rua Indaiá 
Grande, 35, bloco A, apartamento 104, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José de Sousa Lustosa e de Ademiria Lima Vaz. ALINE ISAC DE JESUS, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital 
(CN:LV.A/091.FLS.233V SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia três de outubro de mil no-
vecentos e oitenta e oito (03/10/1988), residente e domiciliada Rua Indaiá Grande, 35, 
bloco A, apartamento 104, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jesuino Isac de Jesus e de Natalice Cardoso de Jesus.

JOSÉ RICARDO BARBOZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/001.FLS.097-1º DISTRITO 
DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE), Vitória de Santo Antão, PE no dia vinte e cinco 
de junho de mil novecentos e noventa e cinco (25/06/1995), residente e domiciliado 
Rua Manuel Ribas, 502, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Rufi no da Silva Neto e de Maria de Lourdes de Araujo Barboza. INGREDY 
OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/379.FLS.294 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
julho de dois mil (29/07/2000), residente e domiciliada Rua Manuel Ribas, 502, casa 02, 
Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Ferreira dos Santos e de 
Valeria Cabral de Oliveira. 

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: BELLINI FERRAZ VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 19/12/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Waldeilson Alves Vieira e de Monica Ferraz Vieira. A pretendente: 
TALITA ALMEIDA GERMANO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão assistente 
fi scal, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/12/1997, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Everaldo Germano do Nascimento e de Eliana 
Almeida Nascimento.

O pretendente: SIDNEY FONOFF JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão guarda civil 
municipal, nascido em Santos - SP (1º Subdistrito), no dia 11/09/1984, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sidney Fonoff  e de Valeria Cristina Miguel 
Fonoff . A pretendente: NEREYDA SOARES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
bancária, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 25/01/1990, residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de José Soares da Silva e de Ivone Cardoso da Silva.

O pretendente: RENAN MENDES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão gerente, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 21/04/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Donizetti de Oliveira e de Eliana Mendes de 
Oliveira. A pretendente: MARIA LUANA GOMES SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
fi sioterapeuta, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 15/11/1995, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Evandro de Paiva Silva e de 
Antonia Cordeiro Gomes Silva.

O pretendente: GUSTAVO ARADO ANZAI, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em Votuporanga - SP, no dia 01/09/1989, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Marcio Motta Anzai e de Claudia Cecilia de Oliveira 
Arado Anzai. A pretendente: KAMILLA MARQUES BOUTE, estado civil solteira, profi ssão 
médica, nascida em Varzea Grande - MT, no dia 16/01/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silas Boute e de Arilce Nety Marques Boute.

O pretendente: TIAGO ZAPAROLI, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Sananduva - RS, no dia 03/04/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Sadi Zaparoli e de Lurdes Spigosso Zarapoli. A pretendente: KARLA 
PATRÍCIA FERRARI, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida nesta Capital, 
Tatuapé - SP, no dia 10/07/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Alvaro Ferrari e de Aparecida Benjamin Ferrari.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

O pretendente: GUILHERME ALBUQUERQUE DE AZAVEDO, estado civil solteiro, 
profi ssão analista fi nanceiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/12/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio José de Azevedo Neto e de Cristina 
Maria Albuquerque Azevedo. A pretendente: RAFHAELLA FÁVERO ROBERTI, esta-
do civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/04/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Marcello Roberti e de 
Cleusa Fávero Roberti.

O pretendente: MARCELO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11/05/1974, residente e domiciliado neste Subdistritro, 
São Paulo - SP, fi lho de Sebastião de Souza e de Maria Rocha de Souza. A pretendente: 
MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
empresária, nascida em Tutóia - MA, no dia 17/07/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Magno Rabelo de Sousa e de Maria José Conceição.

O pretendente: PAULO HENRIQUE BENGNOSSI MARQUES, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/03/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Robson Marques e de Paula 
Bengnossi Marques. A pretendente: CAMILLA DIAS GOMES ESTACIO, estado civil 
solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/06/1990, resi-
dente e domiciliada neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Edson Luis Estacio e de 
Rozelaine Dias Gomes Estacio.

O pretendente: LEONARDO ANTUNES VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/02/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edison Antunes Vieira e de Patricia Benedecta Beluzo 
Antunes Viera. A pretendente: FERNANDA FORESTIERO, estado civil solteira, profi s-
são contadora, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/10/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistritro, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Forestiero e de Sonia Verginia de 
Lima Forestiero.

O pretendente: GABRIEL BOMFIM GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
estudante, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/09/1995, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Carlos Gonçalves e de Edvania Bomfi m. A 
pretendente: TAIS RIBEIRO SILVA PINTO, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 12/01/1997, residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo - SP, fi lha de Policarpo Graciano Pinto e de Fabiane Ribeiro Silva Pinto.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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 - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - 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: JEAN GAEL MONUMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido na República do Haiti, no dia (02/10/1993), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de Jean Dieuvert Monuma e de Marie Jocelyne Charleston. A pretendente: 
ZORADIA SOARES DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em 
Varzelândia, MG, no dia (26/08/1969), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Alvaro Soares dos Reis e de Luzia Ferreira Dias.

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006343-03. 2016.8.26.0438 - 1041/14 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Penápolis, Estado de SP, Dr(a). Luciano Brunetto 
Beltran, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Flagiv Montagem Industrial e Transportes Ltda.ME, 
CNPJ 10.733. 882/ 0001-58. Com endereço à AV. Amadeu Soliani, 294, Jardim Brasilia, CEP 
16300-000, Penápolis - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença - 
Processo Nº 0006343-03.2016.8.26.0438 - 1041/14, movida por CGMP-Centro de Gestão de Meios 
de Pagamento S.A. 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$ 25.293,42 (vinte 
e cinco mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), 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, expedido com o 
prazo de vinte (20) dias por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  
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Defi nitivamente, 

foi-se o tempo em 

que a China apenas 

“copiava” outros 

países, desenvolvendo 

produtos mais baratos e 

de baixa qualidade

A edição 2019 da NRF, 
a principal feira do 
varejo mundial, re-

alizada em Nova Iorque, 
nos mostrou justamente 
o contrário. Os chineses 
ganharam respeito com 
inovações e cases que 
farão o país alcançar em 
2019, segundo a eMarke-
ter, o topo de negócios no 
varejo mundial que hoje 
está a cargo dos norte-a-
mericanos. As vendas na 
China devem atingir US$ 
5,636 trilhões, um cresci-
mento de 7,5% em um ano, 
contra US$ 5,529 trilhões 
dos Estados Unidos, que 
avançaria 3,3%. 

O crescimento do comér-
cio na China é impulsiona-
do pelas vendas digitais, 
que devem aumentar 30% 
em 2019, como aponta a 
eMarketer (nos Estados 
Unidos, esse índice deve 
ficar em 10,9%). Hoje, 
os chineses estabelecem 
tendências e vendem para 
o mundo inteiro, inclusive 
para o Brasil, onde plata-
formas como Alibaba, Wish, 
Asos, Gear Best e Tiny Deal 
se popularizaram. Trocando 
em miúdos, temos muito o 
que aprender com esses 
asiáticos quando o assunto 
é varejo. 

Segundo o presidente do 
Alibaba Group, J. Michael 
Evans, a maneira com que 
geralmente nos referimos 
ao Alibaba, dizendo que é a 
Amazon da China, está erra-
da. O Alibaba é um marke-
tplace e não um varejista. 
A companhia não compete 
com marcas, diferente da 
gigante americana, nem 
com as pequenas e médias 
empresas que usam o site. 

Evans reforça que a Chi-
na é um mercado enorme 
para se vender produtos 
de outros países. Há 300 
milhões de pessoas na 
classe média e outros 300 
milhões são esperados 
para se juntar a esse grupo 
nos próximos cinco anos. 
Por isso, vender na China 
produtos produzidos no 
exterior e expandir opera-
ções nos Estados Unidos e 
na Europa fazem parte da 
estratégia de globalização 
do Alibaba.

Os números do Alibaba 
são de admirar. São 600 
milhões de consumidores e 
10 milhões de PMEs na pla-
taforma, US$ 780 bilhões 
em vendas, 70 milhões de 
entregar por dia e 10 mil 
itens com entrega para os 
Estados Unidos diariamen-
te. Mas as inovações não 
ficam somente no seu pode-
roso e-commerce. O grupo 
está cada vez mais próximo 
dos supermercados.

O Alibaba, com seu con-
ceito de novo varejo, trouxe 
novidades surpreendentes. 
Os seus supermercados, 

chamados de Freshippo, 
mantém processos alta-
mente tecnológicos de 
logística de separação de 
pedidos, um self checkout 
inteligente que permite o 
pagamento via reconhe-
cimento facial, etiquetas 
eletrônicas com QR Code 
que oferecem inúmeras 
informações ao cliente pelo 
celular, um restaurante 
dentro da loja que usa robôs 
para entregar e retirar os 
pratos, entre outras coisas. 

A JD Fashion, outra gi-
gante chinesa, também é 
um ícone da inovação do 
varejo naquele país. Seu di-
retor de Desenvolvimento 
de Negócios, Harlan Bra-
tcher, costuma ressaltar 
que a China é o país mais 
avançado do mundo no 
uso de pagamentos pelo 
celular. Por isso, conside-
rando que a vasta maioria 
das transações é realizada 
digitalmente, desenvol-
veu-se uma parceria com 
o aplicativo WeChat, uma 
espécie de Whatsapp, já 
utilizado por 300 milhões 
de clientes ativos, que se 
beneficiam de 500 depó-
sitos e 7 mil estações de 
entrega. 

Os pedidos levam, no má-
ximo, 24 horas para serem 
entregues, com drones em 
algumas operações, além 
da rede manter sete lojas 
sem nenhum atendente e 
artigos de luxo que podem 
chegar à casa dos clientes 
em até 2 horas. Enquanto 
muitos varejistas do res-
tante do mundo enfrentam 
retração, o mercado chinês 
sofre um fenômeno de 
aquecimento ano após ano. 
E não deverá ser diferente 
em 2019, 2020, 2021. 

No primeiro semestre 
de 2018, o varejo chinês 
teve um aumento médio 
de 9% sobre o registrado 
em 2017, puxado espe-
cialmente pelo e-commer-
ce, que representa 20% 
de todo o seu comércio, 
como aponta a pesquisa 
Trading Economics. No 
Brasil, esse percentual é 
de apenas 4%. A busca de 
ganho operacional através 
de automação e robótica, 
com lojas sem atendentes 
e serviços inovadores, 
deve ser permanente no 
Brasil, onde a perspectiva 
de crescimento do varejo é 
gradativa e constante. 

Uma pesquisa da con-
sultoria Deloitte com 826 
empresas que somaram 
faturamento de R$ 2,8 tri-
lhões em 2017, ou 43% do 
PIB, aponta que 97% dos 
empresários pretende re-
alizar algum investimento 
em 2019, o maior percen-
tual da série histórica. A 
confiança na retomada da 
economia, com o bom apro-
veitamento dessa janela de 
oportunidades, poderá ser 
um passaporte para trans-
formar definitivamente 
o Brasil em um país mais 
moderno e cheio de opor-
tunidades, a exemplo do 
que fez a China. 

(*) - É CEO da Bluesoft, empresa 
de tecnologia especializada em 
softwares de gestão em nuvem 

(https://bluesoft.com.br/). 

O que o varejo brasileiro 
pode aprender

com os chineses
André Faria (*)
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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: LUAN RONEI SANTOS DA SILVA CARDOSO, profi ssão: aux. de 
monitoramento, estado civil: solteiro, naturalidade: Ipiau, BA, data-nascimento: 
14/09/1990, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valter Ronei Vasconcelos 
Cardoso e de Jeane Santos da Silva. A pretendente: GABRIELA DE OLIVEIRA LIMA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/04/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Airton de Lima e de 
Roselaine de Oliveia Lima.

O pretendente: DENIS DE JESUS FERREIRA, profi ssão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Josias Ferreira e de Maria D´Ajuda de Jesus Ferreira. A 
pretendente: GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de sala, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Erico Oliveira Santos e de Lucinéia Lima de 
Santana Oliveira.

O pretendente: PAULO ROBERTO FARIAS DOS SANTOS, profi ssão: pizzaoilo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Fernando dos Santos e de Rita de 
Cassia Farias dos Anjos. A pretendente: FLAVIA KELLY VELOSO DA SILVA, profi ssão: 
atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: Escada, PE, data-nascimento: 
16/02/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Veloso da Silva 
Filho e de Marilene Maria da Silva.

O pretendente: JULIANO DA SILVA LIMA, profi ssão: op.telemarketing, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Josmar Freire de Lima e de Maria de Fatima 
da Silva Lima. A pretendente: CAROLINE MAGIER MARY DOS SANTOS, profi ssão: 
aux.administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/09/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lourival Machado dos 
Santos e de Francisca Magier Mary Alves Lima dos Santos.

O pretendente: DIEGO DOS SANTOS, profi ssão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/06/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Nilton Cesar dos Santos e de Edjane Pereira dos Santos. 
A pretendente: LUIZA BARBOSA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/2001, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Marcio Barbosa da Silva e de Janaina da Silva Lima.

O pretendente: HILDIBERTO DE SOUZA SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Santo Antonio de Jesus, BA, data-nascimento: 27/05/1965, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Abilio Martiniano dos Santos e de 
Elvira de Souza Santos. A pretendente: CINTIA LEANDRO MOREIRA, profi ssão: aux.
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 
15/02/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jorge Francisco Moreira 
e de Maria do Socorro Leandro dos Reis Moreira.

O pretendente: MAURICIO CAIRES DINARDI, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Dinardi e de Cantionila Caires Dinardi. 
A pretendente: RENATA ANDRADE DE CARVALHO, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1974, 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Izaulino Andrade de Carvalho e de 
Rodriga Rodrigues de Carvalho.

O pretendente: GILBERTO PONCIANO DE SOUZA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jeovan Ponciano dos Reis e de Dionizia Souza 
dos Santos. A pretendente: MONICA MOREIRA DOS SANTOS, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Damião Moreira dos Santos e de 
Vera Lucia dos Santos.

O pretendente: PAULO TRINDADE DE SOUZA JUNIOR, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Trindade de Souza e de 
Ivanilda Maria de Souza. A pretendente: DAYANE FRUTUOSO DOS REIS, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/02/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wagner Donizeti dos 
Reis e de Margareth Aparecida Frutuoso dos Reis.

O pretendente: MAGNO RIBEIRO PACHECO MACEDO, profi ssão: soldador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nicanor José Zeferino Macedo e de Laurentina 
Ribeiro Pacheco Macedo. A pretendente: KAIANE CRISTINA DE PAULA, profi ssão: 
aux.cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/08/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei de Paula e de 
Carla Cristina da Conceição.

O pretendente: RICARDO DA SILVA, profi ssão: técnico de checape, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Hilario da Silva e de Maria Rosa 
da Silva. A pretendente: NAYARA EMILY DO ESPIRITO SANTO, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto do Espirito Santo e de 
Maria da Solidade da Silva.

O pretendente: ROBERTO MARCOS JUNIOR, profi ssão: escriturario, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Roberto Marcos e de Geni Aparecida Mariano 
Marcos. A pretendente: PRISCILA MARTINS DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1986, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos da Silva e de Maria Aparecida 
Martins da Silva.

O pretendente: JEIMISSON FERREIRA MAIA, profi ssão: ajudante de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São João do Jaguaribe, CE, data-nascimento: 
01/10/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lireudo Martins Maia 
e de Raimunda Océlia Guabiraba Ferreira. A pretendente: VITÓRIA CAVALCANTE 
MATIAS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São João do Jaguaribe, 
CE, data-nascimento: 09/04/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Muniz Matias e de Maria Marcleide Cavalcante Silva.

O pretendente: ALEXANDRE AUGUSTO JORGE, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisca Maria Auxliadora Jorge. A pretendente: 
IFESINACHI JENNIFER ONYEJEGBU, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Port Harcourt-Nigeria, data-nascimento: 22/02/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Christain Onyejegbu e de Pauline Onyejegbu.

O pretendente: OKECHUKWU ONYEMEREKWE, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mbano-Nigeria, data-nascimento: 05/12/1980, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Chadi Onyemerekwe e de Tina Onyemerekwe. A pretendente: 
CAMILA SOARES GODINHO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 28/10/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Soares Godinho e de Maria Aparecida Rodrigues Godinho.

O pretendente: GUSTAVO BATISTA FERREIRA GONDIM, profi ssão: atendente 
de farmácia, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/05/1996, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Wilmar Ferreira 
Gondim e de Neila Batista de Oliveira Ferreira Gondim. A pretendente: BIANCA DA 
SILVA OLIVEIRA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/02/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Rosenildo Santos de Oliveira e de Patricia da Silva Dias Oliveira.

O pretendente: KASSEM AHMAD MOURAD NETO, profi ssão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mohamad Kassem Mourad e de Fatima El Lakis 
Mourad. A pretendente: TAMARA PIAUILINO FERREIRA, profi ssão: supervisora de 
loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luis Carlos Ferreira e de Maria 
Jeane Piauilino.

O pretendente: HENRIQUE PEREIRA CARDOSO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Pereira Cardoso Filho e de Maria 
Aparecida Cardoso. A pretendente: MARIA APARECIDA PAU FERRO DOS SANTOS 
CERQUEIRA, profi ssão: autônoma, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 10/11/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Benedito Pau Ferro dos Santos e de Shirley da Silva Santos.

O pretendente: LUCAS FERREIRA JACOME, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Celso Pereira Jacome e de Katia Aparecida Ferreira da Costa. A 
pretendente: BRENDA MICAELE FERNANDES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/2000, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Tatiane Aparecida Fernandes.

O pretendente: REGINALDO NOGUEIRA GUEDES JUNIOR, profi ssão: motorista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1975, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Nogueira Guedes e de 
Maria Lucia Sarmento Guedes. A pretendente: VANESSA NORIKO MURAHARA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/05/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mario Sigueyuki 
Murahara e de Tereza Suzuki.

O pretendente: WESLEY DE MATOS SILVA, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1999, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Joabe Alves Silva e de Rubia Silva de Matos. A pretendente: 
THAIS ALVES DA SILVA, profi ssão: lojista, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Ricardo da Silva Quirino e de Erica Alves de Aguiar.

O pretendente: THIAGO FERREIRA RODRIGUES, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/2001, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Murilo Rodrigues e de Maria da Conceição 
Ferreira. A pretendente: JULIANA CLAUDINO SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 03/02/2003, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ronildo Claudino Silva e de Milibete Veloso 
Rodrigues.

O pretendente: CHIGOZIE LEMMY OKECHUKWU, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Nnewi-Nigeria, data-nascimento: 08/01/1971, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Okechukwu Nwachukwu e de Beatrice 
Okechukwu. A pretendente: PAOLA TAMIRES DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Solange Cristina de Oliveira 
Santos.

O pretendente: FELIPE DA SILVA MENDES, profi ssão: coletor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 12/03/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Estevão Mendes e de Ana Lucia Gomes da Silva. 
A pretendente: KETELYN LUANA FERREIRA ARAUJO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1999, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Felix de Araujo e de Janaina Pires 
Ferreira.

O pretendente: JOSÉ OLAVO DA SILVA, profi ssão: gesseiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Crateús, CE, data-nascimento: 18/04/1980, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Chagas da Silva e de Maria de Fátima Quadro da 
Silva. A pretendente: MARIA LUCIANA RODRIGUES LIMA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Crateus, CE, data-nascimento: 03/12/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco das Chagas Lima e de Maria Deuza 
Rodrigues Lima.

O pretendente: JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Santana do Garrote, PB, data-nascimento: 13/09/1947, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ribeiro de Souza 
e de Joana Rosa de Souza. A pretendente: DIJENALVA MONTE CALABRETTI, 
profi ssão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/09/1955, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Miguel Monte e de 
Guiomar Procopio Monte.

O pretendente: HIGOR FERREIRA RIBEIRO, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1996, residente e domiciliado em 
Guarulhos, SP, fi lho de Marcos Rogerio Ribeiro e de Helena Monica Ferreira Martins. 
A pretendente: RAYANE LOPES JESUS MELO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/2001, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Maximo de Jesus Melo e de Francisca Raimunda Lopes Jesus 
Melo.

O pretendente: JAIRO LIMA DOS SANTOS, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1973, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Mourivaldo Oliveira dos Santos e de Antonia Lima dos 
Santos. A pretendente: ALESSANDRA MARQUES DOS REIS, profi ssão: cuidadora de 
idosos, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/03/1972, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Olivio Marques dos Reis e de Ana 
Maria dos Reis.

O pretendente: MARCELO FRAGATTE DE CARVALHO, profi ssão: mecânico 
de autos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/02/1985, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Geraldo de Carvalho 
Filho e de Valeria Fragatte Carvalho. A pretendente: JÉSSICA SANTOS GATO, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, 
data-nascimento: 06/12/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Mariuza Santos Gato.

O pretendente: NARCISO RIBEIRO DANTAS, profissão: analista de T.I, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Tucano, BA, data-nascimento: 17/03/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Santana Dantas e de 
Neide Santos Ribeiro de Jesus. A pretendente: CRISTINIANA NASCIMENTO 
DE AZEVEDO, profissão: aux.administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
Riachão do Jacuipe, BA, data-nascimento: 02/03/1981, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Ariston Santana de Azevedo e de Edionete do Nascimento 
Azevedo.

O pretendente: DAVID OLIVEIRA ROCHA, profi ssão: gerente de controle de qualidade, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valter Pereira da Rocha e de Maria 
Gerusa de Oliveira Rocha. A pretendente: CINTIA DANIELE DA SILVA RIBEIRO, 
profi ssão: aux. de recursos humanos, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 11/04/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Everaldo Apolonio dos Anjos e de Celia Maria da Silva.

O pretendente: CLAYTON ALVES DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Alves dos Santos e de Eurides Alexandrina 
Alves dos Santos. A pretendente: LAÍZA SANTOS SOARES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Itororó, BA, data-nascimento: 28/02/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Hildebrando Santos Soares e de Nelma Melo 
dos Santos.

O pretendente: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Igreja Nova, AL, data-nascimento: 07/07/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Elisio dos Santos e de Jomelice Inocencio dos 
Santos. A pretendente: CRISTINA LAURENTINO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santa Isabel do Ivai, PR, data-nascimento: 09/07/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luis da Silva Laurentino e de 
Aparecida Francisco Laurentino.

O pretendente: MARCUS VINICIUS BEZERRA DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Clovis Bezerra de Oliveira e de Roseli 
Aparecida Camargo. A pretendente: REBECA DO NASCIMENTO CRISPIM, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/03/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei Crispim e de 
Raquel do Nascimento Crispim.

O pretendente: MARCOS APARECIDO DIAS SILVA, profi ssão: copeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Maetinga, BA, data-nascimento: 24/09/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Eugenio da Silva e de Marineusa Conceição 
Dias Silva. A pretendente: CILENE MARIA DA SILVA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 24/07/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Aurino de Jesus Silva e de Sandra 
Maria da Silva.

O pretendente: FABIO YUKI OSHIRO, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Tsutomu Oshiro e de Lucia Aparecida Noriko Gondo Oshiro. 
A pretendente: CRISTINA MACÊDO DE SOUZA, profi ssão: enfermeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Rogério de Souza e de Aureni Alves 
Macêdo de Souza.

O pretendente: HILTON MARQUES LEITE, profi ssão: jornaleiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jaime Leite da Silva e de Roberilda Marques 
Leite da Silva. A pretendente: VIVIANE ALBURNIO, profi ssão: op. de loja, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1985, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Alburnio e de Therezinha Longhi 
Alburnio.

O pretendente: VICTOR HUGO HILARIO RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 06/10/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edson Ribeiro da Silva e de Luciane 
Raquel Pires dos Santos Silva. A pretendente: KAREN ALVES VIEIRA, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/08/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Evandro Dias Vieira e 
de Eliane Alves dos Santos.

O pretendente: FLÁVIO ALVES DE ANDRADE, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 25/04/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Lopes de Andrade Filho e de Josina Maria 
Alves de Andrade. A pretendente: LARISSA KELLY RICARDO DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 15/12/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Heronides Ricardo da Silva e 
de Vera Lucia Xavier da Silva.

O pretendente: DIOGO GUILHERME DE OLIVEIRA, profi ssão: taxista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/11/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Guilherme de Oliveira e de Maria da Graça 
Pereira Caldas. A pretendente: ÉRIKA CRISTINA DE SOUSA ROCHA, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/02/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jovedes Francisco da 
Rocha e de Roseli Maria de Sousa Rocha.

O pretendente: JORGE GOMES DA SILVA, profi ssão: mecânico, estado civil: viúvo, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1960, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Albertino Jose da Silva e de Rosa Gomes da Conceição Silva. 
A pretendente: SOLANGE ALVES EVANGELISTA, profi ssão: diarista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Frei Inocencio, MG, data-nascimento: 23/04/1962, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Evangelista da Silva e de Maria Aparecida 
da Silva.

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 - 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: LORIS GIUSEPPE SANTORO, profi ssão: chefe de cozinha, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Seregno, MI, Itália, data-nascimento: 03/05/1968, resi-
dente e domiciliado na Itália, fi lho de Rocco Santoro e de Angela Arienti. A pretendente: 
MARIA D’AJUDA DE SOUZA CARVALHO, profi ssão: auxiliar de saúde, estado civil: 
viúva, naturalidade: Itamaraju, BA, data-nascimento: 15/08/1972, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alfeu Santos de Carvalho e de Elza Maria de 
Souza Carvalho. Es
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Os recentes problemas 

envolvendo obras 

de infraestrutura, 

culminando 

na tragédia de 

Brumadinho, faz 

lembrar quão 

importante é a 

engenharia

Seja para o bem ou para o 
mal, o seu impacto para 
a sociedade é enorme. O 

Instituto de Engenharia de São 
Paulo publicou um manifesto 
com pontos muito interessan-
tes, terminando as afi rmações 
com a declaração de que não 
há falha de engenharia, mas 
sim falta dela.

A polêmica prisão dos enge-
nheiros, antes da apuração das 

responsabilidades e análise 
das provas, sob o argumento de 
possível destruição de provas, 
leva a pensar em uma eventual 
falha, ou falta, de um sistema 
de informação. 

Os documentos, dados e 
evidências que embasaram o 
laudo, assim com todas as in-
formações sobre a operação e 
a leitura dos sensores, desde a 
inspeção que produziu o laudo 
até o rompimento, deveriam 
estar documentadas em um 
sistema com rastreabilidade 
e sem possibilidade de serem 
maculadas.

Sendo assim, qual o risco que 
as provas estariam correndo? 
Falta tecnologia neste univer-
so. O blockchain, que foi criado 
para garantir a segurança das 
informações registradas, re-
solveria todo o problema que 

emana a apuração deste caso 
no que tange aos dados relacio-
nados aos laudos em questão. 
Para os leigos entenderem, 
fazendo uma analogia, é como 
se estivéssemos “escrevendo 
em pedra”. Não depende de 
nenhum ente central, todos 
os stakeholders tem uma cópia 
dos registros.

A tecnologia nasceu com a 
base das criptomoedas, mas já 
há aplicações para armazenar 
dados de engenharia. Alguns 
importantes projetos privados 
de barragens já fazem uso para 
sua gestão própria. Então, por 
que o governo não cria uma 
regra exigindo uma carteira 
de blockchain para projetos 
de infraestrutura? Projeto, 
inspeções e, principalmente, 
a operação. Tudo “registrado 
em pedra”, com responsáveis 
e sem a possibilidade de se 
apagar ou macular.

Se o argumento era de que 
não havia uma tecnologia com 
este porte e que fosse barato, 
simples e efi caz, agora já é 
possível. Alguns olham para 
este modelo de tecnologia 
apenas para as questões fi -
nanceiras e de suprimentos, 
mas usá-la para segurança e 
contratos de infraestrutura é 
uma aplicação perfeita para 
o Brasil. A engenharia pede 
transformação digital. Isso é 
quebra de paradigma, isso é 
inovação.

(*) - É engenheiro civil formado pela 
Poli/USP, presidente do Construtivo, 

empresa de tecnologia com DNA 
de engenharia e membro da ADN 

(Autodesk Development Network) 
e do Royal Institution of Chartered 

Surveyours (www.construtivo.com).

Vale e Brumadinho: 
prisão, sistemas e uso 

do blockchain
Marcus Granadeiro (*)

São Paulo, quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019Página 10

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: GILMAR DA SILVA PAULINO, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Pedro Aparecido Paulino e de Maria Aparecida da Silva. A pretendente: 
LUANA LOPES OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de idosos, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/04/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sergio da Silva Oliveira e de Neusa Lopes.

O pretendente: TIAGO BERNARDES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de lojistica, nascido em Poá, SP, no dia (10/05/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Roberto dos Santos Lima e de Lourdes Bernardes da Silva. 
A pretendente: IVANETE RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão agente 
escolar, nascida em Palmas de Monte Alto, BA, no dia (19/11/1980), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Rodrigues da Silva e de Zede Ribeiro da Silva.

O pretendente: ANTONIO NEVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão apo-
sentado, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Onias Custodio de Oliveira e de Romilda Luzia Neves. A 
pretendente: PATRICIA DE BARROS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/01/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Nilson Pereira de Souza e de Rosalia de Barros Souza.

O pretendente: JOSE CANDIDO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão mano-
brista, nascido em Santo Antonio do Amparo, MG, no dia (06/10/1953), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Candido Filho e de Efi genia Candida de 
Jesus. A pretendente: IVANILDA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em Irapuru, SP, no dia (31/01/1965), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Jose dos Santos e de Aurelina da Silva Santos.

O pretendente: ANTONIO JULIO CHAGAS, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Niteroi, RJ, no dia (01/10/1947), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas Fernandes da Silva e de Paulina Marques 
Barbosa. A pretendente: MARIA JOSE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em Matriz de Camaragibe, AL, no dia (10/01/1959), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Olimpio dos Santos e de 
Maria da Conceição dos Santos.

O pretendente: DENIS ALMEIDA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/03/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Elias dos Santos Junior e de Marlene Almeida 
de Barros. A pretendente: VITORIA SOUZA LIMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/02/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Getulio Alves de Lima e de Marisa Natividade de 
Souza Lima.

O pretendente: FRANCIMÁRIO PATRÍCIO DINIZ, estado civil solteiro, profi ssão agricul-
tor, nascido em Princesa Isabel, PB, no dia (22/01/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Patrício Diniz e de Maria Auzení Ferreira da Luz. A 
pretendente: COSMA MARTINS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Serra Talhada, PE, no dia (26/12/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Martins da Silva e de Inácia Henrique da Silva.

O pretendente: BRUNO COSTA DE CARVALHO GETNER, estado civil solteiro, profi ssão 
militar da aeronautica, nascido em Arujá, SP, no dia (22/06/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Eduardo Getner e de Andreia Costa de Car-
valho Getner. A pretendente: CAMILA COLARES ALVES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (21/07/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Marcio Alves e de Ivanilda Rodrigues Colares.

O pretendente: GUILHERME FELIX ALVES, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Christian Diniz Alves e de Kelly Cristina Felix Alves. A pretendente: 
LORRUANA MARQUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (19/09/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Batista da Silva e de Joselma Teresinha da Silva.

O pretendente: LUCAS HENRIQUE BALBINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
feirante, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/02/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Airton da Silva e de Suzelaine Cristina Balbino. A preten-
dente: THAINA PERES GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão feirante, nascida 
em Suzano, SP, no dia (11/09/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Orlando Alves Gonçalves e de Aparecida Bernardino Peres.

O pretendente: EZEQUIAS DA SILVA VENANCIO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/08/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Antonino Venancio e de Elza Maria da Silva Venancio. 
A pretendente: JANIELY CARDOSO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Matina, BA, no dia (29/12/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Nunes Pereira e de Eldir de Jesus Cardoso.

O pretendente: LUCAS MOISES NEVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
promotor de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Almir Marques da SilvA e de Lucimar 
Neves. A pretendente: MARIA IZABEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA NETA, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/07/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Renilton Nascimento de Oliveira e 
de Joseane Alves dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão eletrotecnico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/08/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Correia dos Santos e de Deosdete Barbosa dos Santos. A 
pretendente: KESLEY COELHO BATALHA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/01/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robert Luis Santana Batalha e de Francisca Lima 
dos Santos Coelho.

O pretendente: EVERTON RICARDO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão estoquista, nascido em Suzano, SP, no dia (02/01/1989), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Inacio dos Santos e de Nilceia 
da Silva Santos. A pretendente: ELLEN DIANA SILVA COSTA, estado civil solteira, 
profissão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/04/1991), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Vicente Costa e de Vera 
Lucia Gomes da Silva Costa.

O pretendente: NATANAEL RIBEIRO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em Piritiba, BA, no dia (13/12/1949), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Pereira de Almeida e de Adelice Ribeiro de 
Almeida. A pretendente: MARIA HELENA SOARES, estado civil divorciada, profis-
são auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/04/1969), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cairbar Soares e de Maria do 
Carmo Batista Soares.

O pretendente: FERNANDO BENEDITO BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão 
surfaçagista óptico, nascido em São Benedito do Sul, PE, no dia (23/10/1961), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Barbosa de Lima 
e de Rosa Maria das Neves. A pretendente: JOSEFA DIAS DOS SANTOS, estado 
civil divorciada, profi ssão cuidadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/11/1968), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Dias dos Santos 
e de Judite dos Santos.

O pretendente: RONALDO SILVA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão chapeiro, 
nascido em Montes Claros, MG, no dia (06/04/1971), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlita Silva de Jesus. A pretendente: SONIA FEITOSA, estado 
civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Parnarama, MA, no dia (20/02/1970), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Feitosa e de 
Maria Aldair Feitosa.

O pretendente: WILSON ALVES FERREIRA, estado civil viúvo, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/07/1957), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Irineu Alves Ferreira e de Maria Ferreira dos Santos. 
A pretendente: BENIZETE DOS SANTOS CARVALHO, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em Camocim, CE, no dia (08/04/1966), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco José de Carvalho e de Maria dos 
Santos Carvalho.

O pretendente: ARLINDO LOURENÇO DE SANT'ANA FILHO, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/10/1957), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Lourenço de Sant'Ana e 
de Lourdes Leandro da Silva Sant'Ana. A pretendente: CELIA DIAS DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/07/1971), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celso Dias dos Santos 
e de Antonia Amalia dos Santos.

O pretendente: EDSON ALVES CALÓ, estado civil divorciado, profi ssão mestre de obras, 
nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (13/09/1952), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Martins Alves Caló e de Laudiceia dos Santos. A preten-
dente: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Sertaneja, PR, no dia (29/04/1961), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Alves de Oliveira e de Candida Aparecida de Oliveira.

O pretendente: REGINALDO ALVES DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/08/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourivaldo Jose Araujo e de Lindinalva Alves de 
Araujo. A pretendente: KARINA JESUS SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/04/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Ferreira Silva e de Sonia Aparecida Jesus 
de Oliveira.

O pretendente: EDMILSON BORGES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marlene Amelia Borges. A pretendente: ELISA 
CRISTINA AGUIAR, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (11/04/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Raimundo Aguiar.

O pretendente: RENATO SIMÕES DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão diretor de 
vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/01/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Simões Duarte Filho e de Vera Lucia Ramos Duarte. 
A pretendente: GISELE VIEIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (08/10/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Lorinaldo Vieira Lima e de Siluta Pinto da Cruz.

O pretendente: VAGNER PATRICIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1980), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Patricio de Souza Neto e de Elisabete da Silva Souza. 
A pretendente: EMANUELI SANTOS BATISTA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Penedo, AL, no dia (10/08/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Cicero Batista e de Maria de Fatima Santos.

O pretendente: JOSENILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão açougueiro, nascido em Ipiaú, BA, no dia (25/05/1962), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Vieira do Nascimento e de Alice Rodrigues 
Santana. A pretendente: LUCICLEIDE BERNARDINO BENTO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de farmacia, nascida em Esperança, PB, no dia (03/09/1983), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eraldo Bento e de Maria do Socorro 
Bernardino Bento.

O pretendente: VAGNER THOMAZ, estado civil solteiro, profi ssão assistente tecnico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/03/1966), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alvaro Thomaz e de Vilma Felix Thomaz. A pretendente: ELIANA 
FELIPE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (11/01/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Felipe dos Santos e de Thereza Maria dos Santos.

O pretendente: JOSÉ JOÃO MONTEIRO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Ferreiros, PE, no dia (01/05/1949), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Izaura Helena Monteiro. A pretendente: MERCEDES OLIVEIRA 
GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em Birigui, SP, no 
dia (13/09/1957), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente 
Gonçalves da Silva e de Aparecida de Paula Oliveira da Silva.

O pretendente: PAULO RICARDO SOBRERA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascido em Guarulhos, SP, no dia (21/08/1989), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ednaldo Julio dos Santos 
e de Neide Sobrera Roder. A pretendente: NATHANE MIGUEL DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar veterinária, nascida em Suzano, SP, no dia (12/06/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto de Oliveira 
e de Creusa Paulina Miguel.

O pretendente: CARLOS ALBERTO MACEDO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Carlos dos Santos e de Ivonete Macedo Rocha. 
A pretendente: RITA MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão vigilante, nascida 
em Acopiara, CE, no dia (27/04/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Senhor da Silva e de Maria das Dores da Conceição.

O pretendente: EDUARDO SILVA CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão soldador, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (21/02/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Eugenio Silva Campos e de Maria do Livramento Silva. A pre-
tendente: ADRIANA SANTOS ALENCAR DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/01/1989), residente e domiciliada em 
Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Antonio Alencar de Souza e de Josefa Neide Santos Alencar.

O pretendente: DARIO LUIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Igarassu, PE, no dia (28/06/1980), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz José da Silva e de Maria do Carmo da Silva. A pretendente: 
SILVANIA MONICA CAVALCANTE DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Lourenço da Mata, PE, no dia (02/06/1975), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cavalcante da Silva e de Maria do Carmo 
da Guia da Silva.

O pretendente: MARIO SÉRGIO DA CUNHA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/07/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Mario de Lima e de Ana Lúcia da Cunha Lima. A pretendente: 
TAINARA LOPES DE ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Ibitiara, BA, no dia (01/06/1996), residente e domiciliada no Sapopemba, São Paulo, 
SP, fi lha de Joaquim Francisco de Araújo e de Elizete Lopes de Araújo.

O pretendente: FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
pedreiro, nascido em Pio IX, PI, no dia (15/07/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Marcos da Silva e de Tereza Maria de Jesus. 
A pretendente: JANAÍNA ALESSANDRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Suzano, SP, no dia (08/03/1995), residente e domiciliada em Ferraz de 
Vasconcelos, SP, fi lha de Amauri Aparecido da Silva e de Rogeria do Nascimento Silva.

O pretendente: EDSON JOSE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/05/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Antonio da Silva e de Quiteria Maria da Silva. A pretendente: 
MARCELLE FLORE NGOKAM NZONHATSING, estado civil solteira, profi ssão cabe-
leireira, nascida em Libreville - República dos Camarões, no dia (22/07/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nzonhatsing Samuel e de Kengne 
Sager Florence.

O pretendente: GERSON DE SOUZA GEREMIAS, estado civil solteiro, profi ssão se-
parador, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (04/01/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hélio Geremias Junior e de Raquel de Souza. A 
pretendente: SARAH BRITO DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/03/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cirso Raimundo de Paula e de Maria José Salgado Brito de Paula.

O pretendente: DENIS NOBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
em telefonia, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/08/1991), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Noberto da Silva e de Rosenir da 
Silva Noberto. A pretendente: VIVIANE MARTINS DE LIMA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Londrina, PR, no dia (19/05/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ilson Ferreira de Lima 
e de Neuza Martins de Lima.

O pretendente: FRANCISCO REGINALDO AZEVEDO, estado civil divorciado, profi ssão 
zelador, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/12/1969), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves Azevedo e de Francisca Araujo Azevedo. A 
pretendente: JAEL PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão pedagoga, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/02/1980), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Pereira dos Santos e de Maria Prescila dos Santos.

O pretendente: LEANDRO OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dercio Mangueira de Souza e de Rita de Cassia 
Oliveira. A pretendente: JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Tinguá, CE, no dia (02/03/1990), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Rodrigues da Silva e de 
Nonata Conceição da Silva.

Fernanda dos Reis (*)

Nesse caso da barragem da Vale, 
como acontece com numerosos 
outros empreendimentos e obras 

em nosso país, a legislação de entrada, 
alvarás, autorizações e licenças ambientais 
parecem em conformidade. No entanto, 
a fi scalização e o acompanhamento são 
capengas. Essa contradição é marcante 
na cultura brasileira.

Há no País mais de 30 órgãos com capa-
cidade de fi scalização ambiental, muitos 
deles até mesmo com sobreposição de 
competências. 

Talvez seja este um dos problemas, pois 
algo que muitos cuidam acaba sendo rele-
gado, com a diluição das responsabilidades. 
Uma questão que lembra a velha máxima 
de que “cachorro com muitos donos mor-
re de fome”. Ministério Público, Agência 
Nacional de Água, Agência Nacional de 
Mineração, Ibama, Tribunais de Contas.... 
Todos poderiam e deveriam fi scalizar, mas 
não fi zeram. Tantos organismos onerosos 
para o Estado e nenhum cumpriu sua 
missão em Brumadinho.

O Brasil tem uma legislação forte para 
todo o processo de liberação de obras e 
empreendimentos, mas peca muito no 
acompanhamento, fi scalização e preven-
ção. Tivemos, há pouco tempo, o rompi-
mento da barragem de Mariana, do mesmo 
grupo empresarial da Vale, que também 
foi um evento gravíssimo. À época, houve 
toda uma reverberação, alertas e discur-
sos de autoridades e analistas. Porém, 
passado o impacto, o tema foi esquecido 
e se manteve a ausência de fi scalização e 
acompanhamento.

O Brasil tem, ainda, a Política Nacional 
de Segurança em Barragens, instituída 
pela Lei 12.334, de 20 de setembro de 
2010, que estabelece procedimentos para 
a segurança de barragens destinadas à 
acumulação de água, à disposição fi nal ou 
temporária de rejeitos e à acumulação de 

A cultura de não fi scalizar e 
a tragédia de Brumadinho

A tragédia de Brumadinho, além de toda a consternação nacional e da solidariedade de todos, merece 
uma refl exão importante sobre esse tipo de problema no Brasil.

EPA/Antonio Lacerda

resíduos industriais. No entanto, a norma 
não foi implementada em termos práticos.

O acidente de Mariana, em 2015, deveria 
ter despertado toda a atenção para o tema. 
Porém, apesar de sua gravidade, a questão 
continuou relegada a segundo plano. O 
Ministério Público, por exemplo, poderia 
ter se aprofundado no conteúdo dessa lei 
específi ca e, com base nela, averiguar tudo 
o que estava acontecendo nas centenas 
de barragens existentes no Brasil. Mas, 
não fez isso. E agora, de maneira triste 
e dramática, estamos descobrindo que a 
Barragem de Brumadinho, não era segura 
e estável, como se classifi cava até ocorrer 
a tragédia.

Temos, portanto, um sério problema 
cultural de fi scalização. O Brasil gasta 
muito com legislação de entrada e punição. 
Demoniza as situações quando ocorrem, 
indeniza e aplica sanções legais, mas 
não investe e se empenha em fi scalizar 
e prevenir. Normalmente, os órgãos de 
controle glosam os recursos destinados à 
fi scalização, entendendo a prevenção como 
gasto e não investimento.

Observa-se esse problema até em ques-

tões mais simples, como a prevenção de 
passivo trabalhista nas prestadoras de 
serviço para órgãos públicos. Cortam-se 
essas despesas, sob alegação de que seria 
desnecessário um provimento para algo 
que não está ocorrendo. Porém, quando 
ocorre (e acontece!), é preciso punir e 
indenizar.

Se a Vale tivesse investido em preven-
ção os cerca de R$ 11 bilhões bloqueados 
judicialmente por conta do acidente de 
Brumadinho, o Brasil não estaria viven-
ciando essa situação tão amarga e a própria 
companhia não estaria enfrentando todas 
as consequências, como a perda recorde 
do valor de uma empresa na Bolsa de Va-
lores, danos gravíssimos para sua imagem 
e processos criminais e indenizatórios que 
se seguirão.

O mesmo se aplica aos órgãos e autori-
dades competentes, que também poderiam 
ter evitado a tragédia se cumprissem de 
modo adequado seu dever legal de fi sca-
lizar. Quando aprenderemos?

(*) - É sócia-titular da Caodaglio & Reis Advogados 
Associados.
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