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“A vida é uma tarefa que 
não pode ser dividida 
com ninguém”.
Rachel de Queiroz (1910/2003)
Escritora brasileira

Portos movimentaram 1,117 bilhão de 
toneladas de cargas em 2018

A movimentação de cargas no setor portuário apre-
sentou um crescimento de 2,7% em 2018, na compara-
ção com o ano anterior. Dados divulgados pela Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) mostram 
que, no ano passado, 1,117 bilhão de toneladas de cargas 
foram movimentadas em terminais públicos e privados.

Os portos públicos movimentaram 374 milhões de to-
neladas em 2018, um aumento de 2,6% em comparação 
com 2017, quando foram movimentados 365 milhões de 

toneladas. Já os terminais privados movimentaram 743 
milhões de toneladas no ano passado, um crescimento 
de 2,8% em relação a 2017 (723 milhões de toneladas).

Entre os portos públicos, o de Santos aparece na 
primeira posição, com 107,5 milhões de toneladas de 
cargas. Em segundo, está Itaguaí (RJ) com 56,6 milhões 
de toneladas. No terceiro lugar, Paranaguá (PR), com 
48,5 milhões de toneladas. Depois aparecem Rio Grande 
(RS), com 27,2 milhões de toneladas movimentadas, e 
Suape (PE), que movimentou 23,4 milhões de toneladas.

Já em relação aos privados, o terminal de Ponta da 

Madeira (MA) liderou a movimentação em 2018, com 
198,1 milhões de toneladas. Depois vem Tubarão (ES), 
com 103,9 milhões de toneladas. Em seguida, apare-
cem Tebar (SP), com 44,1 milhões de toneladas; Tebig 
(RJ), com 42,9 milhões de toneladas; e Ilha Guaíba 
(RJ), com 41,2 milhões de toneladas. A principal carga 
transportada foi o minério de ferro. “O setor portuário 
movimentou 407 milhões de toneladas dessa carga em 
2018. O minério de ferro, conforme os dados da Antaq, 
representa 36% do total movimentado por portos e 
terminais privados do país”, informou a agência (ABr).

O Ministério da Justiça 
publicou ontem (13), 
em edição extra do 

Diário Ofi cial da União, uma 
portaria tornando as regras 
para a visitação social de 
presos nos presídios federais 
de segurança máxima mais 
rígidas. O texto da Portaria 
nº 157 estabelece que, nestes 
estabelecimentos, as visitas 
sociais fi carão restritas ao 
parlatório e à videoconferên-
cia, sob supervisão, e com o 
exclusivo propósito de manter 
“os laços familiares e sociais”. 

No parlatório, os cônjuges, 
companheiros, parentes e 

Ministério da Justiça torna 
visitação em presídios 
federais mais rígida

amigos previamente autori-
zados a visitar o preso fi carão 
separados por um vidro, con-
versando com o uso de um 
interfone. Apenas os presos 
que tenham assinado acordo 
de colaboração com a Justiça e 
os casos previstos em lei rece-
berão tratamento diferenciado.

Em nota, o ministério ex-
plicou que, com a publicação 
da portaria, o Sistema Peni-
tenciário Federal passa a ter 
uma regra única. Até então, o 
diretor-geral do Departamento 
Penitenciário Nacional (De-
pen) ou os diretores dos presí-
dios federais podiam restringir 

as visitas sociais em pátio por 
meio de atos administrativos 
específi cos. “Com a mudança, 
a visita social em pátio passa 
a ser uma exceção à regra”, 
informa a pasta.

Os presos que, por 360 dias 
ininterruptos, apresentarem 
“ótimo comportamento” terão 
direito a voltar a receber as vi-
sitas no pátio de visitação, uma 
vez ao mês. O benefício deverá 
ser autorizado pelo diretor 
do estabelecimento penal, de 
forma devidamente fundamen-
tada em relatório. Os encontros 
poderão ser interrompidas ou 
suspensas caso os agentes 

penitenciários suspeitem que 
o preso e qualquer visitante 
estejam utilizando linguagem 

cifrada para transmitir mensa-
gens, ou que o visitante esteja 
aproveitando a ocasião para 

se comunicar com presos ou 
visitantes em outras cabines 
do parlatório (ABr).

“Com a mudança, a visita social em pátio passa a ser uma exceção

à regra”, informa a pasta.

O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, reite-
rou ontem (13) que as reformas 
da Previdência e tributária são 
fundamentais na recuperação 
do equilíbrio fi scal e redução da 
dívida pública. Ele participou 
do ‘Seminário de Abertura do 
Ano de 2019’, que debateu os 
rumos da economia e as pers-
pectivas sobre a retomada de 
investimentos no país.

“A dívida pública é um peso 
na geração que vem depois de 
nós, rompe o pacto de gera-
ções, que já está rompido com 
o sistema previdenciário, onde 
os mais jovens trabalham para 
que os mais velhos tenham 
aposentadoria”, disse o vice-
-presidente. O texto-base da 
reforma da Previdência foi 
concluído pela equipe de go-
verno e agora aguarda a análise 
do presidente Jair Bolsonaro. 
Segundo o secretário da Pre-
vidência e Trabalho, Rogério 
Marinho, o presidente dará a 
palavra fi nal sobre o projeto que 
será enviado à Câmara. 

Para enfrentar a violência, 
o vice-presidente defendeu 
atenção especial para as ques-
tões sociais e de infraestrutura 
básica, em especial para as 
periferias “onde as populações 
são esquecidas pelo Estado”. 

Vice-presidente da República, 

Hamilton Mourão.

O governo de São Paulo 
transferiu 22 presos ontem 
(13) para penitenciárias fede-
rais. Todos são líderes da facção 
criminosa Primeiro Comando 
da Capital (PCC). Os detentos 
estavam no presídio de Presi-
dente Venceslau, no interior do 
estado. Entre os transferidos, 
está Marcos Hebas Camacho, 
o Marcola, considerado o 
principal líder da organização 
criminosa.

No pedido formulado à Justi-
ça pelo MP-SP, os promotores 
argumentam que investigações 
apontam para a existência de 
planos para tentar libertar 
Marcola. “Os alvos da ação já 
teriam gasto dezenas de mi-
lhões de dólares nesse plano, 
investindo fortemente em 
logística, compra de veículos 
blindados, aeronaves, material 
bélico, armamento de guerra e 
treinamento de pessoal”, afi rma 
o documento.

O resgate estaria sendo pla-
nejado, de acordo com o MP, 
por Gilberto Aparecido dos 
Santos, um aliado de Marcola 
conhecido como Fuminho. 
Gilberto fugiu da Casa de De-
tenção de São Paulo em 1999 
e, segundo as investigações, 
está atualmente estabelecido 
na Bolívia, de onde envia armas 

Marcos Willians Herbas 

Camacho, o Marcola,

em foto de 2005.

A atriz, cantora e diretora Bibi 
Ferreira, de 96 anos, morreu 
ontem (13) de enfarte em sua 
casa, no Rio de Janeiro. Segundo 
o empresário da atriz, Nilson 
Raman, Bibi reclamou de falta 
de ar e, no momento seguinte, 
já não respirava. “A gente sabia 
que, em algum momento, isso 
chegaria, porque faz parte do 
jogo. Às vezes, a gente, de forma 
egoísta, se prende muito em 
querer a pessoa sempre ali, mas 
tem que entender se a pessoa 
está bem naquilo que está vi-
vendo”, disse Raman. 

O empresário lembrou que, 
em nota divulgada em setembro 
do ano passado, Bibi comuni-
cou sua saída da vida pública. 
Em seu perfi l em uma rede 
social, Bibi, que era chamada 
de grande dama do teatro 
escreveu: “Nunca pensei em 
parar, essa palavra nunca fez 
parte do meu vocabulário, mas 
entender a vida é ser inteligen-
te. Fui muito feliz com minha 

A atriz, cantora e diretora Bibi Ferreira.

Carnaval de rua
A cidade de São Paulo recebe 

a maior quantidade de desfi les de 
blocos de carnaval de sua história. 
Vão desfi lar pelas ruas da capital 
516 blocos. Os desfi les ocorrerão 
entre os dias 23 de fevereiro e 10 de 
março. Serão 556 desfi les, em 300 
trajetos. A expectativa da prefeitura 
é que cinco milhões de pessoas par-
ticipem da folia. Dentre os blocos, 
85 já desfi lam há mais de 10 anos. 

Com pelo menos 36 casos 
de febre amarela confi rmados 
em humanos, no período entre 
dezembro de 2018 e janeiro 
deste ano, o Brasil poderia es-
tar vivendo uma terceira onda 
de surto da doença. O alerta 
foi divulgado esta semana pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS). O país registra ainda, 
segundo a entidade, oito mortes 
confi rmadas por febre amarela 
no mesmo período.

Os casos se concentram em 11 
municípios de dois estados. Em 
São Paulo, foram confi rmadas 
infecções em Eldorado (16 ca-
sos), Jacupiranga (1), Iporanga 
(7), Cananeia (3), Cajati (2), 
Pariquera-Açu (1), Sete Barras 
(1), Vargem (1) e Serra Negra 
(1). No Paraná, dois casos foram 
confirmados em Antonina e 
Adrianópolis. Ainda de acordo 
com a OMS, entre os casos confi r-
mados em humanos, 89% deles 
foram identifi cados em homens 
com média de idade de 43 anos 
e pelo menos 64% dos infectados 
são trabalhadores rurais.

“Embora seja muito cedo para 
determinar se este ano apresen-
tará os altos números de casos 
em humanos observados ao lon-
go dos dois últimos grandes picos 
sazonais [o primeiro entre 2016 
e 2017 e o segundo entre 2017 

O Brasil poderia estar

vivendo uma terceira

onda de surto da doença.
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Marcelo Camargo/ABr

O presidente Jair Bolsonaro 
agradeceu ontem (13) por ter 
se recuperado da cirurgia para 
retirar a bolsa de colostomia, 
que precisou utilizar após ser 
vítima de um ataque durante a 
campanha eleitoral em setem-
bro do ano passado. “Foram 
três cirurgias e mais de um 
mês no hospital nesses últimos 
cinco (meses). Finalmente 
deixamos em defi nitivo o risco 
de morte após a tentativa de 
assassinato”, escreveu Bolso-
naro no Twitter.

“Só tenho a agradecer a Deus 
e a todos por fi nalmente poder 
voltar a trabalhar em plena 
normalidade”, completou o 
presidente, ao receber alta na 
manhã de ontem do Hospital 
Albert Einstein, após passar 
pela  terceira cirurgia de grande 
porte desde o ataque sofrido 
por ele em Juiz de Fora.

Minutos depois da alta, o 
porta-voz da presidência, 
Otávio Rêgo Barros, disse em 

Porta-voz da presidência, 

Otávio Rêgo Barros.
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Bolsonaro agradece a Deus 
por se recuperar de cirurgia

gresso, em especial a reforma 
da previdência.

Rêgo Barros disse que Bol-
sonaro está preocupado com 
o “timing” do envio das refor-
mas para o Congresso, porque 
entende que isso deve ser 
levado em consideração nas 
discussões que serão feitas. O 
porta-voz da presidência apro-
veitou a entrevista coletiva para 
desmentir notícias falsas que 
foram disseminadas durante os 
17 dias que o presidente esteve 
hospitalizado. 

Rêgo Barros negou, por 
exemplo, que a equipe médica 
tenha detectado qualquer sinal 
de câncer ou infecção em Bol-
sonaro. A agenda de viagens do 
presidente também segue sem 
alterações, segundo o porta-
-voz, com os Estados Unidos 
em março para se reunir com 
Donald Trump. Em abril, ele 
deve visitar o primeiro-ministro 
de Israel, Benjamin Netanyahu 
(Agência EFE).

entrevista coletiva que “os mé-
dicos prescreveram que ele se 
mantenha descanso e faça uma 
autoavaliação sobre receber ou 
não ministros”. Integrantes do 
governo esperavam a alta do 
presidente para terminar de 
defi nir as primeiras propostas 
que serão enviadas ao Con-

Morre no Rio a atriz e 
cantora Bibi Ferreira

carreira. Me orgulho muito de 
tudo que fi z. Obrigada a todos 
que de alguma forma estiveram 
comigo, a todos que me assisti-
ram, a todos que me acompa-
nharam por anos e anos. Muito 
obrigada! Bibi”.

Nascida em 1º de junho 
de 1922, a pequena Abigail 
Izquierdo Ferreira, mais co-
nhecida pelo nome artístico de 
Bibi Ferreira, era fi lha do ator 

Procópio Ferreira e da bailarina 
argentina Aída Izquierdo. Bibi 
tinha ascendência portuguesa, 
espanhola e argentina. Foi ca-
sada seis vezes e deixou uma fi -
lha, Teresa Cristina. Sua estreia 
no teatro ocorreu quando tinha 
24 dias de vida, na peça ‘Manhãs 
de Sol’, de Oduvaldo Vianna, 
substituindo uma boneca que 
desaparecera pouco antes do 
início do espetáculo (ABr). 

Reformas ‘abrirão caminho’ 
para o equilíbrio fi scal

Segundo Mourão, será promo-
vido um debate de alto nível em 
todas as questões que precisam 
de reformas e repaginação das 
leis.

“O presidente Bolsonaro 
colocou como primeira tarefa 
mudar a forma de fazer polí-
tica, a política do toma lá, dá 
cá. Rompeu com isso na cons-
tituição dos ministérios, onde 
procurou escolher os nomes 
mais capacitados, independente 
da origem”, disse. “Busca-se 
inaugurar uma nova maneira de 
relacionamento com Congresso, 
onde a política seja praticada em 
torno de ideias” (ABr).

Líderes do PCC transferidos 
para presídios federais

e drogas para o Brasil e outras 
partes do mundo.

Os promotores argumentam 
ainda que a transferência dos 
líderes do PCC vai difi cultar a 
articulação do grupo criminoso. 
“O afastamento e isolamento 
inédito da liderança da facção 
de suas bases criminosas e de 
seus faccionados comandados, 
e portanto, de sua ‘zona de 
conforto’, difi cultando assim 
que as ordens cheguem a ou-
tros faccionados”, diz o pedido 
(ABr).

Alerta para onda de surto 
de febre amarela no Brasil

e 2018], há indicações de que a 
transmissão do vírus continua a 
se espalhar em direção ao sul e 
em áreas com baixa imunidade 
populacional”, destacou a enti-
dade, por meio de comunicado.

A orientação da entidade, en-
viada a todos os estados-membros 
no último dia 25, é que os esforços 
para vacinação em áreas conside-
radas de risco sejam mantidos. 
A dose é indicada para todas as 
pessoas que visitam os estados do 
Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Roraima, Tocantins, 
Santa Catarina e São Paulo, além 
do Distrito Federal (ABr).
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Pressão popular
e o poder judiciário

A imparcialidade do 

magistrado é princípio 

primeiro para o 

exercício da judicatura

O julgador deve aban-
donar preferências 
políticas, partidárias, 

opiniões pessoais, pressões po-
pulares, no exame do caso con-
creto, decidindo, tão somente, 
com as provas existentes nos 
autos e as normas que regem 
a matéria. Vale dizer, o ma-
gistrado possui uma atuação 
vinculada ao arcabouço legal. 

Aquele que decide, no lin-
guajar comum, “jogar para a 
plateia”, não está exercendo 
seu mister com a imparcia-
lidade devida, mesmo que a 
decisão agrade a maioria da po-
pulação. O julgador não pode 
se tornar refém dos aplausos 
dos espectadores, curvando-
-se, apenas e tão somente 
apenas, à legislação pátria. 

Por óbvio, esta litúrgica 
missão não se confi gura nas 
simplicidades destas palavras, 
senão um computador, facil-
mente, substituiria a fi gura de 
um magistrado. Colocar-se-ia 
o caso concreto e o resultado 
viria como se fosse um cálculo 
matemático ou “receita de 
bolo”.

Os fatos sociais são mutan-
tes, a evolução da sociedade 
ocorre a cada instante, a cada 
ano. A legislação não acompa-
nha esta rapidez evolucional. 
Por isso, o Magistrado possui 
a liberdade da melhor adequa-
ção, no caso a legislação vigen-
te, dando uma interpretação à 
norma legal de acordo com a 
evolução social e os anseios da 
sociedade, que não se confun-
de com pressão popular. 

O anseio da sociedade é 
a aplicação da justiça “lato 
sensu”, enquanto a pressão 
popular é a tentativa de for-
çar uma decisão de acordo 
com a conveniência do desejo 
da maioria. As redes sociais 
tornaram-se um forte instru-
mento de pressão e manifes-
tação popular, denotando o 

apoio ou descontentamento 
com atitudes de agentes pú-
blicos. Há de se observar uma 
distinção entre os agentes dos 
três poderes (Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário), e aqueles 
que representam a vontade 
popular - cargos eletivos - dos 
eleitores. 

Os membros do Judiciário 
ingressam por concurso públi-
co ou por indicação de acordo 
com os ditames constitucio-
nais. O juiz que ao proferir sua 
decisão o faz sem a indepen-
dência necessária, atendendo 
o clamor social ou vantagens 
fi nanceiras está se corrompen-
do. No primeiro caso, a moeda 
são os aplausos da plateia; no 
segundo, o vil metal. 

As decisões judiciais não 
estão imunes às críticas, mas 
estas devem se ater no campo 
das ideias, da dialética, da 
academia e no campo proces-
sual, por meios recursais. Os 
“memes” das redes sociais, o 
fora este ou aquele ministro, 
assim como as ofensas pessoais 
em nada acrescentam para a 
sociedade. 

Pilatos, na posição de julga-
dor, sem prova alguma para 
condenar o homem que fora 
trazido à sua frente, ouviu a 
pressão popular, lavou suas 
mãos e disse; “Estou inocente 
do sangue deste justo”. O fi nal, 
todos conhecem: crucifi caram 
Jesus Cristo e libertaram 
Barrabás. 

Pergunta-se: O que esperar 
do Poder Judiciário? Magis-
trados independentes que 
julgam de acordo com as nor-
mas legais, ou vários Pilatos 
togados, acovardados, lavando 
suas mãos, abandonando a 
legislação posta, decidindo 
em consonância com a pressão 
popular?

Com a resposta os leitores 
e os replicadores de “memes” 
nas redes sociais. 

(*) - É advogado fundador do 
Escritório Bady Curi Advocacia 
Empresarial, ex-juiz do Tribunal 

Regional Eleitoral de Minas Gerais 
(TRE-MG).

Bady Curi Neto (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Plataforma ajuda investidor a comparar 
fundos de forma gratuita
@Com o objetivo de ajudar investidores que buscam saber mais sobre 

os diferentes fundos de investimentos disponíveis no mercado, a 
fi ntech Mais Retorno, especializada em assessoria personalizada em 
investimentos, criou um comparador gratuito que permite avaliar a 
rentabilidade e outras informações de diversos fundos nas categorias de 
renda fi xa, de multimercados e de ações. Com a possibilidade de avaliar 
e verifi car o rendimento de mais de 30 mil fundos, a plataforma criada 
pelo Mais Retorno consegue ainda fazer a comparação direta entre fundos 
de diferentes categorias. Com isso, o investidor consegue ter a visão de 
rentabilidade e de risco dos diferentes produtos disponíveis no mercado. 
O comparador permite ainda avaliar fundos do mesmo tipo e categoria, 
a sua rentabilidade, os diferentes períodos, a volatilidade do produto, 
além de obter informações estatísticas, quantidade de cotistas no fundo 
e obter a evolução patrimonial. Todas essas informações permitem que o 
investidor faça uma análise de qual fundo é mais adequado ao seu perfi l 
(https://maisretorno.com/melhores-fundos-investimentos).

ASG Technologies anuncia parceria com a 
Baymetrics
@A ASG Technologies Group, Inc, empresa líder no fornecimento 

de soluções de Gerenciamento de Informações e Sistemas de TI, 
anuncia acordo com a Baymetrics, especializada em soluções e serviços 
de tecnologia, para a revenda do portfólio de Data Intelligence e Workload 
Automation. A expectativa é que a parceria amplie a presença das ferra-
mentas da ASG em todo o território nacional, reforçando a estratégia de 
expansão da marca no País. “Estamos muito felizes em anunciar nossa 
parceria com a Baymetrics, que tem uma sólida experiência na entrega e 
suporte de projetos complexos de tecnologia. Existe uma enorme sinergia 
entre nossas ofertas e poderemos juntos oferecer os melhores negócios 
ao mercado”, afi rma João Alberto de Oliveira, Gerente de Canais da ASG 
Technologies para a América Latina. Sediada em São Paulo, a Baymetrics 
atua na entrega de serviços de gestão e monitoração de ambientes de TI, 
automação de cargas de trabalho, digitalização de processos e gestão de 
dados. Com mais de 10 anos de experiência, a revenda possui expertise 
no desenvolvimento de projetos convergentes para áreas como varejo, 
indústria, bancos, construtoras e saúde (www.asg.com). 

Celso Oliveira (*)

E é isso o que os analistas da Forres-
ter ressaltam no estudo “Insights-
-Driven Businesses Set the Pace for 

Global Growth”. Segundo eles, os negócios 
orientados por insights estão crescendo 
mais de 30% a cada ano e, até 2021, os 
menos informados perderão cerca de $1,8 
trilhão anualmente para os concorrentes 
que fazem o uso desse artifício. 

 
Ao mesmo tempo, a atenção média dos 

adultos para qualquer ação é de oito se-
gundos. Em qualquer website, os visitantes 
veem apenas um quarto do conteúdo e não 
clicam nos links. Os vídeos têm apenas 
três segundos para capturar a atenção do 
espectador e uma pessoa recebe em média 
90 e-mails por dia no trabalho. Ou seja, o 
dito popular “tempo é dinheiro” nunca 
fez tanto sentido. Não há tempo a perder.

 
Mas, como obter os insights certos, na 

hora certa, com agilidade, sem a neces-
sidade de diversos cliques? Plagiando 
aqueles comerciais de televisão “agora os 
seus problemas acabaram”. 

 
Anos de pesquisa e feedbacks recebidos 

pelos usuários de soluções de analytics e 
data Discovery  permitiram o desenvolvi-
mento do conceito de HyperIntelligence, 

Bem vindo à era do HyperIntelligence: as 
respostas vão achar você 

imperceptíveis de apresentar KPIs em tempo 
real, informações contextuais e recomenda-
ções inteligentes, e deixa de lado as ferramen-
tas de análise de dados tradicionais e até as 
ferramentas de Self-Service Data Discovery.  
Sem falar da possibilidade de usar linguagem 
natural, machine learning e recursos de voz, 
como Alexa da Amazon, chatbots, software 
de reconhecimento de imagem e outros apli-
cativos modernos, que trazem um diferencial 
de agilidade gigantesco. 

 
É realmente uma quebra de paradigmas. 

Essa é a hora de traçar o limite, experi-
mentar  e garantir que resultados sejam 
atingidos. Bem vindo à era do zero clique, 
do tempo real e de HyperIntelligence.

 
(*) É Country Manager da MicroStrategy Brasil, 

empresa líder mundial no fornecimento de 
plataformas analíticas e software de mobilidade.

que traz a inteligência artifi cial defi nitiva-
mente para mais perto da força de trabalho. 
Estamos falando do caminho inverso ao que 
todos estão habituados com o BI tradicional: 
as respostas encontrando quem precisa de-
las, ao invés dos usuários irem buscá-las em 
diversos sistemas, arquivos, na internet. O 
que antes exigia uma série de ações, agora 
é feito quase que imperceptivelmente. Os 
insights surgem diretamente nos fl uxos de 
trabalho, em tempo real, ou seja, as infor-
mações aparecendo e saltando aos seus 
olhos quando se fazem mais necessárias.  

 
Falando de maneira prática, imagine-se 

em uma situação do dia a dia: você está 
analisando uma planilha Excel com os 
resultados de vendas de suas regionais e 
precisa saber sobre uma cidade específi ca. 
Tradicionalmente, você teria que abrir 
relatórios, dashboards e dossiês para fazer 
uma análise do cenário. Hoje não. Enquanto 
você trabalha na planilha, os tais Hyper-
Cards, com as informações disponíveis no 
BI, surgem do nada. Basta passar o mouse 
sobre as palavras destacadas (e isso pode 
acontecer em qualquer sistema, no e-mail, 
site ou aplicativo da Web), sem precisar 
executar nenhum relatório ou aprender 
uma nova habilidade. 

 
Voltando um pouco para a teoria, o Hype-

rIntelligence fornece formas naturais e até 

Não há quem hoje em dia não seja impactado e inundado por dados. Mas, se sua abordagem for “Dê-me um 
Dashboard. Dê-me um relatório. Traga-me as melhores ideias”. Sinto lhe informar, mas ela está totalmente 
old-school, fi cando para trás e indo no sentido contrário do HyperIntelligence

Contudo, na comparação 
com o mesmo período 
do ano passado, houve 

queda de 3,4 p.p., quando 
o endividamento estava em 
53,3%, o que signifi ca que 120 
mil famílias deixaram de estar 
endividadas e, agora, são 1,95 
milhão de lares que permane-
cem com algum tipo de dívida. 
Os dados são da pesquisa reali-
zada pela FecomercioSP.

A taxa de inadimplência 
seguiu a mesma tendência e 
apresentou leve alta de 1,2 pon-
to porcentual no comparativo 
mensal – de 17,5% para 18,7% 
de famílias que não consegui-
ram quitar a dívida até a data 
do vencimento. No contraponto 
anual, aumento de 0,9 ponto 
porcentual. Atualmente, são 
731,8 mil lares nessa condição 
de atraso. O porcentual de fa-
mílias que dizem que não terão 
condições de pagar suas dívidas 
com atraso fi cou praticamente 
estável, de 8,3% em dezembro 

Atualmente, são 731,8 mil lares nessa condição de atraso.

Uma vacina terapêutica de-
senvolvida na Itália conseguiu 
reduzir em 90% a “reserva” 
de vírus latente em pacientes 
contaminados com o HIV. O 
estudo, conduzido pelo Centro 
de Pesquisas contra a Aids do 
Instituto Superior de Saúde 
(ISS), órgão ligado ao governo 
italiano, foi publicado no perió-
dico ‘Frontiers in Immunology’ 
e abre novas perspectivas para 
a cura da doença.

“Os resultados abrem pers-
pectivas para uma terapia 
capaz de controlar o vírus 
mesmo depois da suspensão 
dos remédios antirretrovirais. 
De tal modo, surgem opor-
tunidades preciosas para a 
gestão clínica em longo prazo 
das pessoas com HIV, redu-
zindo a toxicidade associada 
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Quase 50% das famílias paulistanas 
estavam endividadas em janeiro

A proporção de famílias paulistanas endividadas teve leve alta em janeiro, ao passar de 48,7% em 
dezembro para 49,9% no primeiro mês de 2019 – elevação de 1,2 ponto porcentual (p.p.)

e crédito pessoal (10,2%).
Na segmentação por renda, 

para as famílias com renda 
abaixo de dez salários mínimos, 
a taxa aumentou  de 52,3% em 
dezembro para 53% em janeiro, 
contudo, 4,4 p.p. abaixo do 
registrado em janeiro do ano 

passado. Para o grupo com 
renda superior a dez salários, o 

endividamento também 
avançou de 38,2% em dezem-
bro para 40,9% em janeiro. 
No contraponto anual, fi cou 
praticamente estável.

Para a FecomercioSP, com a 
expectativa de crescimento da 
economia para este ano (em 
torno de 3%), a tendência é de 
que haja mais oportunidades 
no mercado de trabalho e mais 
confi ança dos consumidores. 
Isso contribuirá para que as 
famílias tenham segurança 
ao contrair crédito, com mais 
poder de evitar o descontrole 
das contas e da inadimplência 
(AI/FecomercioSP).

para 8,2% em janeiro. 
Contudo, se comparado ao 

mesmo período do ano passado, 
houve aumento na taxa em 1,2 
ponto porcentual. Na cidade de 
São Paulo, são 322,7 mil famílias 
nessa situação. Em relação ao 
tempo de dívida em atraso, 
também houve alta na média, 
em dias, passando de 65,4 dias 
de janeiro do ano passado para 

66,5 dias em janeiro de 2019. 
Entre os tipos de dívidas, a 
principal continua sendo o 
cartão de crédito, com 71% em 
janeiro, quase igual aos 70,6% 
de dezembro – mas abaixo dos 
74,7% do mesmo mês do ano 
passado. Em seguida, os car-
nês, com 12,7%, seguidos por 
fi nanciamento de carro (12%), 
fi nanciamento de casa (11,2%) 

Vacina italiana consegue 
reduzir reserva de HIV em 90%

aos remédios, melhorando a 
aderência à terapia e a qualida-
de de vida”, diz Barbara Ensoli, 
diretora do Centro de Pesquisas 
contra a Aids.

A vacina “Tat” foi aplicada em 
pacientes de oito hospitais italia-
nos e reduziu o reservatório de 
HIV latente em 90% em um perí-
odo de oito anos - o vírus latente, 

ou seja, que está inativo, não é 
afetado pelos medicamentos 
antirretrovirais. “A cura da Aids 
é uma prioridade absoluta da 
comunidade científi ca interna-
cional”, disse o ISS. Um estudo 
publicado em 2018 mostrou que 
a luta contra o HIV consumiu 
US$ 563 bilhões entre 2000 e 
2015 (ANSA).
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Nova medida provisória 
sobre museus

O ministro da Cidadania, Osmar 
Terra, disse ontem (13) que está 
sendo avaliada a edição de uma 
medida provisória (MP) para criar 
uma agência para gerir os museus 
vinculados ao governo federal. A 
proposta está sendo analisada para 
ser apresentada 'mais adiante'. 
“Temos mais de 30 museus, que são 
de responsabilidade do governo 
federal. Estamos fazendo um pente 
fi no, [avaliando] a precariedade 
em que estão os prédios, até para 
evitar que ocorram [novos] fatos 
como esse [incêndio no Museu 
Nacional]”, disse o ministro.

A declaração do ministro ocorreu 
após a Câmara rejeitar a MP 850/18, 
que extinguiu o Instituto Brasileiro 
de Museus (Ibram), autarquia 
vinculada à Secretaria Nacional 
de Cultura, criando Agência Bra-
sileira de Museus (Abram). “Mas 
eu acredito que a lei tem que ser 
refeita. Ela sofreu muitas modifi -
cações e perdeu muito da força 
que ela tinha”, ressaltou Osmar 
Terra, informando que o governo 
federal estuda enviar nova medida 
provisória ao Congresso (ABr).



O segredo da efi ciência 
das formigas é a 

ociosidade
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Se as formigas se 

comportassem sob os 

atuais paradigmas de 

gestão, causariam um 

engarrafamento no 

túnel

Recentemente, compar-
tilhei meu interesse 
no artigo “O Segredo 

da Efi ciência e Ociosidade”, 
publicado no New York Times 
por James Gorman, e como Eli 
Goldratt o apresentou como 
uma das principais questões a 
serem contestadas em Opera-
ções no âmbito da Teoria das 
Restrições: “Um recurso ocioso 
é um desperdício”.

Em um estudo recente 
sobre o comportamento das 
formigas, perceberam que a 
alta velocidade e efi ciência na 
construção de túneis estão di-
retamente relacionados a uma 
construção irregular da carga 
de trabalho. Ou seja: uma parte 
da população do formigueiro 
trabalha incessantemente para 
construir a rede de túneis, 
enquanto outros estão “dispo-
níveis” a maior parte do tempo. 
A descoberta surpreendente 
é que a proporção mostra que 
apenas 30% das formigas tra-
balham de modo ininterrupto e 
as 70% restantes permanecem 
sem se aproximar do local do 
trabalho. 

A questão é: o que é que 
as leva a se comportar dessa 
maneira? Faz algum sentido? 
Sendo como a natureza é, deve 
haver uma boa explicação!  A 
resposta? Parece que essas 
formigas conhecem a Teoria 
das Restrições (TOC) e os 
Princípios do Fluxo descritos 
pelo Dr. Eli Goldratt, físico 
nascido em Israel e autor de 
best-sellers no mundo da 
gestão e administração. Se as 
formigas se comportassem sob 
os atuais paradigmas de gestão, 
causariam um engarrafamento 
no túnel e reduziriam a produ-
tividade ao mínimo. 

Esses insetos “sabem” que a 
produtividade máxima é obtida 
com o fl uxo máximo. E que o 
fl uxo máximo depende do nível 
de tráfego no chão de fábrica. 

Esse tráfego é equivalente a 
veículos em uma estrada ou às 
tarefas de produção e as ordens 
abertas no chão da fábrica. 
Ao limitar o tráfego máximo 
de formigas no túnel, o movi-
mento é rápido e progride de 
forma constante. Se o número 
de formigas for aumentado, o 
trabalho é interrompido e a 
cabeça de perfuração não pode 
ser alcançada facilmente.

Desta forma, um dos 4 prin-
cípios fundamentais de fl uxo 
de Henry Ford, de limitar a 
superprodução, é cumprido 
na natureza, já que há um me-
canismo para evitar o excesso 
de formigas no túnel. Ou seja, 
limitar o trabalho em anda-
mento garante o fl uxo máximo. 
Quando essas condições de 
ócio para a maioria das formi-
gas foram reproduzidas com 
robôs, aqueles que seguiram 
a lógica de ter considerado 
tempos ociosos produziram o 
melhor resultado. 

Além disso, quando as formi-
gas escavam um túnel, o espaço 
é restrito. Por conseguinte, a 
população e a capacidade de 
encapsulamento devem ser 
sujeitos a restrição, com o 
objetivo de maximizar a taxa 
de transferência do sistema 
(velocidade do túnel escava-
da). Estes princípios aplica-
dos à produção - que foram 
disciplinados na aplicação dos 
princípios de Lean Manufactu-
ring ou outras metodologias 
de melhoria - podem, com a 
metodologia de Teoria das 
Restrições, produzir avanços 
maiores e substanciais. 

Pela lógica usada por Lean, 
os 70% de capacidade ociosa 
seriam claramente considera-
dos como um desperdício e, 
portanto, teriam sido elimi-
nados. Seja no universo das 
formigas ou no universo em-
presarial, a capacidade ociosa 
pode ser dedicada a funções e 
processos para ter capacidade 
protetiva ou excedente. 

É o que garante o melhor fl u-
xo e sobrevivência ou sucesso 
do sistema.

(*) - É partner da Goldratt Consulting 
da América Latina.

Javier Arevalo (*)

A - Aplicações de Geossintéticos 
O Comitê Técnico de Geossintéticos da Associação Brasileira das In-
dústrias de Nãotecidos e Tecidos Técnicos, com o intuito de mostrar  os 
benefícios do uso de geossintéticos, lança o 1º Prêmio de Tecnologias 
em Geossintéticos. O propósito é contemplar trabalhos que apresentem 
pesquisa ou estudos de casos que tragam desenvolvimento tecnológico 
para aplicação desses produtos na engenharia. É aberto para alunos 
de graduação, pôs-graduação e coordenador, em duas categorias com 
especifi cidades distintas: Trabalhos de Conclusão de Curso e Trabalhos 
de Iniciação Científi ca. Em ambos serão premiados os três primeiros 
colocados em cada grupo. Mais informações: (http://www.geossinteticos.
org.br/concurso.html). 

B - Inspeção por Amostragem 
O Centro Avançado de Análise de Dados do Campus Sorocaba da UFSCar 
está com inscrições abertas para o curso regular de ‘Inspeção por Amos-
tragem’, que oferece formação para o desenvolvimento e uso de planos 
de amostragem visando ao controle da qualidade. As aulas acontecem 
no Campus Sorocaba, das 9h às 12h, em sábados alternados, entre os 
dias 16 de março e 29 de junho. Mais informações sobre conteúdo e 
estratégias de ensino estão disponíveis no site (www.ceaadsor.ufscar.
br). Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (15) 99657-3017 
(WhatsApp) ou pelo e-mail (ceaadsor@ufscar.br). 

C - O Negócio do Sorvete
Em sequência ao forte plano de crescimento nacional, a Chiquinho Sorvetes, 
a maior rede de sorveterias do país, prevê a abertura de 14 unidades no 
primeiro trimestre do ano e atingir a marca total de 470 e faturamento 
de R$360 milhões ao fi nal de 2019. Ao todo, no ano passado, foram inau-
guradas 47 operações, superando a meta de expansão estabelecida em 
13%. Para ampliar a capilaridade da marca em cidades com menos de 
50 mil habitantes, a rede lançou um modelo enxuto com investimento 
inicial abaixo do valor cobrado nos padrões convencionais. A modalidade 
reduzida segue os mesmos padrões de uma loja de rua tradicional, mas a 
grande diferença está nos itens utilizados – desde utensílios até móveis e 
projeto arquitetônico. Saiba mais em (www.chiquinho.com.br).

D - Língua Espanhola 
O VIII Congresso Internacional da Língua Espanhola, acontece entre 

27 e 30 de março em Córdoba, na Argentina. O evento - mundial-
mente conhecido - reunirá mais de 200 escritores, especialistas, 
profissionais e estudiosos da área de todo o mundo. As reflexões 
e debates abordarão:  “América e o futuro do espanhol. Cultura e 
educação, tecnologia e empreendedorismo”. O encontro levantará 
questões como o futuro ibero-americano do espanhol, a incidência 
das tecnologias digitais, o valor econômico do espanhol, os desafios 
das indústrias culturais, o turismo linguístico, a tradução, a miscige-
nação linguística, os exílios, o ensino de espanhol e sua literatura ou 
judaico-espanhola, dentre muitas outras. Mais informações (www.
congresodelalengua.org.ar).

E - Formação de Líderes
Aulas 100% em inglês, quatro fóruns globais (São Paulo, Pittsburgh e 
China), intensa troca de experiências com profi ssionais, desenvolvimento 
de mentalidade estratégica e habilidades analíticas necessárias para 
assumir posições globais e conduzir suas organizações para o futuro. São 
alguns dos benefícios proporcionados pelo MBA Executivo da University 
of Pittsburgh, que dura 18 meses e está acessível a profi ssionais com 
carreira ascendente e jovens talentos que almejam conquistar posições 
globais para liderar organizações em épocas de intensa mudança. A 
próxima turma começa em maio. A conclusão será em outubro de 2020. 
Mais informações e inscrições pelo telefone (11) 2766-7300 e e-mail: 
(brazilmba@katz.pitt.edu). 

F - Manutenção 4.0 é Tema
O objetivo do curso ‘Manutenção 4.0’ do Grupo IMAM é apresentar 
uma visão prática sobre a manutenção da indústria 4.0, expondo seus 
conceitos fundamentais, tecnologias emergentes disponíveis e casos 
de implantação, além de sucessos e adversidades. O escopo convida o 
aluno a propor soluções para problemas com alto grau de incerteza, a 
partir de uma abordagem focada na prototipação de soluções e ideias 
inovadoras. A fi nalidade essencial da chamada indústria 4.0 é tornar 
não apenas as fábricas, mas todo o ecossistema industrial mais rápido, 
autônomo, efi ciente e centrado no cliente. Ao mesmo tempo, é preciso ir 
além com a automação, encontrando novas oportunidades e modelos de 
negócios. O evento acontece nesta segunda-feira (18). Mais informações 
(www.imam.com.br) ou tel. (11) 5575-1400. 

G - Mercado Contábil
A Conta Azul, plataforma completa de gestão de negócios na nuvem, 
realiza na próxima terça-feira (19), uma versão online do evento ‘Dia D 
Conta Azul’, que aconteceu 42 vezes e em mais de 30 cidades em 2018. 
A iniciativa objetiva impulsionar a transformação digital no mercado 
contábil, apresentando ferramentas que contribuem para manter pro-
fi ssionais contábeis competitivos e histórias de sucesso de parceiros, 
que já promoveram mudanças em seus escritórios. O evento tem uma 
metodologia única, qual seja a de explorar como os empresários contábeis 
podem ser mais produtivos, levando mais conhecimento sobre novas 
tecnologias para os profi ssionais contábeis e contribuir para o empode-
ramento da classe como um todo. Inscrições: (https://bit.ly/2SqBufz).

H - Gestão de Combustível
Líder de mercado na Rússia, a Omnicomm chega ao Brasil com grandes 
expectativas. A empresa apresenta tecnologia avançada no que diz res-
peito à gestão de combustível e gerenciamento de frotas. A solução conta 
com os sensores de nível de combustível – LLS que oferecem precisão 
de 99,2% na volumetria e consumo, terminais telemáticos, displays e um 
software de gerenciamento de frotas na nuvem -, proporcionando gestão 
efi ciente do perfi l de condução dos motoristas e eliminando fraudes e 
roubos de combustível. A redução de consumo de diesel em uma frota 
com produtos Omnicomm atinge de 8 a 20%, e em casos extremos, pode 
chegar em 30%. Saiba mais em (www.omnicomm-world.com).

I - Remuneração e Práticas de RH 
Estão abertas as inscrições para que empresas interessadas participem 
da 28ª edição da Pesquisa de Remuneração e Práticas de RH 2019, 
realizada pela Deloitte. Os resultados apurados pelo levantamento 
são uma importante referência para orientar organizações de todo o 
país sobre suas práticas de gestão de pessoas. O levantamento, que 
é liderado pela área de Consultoria Empresarial da Deloitte, envolve 
aspectos relacionados à remuneração, benefícios, melhores práticas 
e indicadores de RH. Inscrições pelo site (www.deloitte.com.br). Mais 
informações tel. (81) 3464-8172.

J - Canal de Denúncias 
A ABIMED (Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de 
Produtos para Saúde) implementa um canal de denúncias externo e 
independente. Objetiva reforçar a transparência do processo, garantir 
confi dencialidade às informações e segurança ao denunciante. É aberto 
a qualquer cidadão, instituição ou empresa e as denúncias podem ser 
anônimas. O único requisito é reportar desvios de conduta praticados 
por empresas associadas da ABIMED, que representa 215 indústrias 
de equipamentos e produtos médico-hospitalares. As denúncias serão 
recebidas por uma empresa especializada, que fará uma primeira análise. 
Depois de classifi cadas, serão encaminhadas à Comissão de Ética, que 
também possui atuação autônoma (www.abimed.org.br).

A - Aplicações de Geossintéticos 
O Comitê Técnico de Geossintéticos da Associação Brasileira das In-

27 e 30 de março em Córdoba, na Argentina. O evento - mundial-
mente conhecido - reunirá mais de 200 escritores, especialistas, 
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É a maior alta do setor 
desde 2013, quando 
havia sido registrado 

um crescimento de 4,3%. A 
pesquisa foi divulgada ontem  
(13) pelo IBGE. O resultado 
é superior aos 2,1% de cres-
cimento registrados em 2017.

Das oito atividades pesqui-
sadas, quatro tiveram cresci-
mento no volume de vendas, 
no acumulado do ano: super-
mercados, alimentos, bebidas e 
fumo (3,8%), artigos farmacêu-
ticos, médicos e de perfumaria 
(5,9%), outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (7,6%) e 
equipamentos e material para 
escritório, informática e comu-
nicação (0,1%). Os segmentos 
em queda foram combustíveis 
e lubrifi cantes (-5%), tecidos, 
vestuário e calçados (-1,6%), 
móveis e eletrodomésticos 
(-1,3%) e livros, jornais, revis-
tas e papelaria (-14,7%).

O varejo ampliado, que tam-

Artigos farmacêuticos, médicos e de perfumaria tiveram crescimento de 5,9%.

Recuperação 
de crédito 
caiu 0,6% no 
acumulado em 
12 meses 

O indicador de recuperação 
de crédito – obtido a partir da 
quantidade de exclusões dos 
registros de inadimplentes da 
base da Boa Vista – registrou 
queda de 0,6% no acumulado 
em 12 meses (fevereiro de 2018 
até janeiro de 2019 frente os 12 
meses antecedentes). Em janei-
ro o indicador apontou redução 
de 1,5% contra dezembro, de 
acordo com dados dessazona-
lizados. Na comparação com 
o mesmo mês de 2018 houve 
diminuição de 2,5%.

Em termos regionais, o acu-
mulado em 12 meses apresen-
tou alta apenas na região Sul 
(5,0%). Em sentido oposto, 
a região Centro-Oeste foi o 
principal desempenho negati-
vo (-3,9%), seguido do Norte 
(-3,7%), Nordeste (-3,5%) e 
Sudeste (-0,3%).

Apesar da fragilidade do mer-
cado de trabalho e desempenho 
tímido da atividade econômica, 
o indicador segue uma retoma-
da gradual, mostrando sinais 
de melhora nas regiões Sul e 
Sudeste. Espera-se que com a 
diminuição da desocupação e 
evolução na renda, as famílias 
encontrem situação fi nanceira 
mais favorável, que permitirá 
uma evolução mais consistente 
na recuperação de crédito em 
2019 (Boavista/SCPC).

A alteração da Lei de Incen-
tivo à Cultura, a chamada Lei 
Rouanet, será defi nida com o 
presidente Jair Bolsonaro, in-
formou ontem (13) o ministro 
da Cidadania, Osmar Terra. 
Bolsonaro, que estava interna-
do no Hospital Albert Einstein, 
teve alta  deverá retomar aos 
poucos às atividades.

Osmar defendeu uma Lei 
Rouanet mais abrangente. 
“Temos que democratizar 
mais. A Lei Rouanet está 
muito concentrada em Rio, 
São Paulo, muito concentrada 
em grandes eventos, grandes 
artistas com o valor muito 
grande para isso”, disse o 
ministro.

Osmar lembrou que, desde a 
sua criação, em 1991, a norma 
já passou por várias mudanças 
e destacou que a nova versão 
deve incluir novos talentos e 
eventos culturais. “A gente 
pode diminuir o valor, buscar 
novos talentos, estimular 
eventos que revelem novos 
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Volume do comércio varejista 
fecha 2018 com alta de 2,3%

O volume de vendas do comércio varejista no país fechou o ano de 2018 com alta de 2,3%

bém analisa as vendas de 
veículos e de materiais de 
construção, fechou o ano com 
alta de 5% no volume de vendas, 
puxado por aumentos de 15,1% 
nos veículos e peças e de 3,5% 

nos materiais de construção. A 
receita nominal do segmento 
fechou o ano com alta de 7%. 
Na comparação de dezembro 
com novembro de 2018, o va-
rejo ampliado teve quedas de 

1,7% no volume de vendas e 
de 1,9% na receita nominal. Já 
na comparação com dezembro 
de 2018, houve altas de 1,8% 
no volume e de 4,5% na receita 
(ABr).

Mudança na Lei Rouanet 
será submetida a Bolsonaro

Ministro da 

Cidadania, 

Osmar Terra, 

defende mais 

abrangência na 

Lei Rouanet.

talentos, distribuir os recursos 
mais no território nacional”, dis-
se. As estatais são responsáveis 
por boa parte dos patrocínios e 
poderão seguir uma espécie de 
instrução normativa do governo 
para escolher projetos e “demo-
cratizar o processo”.

Sobre o percentual de gratui-
dade de eventos com apoio da 
norma, Terra disse que pode 

chegar a 40%, “dependendo 
do percentual da cobertura 
do custo” com incentivo da 
Lei Rouanet. “Todos os even-
tos que tiverem patrocínio 
da Lei Rouanet devem ter 
um tipo de atividade voltada 
para área social, capacitação, 
apresentação onde não iria se 
apresentar, em bairros peri-
féricos”, acrescentou (ABr).

Manaus, Campinas e Brasília são 
eleitos os melhores aeroporto

Os aeroportos internacionais de Manaus, 
Viracopos e Brasília foram eleitos por pas-
sageiros os melhores terminais do Brasil, 
segundo pesquisa de satisfação realizada 
ao longo do ano passado e divulgada ontem 
(13) pela Secretaria de Aviação Civil. Manaus 
fi cou também com o troféu de Controle Adu-

aneiro + Efi ciente e de Controle Migratório 
+ Efi ciente. O aeroporto obteve a melhor 
média de satisfação geral do passageiro, com 
4,53 pontos de um total máximo de 5 pontos.

Viracopos também ganhou o troféu de 
Raio-X + Efi ciente e de Controle Migratório 
+ Efi ciente. O terminal, segundo a secre-
taria, levou a melhor em 19 dos 38 indica-
dores avaliados na pesquisa. O aeroporto 

obteve a maior média de satisfação geral 
do passageiro, com 4,8 pontos de um total 
máximo de 5 pontos. Já entre os terminais 
que processam mais de 15 milhões de pas-
sageiros, Brasília obteve 4,43 pontos de um 
total máximo de 5 pontos.

Na comparação entre os anos de 2017 e 
2018, o terminal de Viracopos teve a maior 
nota de satisfação geral (4,71) entre os 20 

aeroportos avaliados pela secretaria. O se-
gundo melhor foi o de Curitiba, com a nota 
4,70, seguido pelo de Confi ns, com 4,6, e que 
teve variação positiva de 3,3%. Já o aeroporto 
que mais evoluiu, em relação a si mesmo, 
foi Salvador (9,5%), passando de 3,88 em 
2017 para 4,25 em 2018. Congonhas teve 
melhoria de 4,6% e Galeão, evoluiu 3,5%, 
no comparativo entre os dois anos (ABr).
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O lado negativo da Lei 
Geral de Proteção de Dados

A GDPR (ou Lei Geral de 

Proteção de Dados) foi 

um dos assuntos mais 

comentados no universo 

da tecnologia durante 

2018 

Sua implantação na Euro-
pa e posteriores sanções 
feitas ao redor do mundo 

foram vistas como iniciativas 
extremamente positivas, capa-
zes de trazer mais segurança a 
usuários e de obrigar empre-
sas a terem um compromisso 
maior com as informações que 
armazenam.

Apesar da grande quantida-
de de informações disponíveis 
com o objetivo de desmistifi car 
o que representa um passo 
como esse, um lado pouco 
abordado foi o das possíveis 
consequências negativas que a 
nova lei pode trazer ao longo do 
tempo. Especialmente quando 
se trata da habilidade de ciber-
criminosos. Traduzindo, a nova 
Lei Geral de Proteção de Dados 
vai fazer com que as empresas 
tenham mais consciência de 
cibersegurança, mas, ao mes-
mo tempo, abre uma brecha 
para difi cultar a descoberta da 
identidade de crackers.

Um artigo recente dos ad-
vogados Brian Finch e Steven 
Farmer, publicado pelo Wall 
Street Journal, exemplifica 
essa discussão ao enfatizar os 
malefícios do fi m do Whois, 
serviço usado frequentemente 
por jornalistas e pela polícia 
para identifi car donos de web-
sites. Com o fi m do acesso livre 
a informações como essa, abre-
-se uma brecha para crimes 
virtuais serem cometidos com 
uma difi culdade ainda maior de 
localizar eventuais culpados. 

E, tendo em vista o fato de 
que a preocupação com ciber-
segurança ainda é algo recente 
em muitas empresas ao redor 
do mundo, esse cenário pode 
ter consequências devastado-
ras, como roubo de senhas e 
informações valiosas, prejudi-
cando ainda mais organizações 
de vários setores. É necessário 
estar cada vez mais atento. 

O CTO mundial da McAffee, 
Steve Grobman, pontuou 
recentemente que o excesso 
de normas da GDPR sem um 
direcionamento claro pode fa-
zer com que empresas deixem 
de direcionar parte valiosa do 
tempo destinada a se proteger 
contra ameaças reais para 
passar a cumprir tarefas buro-
cráticas apenas com o objetivo 
de atender à Lei de proteção 
de dados.

No Brasil, a Lei Geral de Pro-
teção de Dados foi sancionada 
em agosto do ano passado e 
deve entrar em vigor no segun-
do semestre, exigindo mudan-
ças de gestão, infraestrutura 
e tecnologia por parte das 
empresas. Inspirada na versão 
europeia, também pretende 
fazer com que companhias 
sejam mais claras a respeito 
dos dados que possuem de 
clientes e usuários, além de 
informarem como armazenam 
essas informações.

Por aqui, estamos um passo 
atrás do continente europeu. 
Ainda não há um consenso de 
empresas em diferentes seto-
res a respeito da importância 
de se adequar à nova legislação 
e, mais do que isso, da neces-
sidade de investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento 
para cibersegurança.

Como forma de prevenir 
grandes riscos, é esperado 
que gigantes de tecnologia que 
também atuam no país promo-
vam fóruns de conscientização 
e sejam capazes de trazer 
cada vez mais conhecimento 
a respeito de como implantar 
essa nova norma em setores va-
riados. Seguindo os passos do 
continente europeu, diferen-
tes empresas também devem 
buscar seguir as novas normas, 
o que pode trazer distorções 
e abrir novas brechas para 
criminosos atuarem também 
em território nacional.

Vale lembrar que o país é 
o segundo colocado em nível 
mundial com maior número 
de crimes cibernéticos, de 
acordo com dados da Norton 
Cyber Security – atrás apenas 
da China – não é difícil prever 
a criatividade de quem quer 
cometer esse tipo de crime 
em um cenário ainda mais 
restritivo.

Assim, a meu ver, para uma 
implantação adequada da 
GDPR é imprescindível que 
as empresas, usuários fi nais 
e reguladores façam uma 
ampla e criteriosa análise de 
suas possíveis consequências, 
para que de fato sua adoção 
se traduza em benefícios reais 
que primem pela melhoria da 
segurança.

Com o Dia Internacional 
da Proteção de Dados come-
morado recentemente (28 de 
janeiro), vale a refl exão: será 
que estamos preparados para 
nos adaptar a esse novo mo-
mento? Ou as consequências 
vão suprir os benefícios? É 
necessário estar atento.

(*) - É head da Minsait no Brasil 
(www.minsait.com).

Wander Cunha (*)

O ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
está na Polônia onde participa 
de reunião ministerial, com a 
presença de representantes 
de 60 países, em que o tema 
central é a discussão sobre a 
promoção da paz e segurança 
no Oriente Médio. As conversas 
começaram ontem e terminam 
hoje terminam (14) em Var-
sóvia. O chanceler retorna ao 
Brasil amanhã (15).

Os anfi triões são o secretário 
de Estado dos Estados Unidos 
(EUA), Mike Pompeo, e o mi-
nistro das Relações Exteriores 
da Polônia, Jacek Czaputowicz. 
Além de Araújo, são esperados o 
vice-presidente dos EUA, Mike 
Pence, e o primeiro-ministro de 
Israel, Benjamin Netanyahu. O 
esforço é de buscar alternativas 
para a construção da paz no 
Oriente Médio. 

A iniciativa foi anunciada na 
primeira quinzena de janeiro 
pelo secretário de Estado nor-
te-americano, Mike Pompeo. 
“É um fórum para os países 
abordarem uma série de ques-
tões críticas em direção a um 
Oriente Médio mais pacífi co”, 

Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

Durou mais de uma hora o 
interrogatório do ex-presidente 
da República e senador Fernan-
do Collor (Pros-AL) na manhã 
de ontem (13) no Supremo 
Tribunal Federal (STF). Collor 
se tornou réu em 2017, quando 
a 2ª Turma da Corte aceitou 
denúncia apresentada pelo 
Ministério Público Federal por 
corrupção passiva, lavagem de 
dinheiro e comando de organi-
zação criminosa na Operação 
Lava Jato.

A audiência conduzida por 
um juiz designado pelo mi-
nistro Edson Fachin, relator 
do processo, ocorreu a portas 

fechadas. Ao fi nal, Collor e a 
advogada criminalista Livia 
Novak deixaram o local por 
acesso privativo sem falar com 
a imprensa.

Segundo delatores ouvidos 
pelo Ministério Público, o 
senador recebeu mais de R$ 
20 milhões em propina para 
facilitar contratos da BR 
Distribuidora, subsidiária da 
Petrobras. Os supostos paga-
mentos reparados pelo doleiro 
Alberto Youssef, seu auxiliar, 
Rafael Ângulo e pelo dono da 
construtora UTC, Ricardo Pes-
soa, foram feitos entre 2010 e 
2014 (ABr).

Ex-presidente da República e senador Fernando Collor.

O governador de São Paulo, 
João Doria, garantiu que fo-
ram tomadas medidas preven-
tivas para impedir retaliação 
de membros da organização 
criminosa Primeiro Coman-
do da Capital (PCC) após a 
transferência de líderes para 
presídios federais, ocorrida 
ontem (13). “Todas as ações 
preventivas foram adotadas 
pelas forças de segurança 
do estado de São Paulo e no 
âmbito federal, prevenindo 
e resguardando de qualquer 
reação. Obviamente que não 
vamos dizer para vocês quais 
são as medidas que tomamos 
de forma preventiva, por 
razões óbvias também”, decla-
rou em coletiva de imprensa.

Inicialmente, os presos 
fi carão 360 dias sob custódia 
federal. Os primeiros 60 dias 
em Regime Disciplinar Dife-
renciado (RDD). O prazo pode 
ser estendido. Doria destacou 
que a ação cumpriu uma 
medida judicial. “São Paulo 
cumpre seu dever, realizando 
determinação judicial que já 
poderia ter sido cumprida 
anteriormente e que agora foi 
realizada. Vinte e dois mem-
bros, incluindo o líder Marcola 
[Marcos Hebas Camacho] já 
estão sendo conduzidos para 

Governador de São Paulo, João Doria.
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A extinção do benefício é o 
que pretende a proposta 
do senador Márcio Bittar 

(MDB-AC), juntamente com 
um pacote de medidas rela-
cionadas à segurança pública. 
Ele explicou que o auxílio custa 
cerca de R$ 840 milhões ao 
ano, segundo dados do INSS. 
Para Bittar, há uma injustiça 
em “sustentar pessoas que 
cometeram delitos, que tiraram 
vidas” e, por outro lado, não dar 
assistência aos que perdem o 
integrante da família.

Bittar citou o caso de um cri-
minoso do seu estado que, ten-
do cumprido o tempo de pena 
e já com direito de liberdade, 
impediu o advogado de pedir 
sua soltura porque o dinheiro do 
auxílio-reclusão estava sendo 
usado para quitar prestações da 
compra de um carro. No texto 
que justifi ca a proposta, ele 
afi rma que o auxílio-reclusão 
tem concepção “profundamen-
te equivocada e paternalista”, 

Senador Márcio Bittar (MDB-AC), autor de propostas que 

endurecem penas e impedem acesso de presos a benefícios.
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Kajuru quer fi m da 
reeleição

O senador Jorge Kajuru (PSB–
GO) defendeu o fi m da reeleição 
para cargos do Executivo - presi-
dente da República, governadores 
e prefeitos. Segundo Kajuru, o 
tema vem sendo alvo de debate 
desde que a Emenda Constitu-
cional 16 foi promulgada, em 4 de 
junho de 1997.

“O assunto é alvo de grandes 
discussões tanto na esfera políti-
ca quanto no seio da população. 
A Constituição de 1988 fi xou 
em cinco anos o mandato do 
presidente da República e de 
quatro anos para governadores 
e prefeitos, mas vedou todos os 
direitos à reeleição. A opção dos 
constituintes pela não reeleição 
ocorreu a partir da preocupa-
ção de evitar o continuísmo na 
administração pública”, disse o 
senador.

Kajuru defendeu também que 
seja aumentado de quatro para 
cinco anos o mandato de cada 
parlamentar. “Quanto à reeleição 
no Legislativo, eu quero demo-
craticamente discutir juntamente 
com meus conselheiros e vocês, 
que a gente encontre a melhor 
proposta no caso da reeleição 
do Legislativo. Do Executivo eu 
morro abraçado com esse meu 
projeto, com esse meu pensa-
mento de que tem que acabar 
imediatamente, dando mais um 
ano. Cada presidente, cada gover-
nador, cada prefeito terá direito a 
cinco anos de mandato e não terá 
direito à reeleição” (Ag.Senado).

Aumento 
da tarifa de 
importação de 
leite

O presidente da Frente 
Parlamentar da Agropecuária, 
deputado Alceu Moreira (MDB-
-RS), afi rmou, durante reunião 
do colegiado, que a tarifa de 
importação do leite da União 
Europeia será atualizada para 
42,8%. “O aumento vai conside-
rar a antiga taxa antidumping 
de 14,8% mais os 28% da atual 
taxa de importação”, explicou 
Moreira.

“A preocupação do produtor 
é saber que a Europa tem um 
volume de leite estocado muito 
grande e apresenta risco imi-
nente de entrar com esse leite 
no país. Nossa cadeia produtiva 
não tem volume de escala, 
possui um custo de produção 
muito alto”, afi rmou.

Cobrada desde 2001, a taxa 
antidumping sobre o leite em pó 
importado já era somada à tarifa 
de importação do produto. A 
Nova Zelândia, sobretaxada 
antes em 3,9%, inicialmente 
fi cará fora da tarifação e será 
monitorada quanto ao volume 
de importação. “Não podemos 
inviabilizar esse setor tão 
importante, afi nal de contas 
estamos falando de mais de 1,17 
milhão de produtores de leite 
no nosso País”, contabilizou 
o deputado Celso Maldaner 
(MDB-SC) - (Ag.Câmara).

Em debate no Senado: 
redução da maioridade penal 

e fi m do auxílio-reclusão
Já está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a proposta que acaba com o auxílio-reclusão 
para as famílias de segurados pela Previdência Social que forem presos

a lei nos casos em que menores 
cometem crimes considerados 
graves. Isso abria a possibili-
dade para que esses jovens de 
16 anos fossem processados e 
julgados como adultos.

Apesar de ter sido extensa-
mente debatida na CCJ, com a 
realização de duas audiências 
públicas e a apresentação de 
relatório do ex-senador Ricardo 
Ferraço e de voto contrário do 
ex-senador Lindbergh Farias, 
a proposta não chegou a ser 
votada na comissão e foi arqui-
vada no fi nal do ano passado. 
“Aquele adolescente que faz 
parte de um grupo de extermí-
nio, de uma facção criminosa, 
que assalta, que rouba às vezes 
de uma família, tudo o que ela 
construiu na vida, não comete 
crime hediondo, e, se nós não 
baixarmos a maioridade penal 
para todos que têm 16 anos, 
esse crime continuará sendo 
impune”, afi rmou Bittar (Ag.
Senado).

de assistencialismo exacerbado 
que gera fraudes e abusos com 
o dinheiro dos pagadores de 
impostos.

Na segunda-feira (12), Mar-
cio Bittar apresentou outra 
proposta, a que reduz a maio-
ridade penal para os 16 anos, 
sem exceção. “Eu proponho 

isso para todos os que têm 16 
anos de idade, porque não há 
como diferenciar só os crimes 
hediondos”. A referência de Bit-
tar é a proposta do ex-senador 
Aloysio Nunes Ferreira, que 
criava o chamado “incidente de 
desconsideração da inimputa-
bilidade penal”, para fl exibilizar 

Doria: medidas para conter 
possíveis retaliações do PCC

penitenciárias federais com 
isolamento devido”, declarou.

O secretário de Segurança 
Pública, general João Cami-
lo Campos, afirmou que os 
detalhes da operação foram 
discutidos com a Secretaria 
de Operações Integradas do 
Ministério da Justiça. “A opera-
ção foi absolutamente perfeita. 
Se tivesse que colocar em um 
grau de zero a dez, diria grau 
dez. Conseguimos movimentar 
aqueles que seriam transferi-
dos no momento adequado, 
conseguimos que aeronaves 
saíssem no momento previsto 
e tocassem o solo em Presiden-
te Prudente com segurança, 

que a escolta acontecesse”, 
detalhou.

Doria apontou ainda que a 
decisão do local em que se-
rão custodiados os 22 presos 
cabe ao Departamento Peni-
tenciário Nacional (Depen) 
do Ministério da Justiça, 
responsável pelos cinco pre-
sídios federais: Brasília (DF), 
Catanduvas (PR), Campo 
Grande (MS), Mossoró (RN) 
e Porto Velho (RO). “Não nos 
cabe mais. A partir de agora, os 
custodiados estão sob respon-
sabilidade do governo federal, 
na medida que deixaram o solo 
do governo do estado de São 
Paulo”, destacou (ABr).

Brasil participa na Polônia de 
negociações sobre paz no Oriente Médio

afi rmou Pompeu. Paralelamen-
te, Araújo pretende se reunir 
com as delegações do Reino 
Unido e da Argentina. O chan-
celer britânico, Jeremy Hunt, 
será um dos poucos chance-
leres europeus a participar do 
encontro. A maior parte dos 
países da região enviará repre-
sentantes para as discussões.

As conversas com o chanceler 
britânico ocorrem às vésperas 
da saída do Reino Unido do 
bloco União Europeia (UE). 
A expectativa, segundo nego-

ciadores brasileiros, é inten-
sifi car as relações comerciais 
bilaterais.

Com o ministro das Rela-
ções Exteriores da Argentina, 
Jorge Faurie, Araújo deve dar 
prosseguimento a conversas já 
iniciadas pelos presidentes Jair 
Bolsonaro e Maurício Macri. 
Maiores sócios no Mercosul, 
buscam avanços em negocia-
ções do bloco e maior promoção 
de acordos bilaterais para o 
comércio entre os dois países 
(ABr).

Collor é ouvido no STF 
e não dá declarações



A preocupação em 

estabelecer um processo 

padronizado para 

classifi car a inteligência 

de uma pessoa é muito 

antiga. Na China,

há registro dos

“Exames Imperiais”,

nesse sentido, desde

o ano 606!

Mais modernamente, 
em 1882, o estatístico 
inglês Francis Galton 

estabeleceu o primeiro centro 
de teste mental do mundo, e 
publicou em 1893, o informe 
“Investigações sobre a faculda-
de humana e seu desenvolvi-
mento”. Em 1905, o psicólogo 
francês Alfred Binet, ao lado 
de Victor Henry e Théodore 
Simon, criou o Teste Binet, com 
foco em habilidades verbais, 
daí surgindo a famosa Escala 
Binet-Simon, contendo o con-
ceito de Idade Mental.

Em 1912, Wilhelm Stern 
introduziu o termo QI – Quo-
ciente de Inteligência – para 
representar o nível mental. 
Inovou também criando a 
dicotomia Idade Mental e 
Idade Cronológica. Quatro 
anos depois, em 1916, Lewis 
Terman propôs multiplicar o 
QI por 100, para racionalizar 
a representação da tabela de 
QI, que passou a ser a seguinte: 
121 a 130 = superdotado; 110 
a 120 = inteligência acima da 
média; 90 a 109 = inteligência 
normal; 80 a 89 = embotamen-
to; 70 a 79 = limítrofe; 50 a 69 
= raciocínio lento e 20 a 49 = 
raciocínio abaixo da média.

Em 1917, quando os Estados 
Unidos entraram na Primeira 
Guerra Mundial, Terman de-
senvolveu testes para avaliar 
os recrutas. Mais de 1,7 milhão 
de convocados se submeteram 
a esse teste. A obsessão gerada 
em torno dessa qualifi cação 
de pessoas criou aberrações, 
como a Eugenia – teoria da 
depuração social – em nome 
do que os nazistas alemães 
eliminaram milhares de pes-
soas, que consideravam de 
“raça inferior”, por não terem a 

característica do “übermensh”, 
o ser humano superior!...

Então, em 1995, o jornalista 
científico Daniel Goleman 
publica o livro Inteligência 
Emocional – “A teoria revo-
lucionária que redefi ne o que 
é ser INTELIGENTE” – que-
brando a hegemonia do QI, e 
demonstrando que “Num certo 
sentido, temos dois cérebros, 
duas mentes – e dois tipos de 
inteligência: racional e emo-
cional. Nosso desempenho 
na vida é determinado pelas 
duas – não é apenas o QI, mas 
a inteligência emocional que 
conta. Na verdade, o intelecto 
não pode dar o melhor de si 
sem a inteligência emocional”. 

A partir daí, a valorização (ou 
“empoderamento”) da mulher 
sobe exponencialmente. Sua 
participação, que já era notável 
nos segmentos social e cultu-
ral, passa a crescer em todos 
os outros, especialmente no 
político e no corporativo! 

Tudo devido à sua indiscutí-
vel capacidade de saber, desde 
sempre, harmonizar Razão e 
Emoção: QI e QE!

J. B. Oliveira é Consultor
de Empresas, Professor
Universitário, Advogado

e Jornalista. É Autor do livro
“Falar Bem é Bem Fácil”, e membro 

da Academia Cristã de Letras. -
 www.jboliveira.com.br –

jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo 
site www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

QI x QE

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

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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TERCEIRIZADOS COM SALÁRIO INFERIOR
Empresa pode contratar terceirizado com salário inferior para a mesma 
função, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO EM CONTRATO DE EXPERIENCIA PODE SER DISPEN-
SADO POR COMUM ACORDO?  

Esclarecemos que a legislação é omissa, mas tendo em vista que no 
contrato de experiência não existe aviso prévio, entendemos que a 
rescisão por acordo entre as partes não cabe a este tipo de contrato.

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
Contrato por prazo determinado, quais a vantagens para a empresa e as 
últimas atualizações com a reforma trabalhista? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO MÉDICO COM CÓDIGO CID
Empresa pode exigir o código CID no atestado médico no afastamento 
por doença ou por acidente de trabalho, mesmo atestado com menos 
que 15 dias? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO NO FINAL DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Faltando 10 dias para o termino do contrato de experiência o fun-
cionário apresentou atestado de 15 dias, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [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].

ACIDENTE DE TRABALHO PARA APOSENTADO
Empresa continua pagando os salários a um funcionário aposen-
tado afastado por acidente de trabalho, após os primeiros 15 dias, 
como “Licença Remunerada” ou “Ajuda de Custo”, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

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)

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: DENNIS LAMBERT DOS SANTOS AMARANTE, estado civil solteiro, 
profi ssão policial militar, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/08/1984), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alzemiro Rodrigues do 
Amarante e de Rosangela Lambert dos Santos do Amarante. A pretendente: CAMILA 
MAIA DA SILVA, estado civil solteita, profi ssão dentista, nascida nesta Capital, São 
Miguel Paulista - SP, no dia (18/02/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Pedro da Silva Neto e de Aldnar Evangelista Maia.

O pretendente: ADEMILTON ANDERSON MORAES SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão comerciante, nascido em Garanhuns - PE, no dia (14/11/1984), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Nildo da Silva Santos e de 
Ana Lucia Moraes Santos. A pretendente: ELMA FERNANDES DA NEVES, estado civil 
solteita, profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(07/06/1972), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
das Neves Neto e de Odete Fernandes das Neves.

O pretendente: MARCOS JOSÉ DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia (18/12/1987), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz José de Araujo e de Iracema Negrão de Araujo. 
A pretendente: RUTE LISBOA RIBEIRO, estado civil solteita, profi ssão recepcionista, 
nascida em Jequié - BA, no dia (30/12/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Roberto Santos Ribeiro e de Ana Cristina Lisboa Ribeiro.

O pretendente: CHRISTIAN JAVIER ARANCIBIA ANTEZANA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/05/1991), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Javier Arancibia Coronaro e de 
Juana Del Carmen Antezana Maita. A pretendente: JULIANA BARBOSA DA COSTA, 
estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(14/01/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Moisés 
da Costa e de Dulciléa Barbosa da Costa.

O pretendente: JOÃO VITOR SILVA LUCENA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
barbeiro, nascido em Várzea da Palma - MG, no dia (12/04/1999), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Amarildo Soares de Oliveira e de Sueli Maria 
da Silva. A pretendente: AMANDA SANTOS MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em Vázea da Palma - MG, no dia (08/09/1993), residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ronildo Souza Moreira e de Berenice 
Evangelista dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS PEDRO MAZZO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi s-
são técnico mecatrônico, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (09/06/1986), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Valentim Pedro de Araujo 
e de Solange Mazzo. A pretendente: JENIFFER DO NASCIMENTO THOMAS, estado 
civil solteita, profi ssão vendedora interno, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(14/11/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilmar 
Thomas e de Nilza Urbano do Nascimento.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 26/02/2019  - 10:20h  -  2º LEILÃO: 28/02/2019  - 10:20h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Online
condições. IMÓVEL

Obs: 
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 26/02/2019, às 10:20 horas, e 2º Leilão dia 28/02/2019, às 10:20 horas. 

LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR FIDUCIANTE: DAVI DA CUNHA, 
 VÂNIA DE LIMA DA CUNHA, 

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO 
PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 110.100,29 
(Cento e dez mil, cem reais e vinte nove centavos) 2º leilão: R$ 101.678,35 (Cento e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e cinco 
centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

da lei. DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: 

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para 

obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o 
direito à desistência da arrematação.

A correspondência foi 
revelada pelo jornal 
italiano Corriere della 

Sera ontem (13) e data de 7 
de fevereiro, dois dias depois 
de o Pontífi ce ter cogitado a 
hipótese de uma mediação da 
Santa Sé na crise venezuela-
na, caso esse fosse um desejo 
do governo e da oposição.

No último dia 4, Maduro 
disse ter mandado uma 
mensagem a Jorge Bergoglio 
pedindo ajuda para instaurar 
um diálogo político no país, 
mas a carta de Francisco 
indica ceticismo por parte 
do Vaticano. Na correspon-
dência, segundo o Corriere 
della Sera, o Papa se dirige 
ao “excelentíssimo senhor 
Nicolás Maduro”, evitando 
usar a palavra “presidente”. 
O texto tem duas páginas e 
meia e relembra as reiteradas 
tentativas do Vaticano de fa-
cilitar o diálogo na Venezuela.

“Infelizmente, todas foram 

Papa Francisco recebeu Nicolás Maduro no Vaticano,

em junho de 2013.

Em carta a Maduro, Papa 
critica obstáculos a mediação
O papa Francisco enviou uma carta ao presidente em exercício da Venezuela, Nicolás Maduro, na 
qual reclama da falta de “gestos concretos” nas tentativas anteriores da Igreja Católica de mediar os 
confl itos no país latino

A
N

SA supostos para que o diálogo 
fosse possível”, disse, citando 
a exigência de se evitar “qual-
quer forma de derramamento 
de sangue”. Considerado ilegí-
timo por boa parte da comuni-
dade internacional, incluindo 
Estados Unidos, Brasil e mais 
da metade da União Europeia, 
Maduro também enfrenta a 
oposição dos bispos venezue-
lanos, mas o Vaticano tentou 
em diversas ocasiões exercer 
um papel de mediador.

O objetivo da Santa Sé 
era repetir o sucesso de seu 
envolvimento na reaproxi-
mação entre Cuba e Estados 
Unidos e nas negociações 
de paz com as Farc. Nesta 
semana, a Secretaria de 
Estado do Vaticano recebeu 
uma delegação enviada pelo 
autoproclamado presidente 
da Venezuela, Juan Guaidó, e 
disse torcer por uma “solução 
justa e pacífi ca para superar 
a crise” (ANSA).

interrompidas porque o que 
havia sido acordado nas 
reuniões não foi seguido de 
gestos concretos. E as palavras 
pareciam deslegitimar os bons 
propósitos que haviam sido 
colocados por escrito”, escre-
veu o líder católico. Bergoglio 

acrescentou que sempre foi a 
favor do diálogo, mas desde 
que “as duas partes colocas-
sem o bem comum acima de 
qualquer outro interesse e 
trabalhassem por união e paz”. 

“A Santa Sé assinalou cla-
ramente quais eram os pres-

O vulcão Stromboli, situado 
na ilha italiana homônima, pro-
vocou três tsunamis na Idade 
Média e pode gerar fenômenos 
semelhantes no futuro, segundo 
uma pesquisa feita pela Univer-
sidade de Pisa. De acordo com 
o estudo, publicado na revista 
Scientifi c Reports, as ondas gi-
gantes aconteceram entre 1343 
e 1456 e atingiram até a costa da 
Campânia. 

A pesquisa contou com a co-
laboração do Instituto Nacional 
de Geofísica e Vulcanologia, das 
universidades de Modena-Reggio 
Emilia e Urbino, do Instituto de 
Estudos do Mediterrâneo Antigo 
e da Universidade de Nova York. 
Os tsunamis da Idade Média 
foram provocados por erupções 
na face noroeste do vulcão, e 
o maior deles, em 1343, quase 
certamente devastou os portos 
de Nápoles e Amalfi , como tes-
temunhado pelo poeta Francesco 
Petrarca (1304-1374).

O escritor estava em Nápoles 
como embaixador do papa Cle-
mente VI e falou em uma carta 
sobre uma violenta tempestade 
que provocara “muitas vítimas” e 
afundara diversos navios. Duran-
te a pesquisa, foram escavadas 
três trincheiras na parte norte 
da ilha de Stromboli, com 80 
metros de comprimento e dois 

de profundidade cada uma. Dessa 
forma, os estudiosos descobriram 
três camadas de areia contendo 
seixos da praia levados pelas 
ondas do tsunami.

Análises químicas e testes de 
carbono 14 permitiram estabe-
lecer uma relação inequívoca 
entre esses estratos e achados 
arqueológicos que testemunham 
o rápido abandono da ilha em fun-
ção dos tsunamis. “Na primeira 
metade do século 14, Stromboli 
era habitada e tinha um importan-
te papel para o tráfego naval dos 
cruzados provenientes das costas 
italianas, espanholas e gregas”, 
disse Sara Levi, da Universidade 
de Modena-Reggio Emilia.

A ilha, situada no arquipélago 
das Eólias, na Sicília, fi cou de-
sabitada até o fi m do século 17, 
quando começou seu repovoa-
mento moderno. “O estudo revela 
pela primeira vez a capacidade 
do vulcão de produzir eventos 
de dimensões superiores àque-
les conhecidos até hoje”, disse. 
Segundo Antonella Bertagnini, 
do INGV, o Stromboli pode pro-
duzir hoje “tsunamis de escala 
claramente superiores e capazes 
de atingir áreas costeiras muito 
distantes”. O vulcão é um dos 
mais ativos do mundo e fi ca em 
uma ilha com cerca de 400 habi-
tantes (ANSA).

Relatos de atividade de Stromboli existem desde antes da Era Cristã.

Vulcão Stromboli pode 
gerar tsunami na Itália

CTRENS - Companhia de Manutenção
CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.300.377.010

Ata de Reunião do Conselho Administração Realizada em 17 de Janeiro de 2019
I - Data, Horário e Local: Em 17 de janeiro de 2019, às 10h30, na sede da Companhia na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar - parte, Itaim
Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04533-010 (Lavrada sob a forma de sumário conforme faculta a Lei das Socieda-
des Anônimas). II - Presença: Reuniram-se todos os membros do Conselho de Administração, conforme atestam as assinaturas apostas

Convocação: Dispensada a convocação em face do comparecimento de todos os membros do Conselho de
Administração. IV - Composição da Mesa: Sr. Jesús Esnaola Altuna - Presidente; Sr. Antonio García Zarandieta Oliveira - Secretário. V - 
Ordem do Dia: Deliberar sobre a recondução dos membros que compõem a Diretoria da Companhia. 1) Eleger para os cargos de Diretores
da Companhia por um período de 03 (três) anos, a contar do término do mandato da atual Diretoria, o qual se encerra em 18 de fevereiro 
de 2019, os Senhores: a) Alessandre Edo Toso, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 20.541.199-X (SSP/
SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 167.779.068-78, domiciliado à Rua Tabapuã, nº
81 - 10º andar, Bairro Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04533-010, para o cargo de diretor. b) Cleverson Ro-
drigues da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 34.773.025-5, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 190.646.528-21, residente e domiciliado na Rua Teresina, nº 541, Apartamento 114,
Bloco A, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03185-010, para o cargo de Diretor Geral da Companhia. c) Os diretores ora
eleitos serão empossados em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, declaram, ainda, sob as penas da lei, 
que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos de condenação
à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,

consumo, a fé pública ou a propriedade. d) 
exercício até a presente data. VI - Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião por tempo necessário 
à lavratura desta Ata, que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 17 de janeiro de 2019. Mesa: Sr. 
Jesús Esnaola Altuna - Presidente; Sr. Antonio García Zarandieta Oliveira - Secretário. Conselheiros: Sr. Jesús Esnaola Altuna, Sr. Antonio 

 Mesa:
Jesús Esnaola Altuna - Presidente, Antonio García Zarandieta Oliveira - Secretário. Conselheiros: Jesús Esnaola Altuna, Antonio García
Zarandieta Oliveira, Marta Baztarrica Lizarbe. JUCESP nº 71.624/19-3 em 07/02/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 14 de Fevereiro de 2019. Dia de São Cirilo, São Valentim 
(considerado o protetor dos namorados), São Metódio, Santa Tessalônica 
e Dia do Anjo Ieiazel, cuja virtude é a criatividade. Hoje aniversaria o 
poeta, crítico e tradutor Augusto de Campos que chega aos 88 anos, 
a atriz Meg Tilly, que nasceu em 1960 e o jogador de futebol Maycon 
nascido em 1985.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau costuma ter um temperamento 
passivo e idealista. Jovial encanta e diverte as pessoas, é também direto 
e honesto, está sempre à procura de adquirir novos conhecimentos, com 
isso está sempre entusiasmado. Aprecia toda atividade que possibilite 
o contato humano e a troca ou transmissão de idéias. Normalmente 
têm facilidade em compreender o que os outros tentam expressar e é 
solidário com quem passa por difi culdades. Não costuma aceitar muito 
bem o seu próprio psiquismo, geralmente bem desenvolvido. Têm boa 
memória e imaginação ardente.

Dicionário dos sonhos
BOLO – Compra-lo ou vende-lo representa prejuízos em 
negócios. Faze-lo, casamento ou noivado em breve. Quei-
mado, sorte no jogo durante sete dias. Oferece-lo à alguém, 
reconciliação. Números de sorte:  23, 35, 42, 61 e 90.

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

Esta quinta é o décimo dia da lunação. Marte ingressa em Touro e até o fi nal de março a nossa ação fi cará mais 

lenta e deverá estar focada na resolução de questões materiais. Momento de reunir esforços para lutar pela segu-

rança fi nanceira e material. Ficaremos menos ousados e assumiremos apenas riscos calculados. A Lua faz um 

aspecto negativo com Netuno durante a manhã, que ainda pode nos deixar confusos e à noite a Lua também faz 

um mau aspecto com Júpiter que pede atenção aos exageros. 
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Com a Lua em Gêmeos será fácil o 
convívio na relação social e sexual. 
Encontrará as respostas para suas 
dúvidas em si mesmo, não se engane 
procurando-nos outros. Deve ter 
contato maior consigo mesmo e idea-
lizar planos para serem executados 
após o aniversário. 99/399 – Cinza.

Atitudes fi rmes deverão diminuir os 
problemas que vinham sendo en-
frentados. As mudanças começam a 
acontecer, mesmo que estejam ainda 
ocultas virão breve. A noite é bom 
aproveitar para soltar a imaginação 
e usufruir da sensibilidade e do en-
cantamento da alma. 27/727 – Azul.

Com a Lua Crescente em Gêmeos 
não se recolha, realize algo que possa 
se fazer notar. A intenção é brilhar, 
chamar a atenção. Os passos devem 
ser antes bem detalhados para não 
errar nunca. A época é boa para 
começar novos empreendimentos, 
ou para levar adiante os iniciados. 
03/203 – Amarelo.

Não fuja de situações que terá que 
enfrentar, mas deixe para o fi nal 
do dia para começar a arrumar. 
Mantenha a serenidade diante de 
difi culdades. A velocidade dos acon-
tecimentos não será a esperada, mas 
boas chances surgem para o futuro. 
Haja com cautela e prudência no 
amor. 44/144 – Verde.

Procure manter-se calmo diante da 
agitação emocional que pode atrapa-
lhar o seu plano de felicidade. Mude 
o modo de dizer o que sente a quem 
está perto de você. Encontrará forças 
para desistir das histórias que só 
trazem tristeza. A alegria tem efeito 
desintoxicante. 35/435 – Vermelho.

Alguém que conheceu antes terá 
importância fundamental em sua 
vida. Tudo gira em torna da sua 
imaginação com o Sol indo para o 
seu signo oposto, Peixes nesta sexta, 
tenho bons pensamentos para o 
fi nal de semana. Momento de reunir 
esforços para lutar pela segurança 
fi nanceira e material.62/362 – Azul.

Evite sobrecarrega-se com os pro-
blemas dos outros, cuide de você, 
valorizando seu erotismo e sexua-
lidade. É preciso cuidar de quem 
ama sem querer controlar tudo. A 
sensibilidade está a fl or da pele evite 
mudanças, haja sem precipitação ou 
terá perdas no futuro. 38/238 – Lilás.

Deve manter a calma, evite rompi-
mento por palavras sinceras demais 
nas relações. Com a Lua em Gêmeos 
 fazemos questão de nos sentir 
amados e de que se sintam amados 
por nós. Procure encontrar o que 
impede sua felicidade dedicando-se 
um pouco mais ao ambiente familiar. 
77/677 – Cinza.

Serão bastante profundas as mudan-
ças que ocorrem em sua vida social 
e profi ssional. Um novo amor ou até 
mesmo paixões rápidas ativam as 
relações. Contenha o ciúme e abra 
caminho para a renovação de um 
relacionamento que irá melhorar 
sua vida pessoal e sexual. 66/766 
– Amarelo.

O trabalho fi ca em destaque nas pró-
ximas horas, assim como os assuntos 
do cotidiano já em andamento. Os 
negócios materiais estão favorecidos 
e trarão retorno rápido. Procure 
manter a paz e preserve aquilo 
que possui e prepare-se bem para 
conquistar mais. 17/117 – Branco. 

Abrem-se novas oportunidades, 
aumentam as motivações para 
progredir com novas inspirações. 
Mas cuidado, antes do aniversário 
ocorrem ainda atritos no trabalho e 
no lar. O Sol em seu signo na semana 
que vem aumenta a energia sexual 
e a disposição para as relações ínti-
mas. 87/387 – Cores claras.

O fi nal do dia será de facilidade de 
comunicação e autoestima.  Compar-
tilhe com otimismo as relações, tanto 
com a pessoa amada como ao lado 
dos amigos. Use a poderosa imagi-
nação para momentos inesquecíveis 
junto de pessoas animadas que gos-
tem da sua companhia. 56/556 – Azul.

Simpatias que funcionam Para arrumar 

emprego: Pri-
meiramente você irá precisar de um maço de velas, uma 
imagem de Santa Rita em miniatura, um pedaço de cartolina 
de cor azul e uma caneta. Acenda o maço de velas em frente 
à  imagem de Santa Rita. A cada vela que você for acendendo, 
mantenha o pensamento fi rme, pedindo para que a santa abra 
os seus caminhos por um emprego bom na sua vida. Peça 
também por proteção na nova fase. Quando todas as velas 
estiverem acesas, escreva o seu nome na cartolina e o cargo 
que você pretende alcançar com esta simpatia. Em seguida, 
apague todas as velas e as embrulhe neste pedaço de cartolina 
e o deixe ao lado da imagem de Santa Rita. Quando você, 
enfi m, receber uma proposta de emprego, vá acendendo uma 
vela por dia em oferecimento e agradecimento à Santa, até 
que o maço inteiro acabe. Não se esqueça de acender uma 
vela por dia, para que o seu emprego esteja sempre protegido.
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Windows 
(?): antece-
deu o Vista
(Inform.)

Desenhos
usuais em
tapeçarias

Centro
Técnico 

Aeroespa-
cial (sigla)

Melhor (?)
Original,

prêmio do
Oscar

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

Período
dos

hábitos da
coruja

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

Cerveja 
de alta fer-
mentação

 (ing.)

Utensílio
cortante,
como a
cutela

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

Estado-
Maior do
Exército
(sigla)

Composto
nocivo à
camada

de ozônio

Fruta do 
apfelstru-
del (Cul.)

Cadete
(abrev.)
Número 

(?): 4º ou 9º

Procedimento
contratual público em

casos de urgência
Espera ansiosa

Fixar a
vista em

Ceder
ao peso

Alex Escobar,
jornalista esportivo

Festa
religiosa
que ter-

mina
em 6 de
janeiro

Ingrediente comum a
salpicões, coxinhas e

pastéis
(Cul.) Recitar

O gás que
prejudica o
ambiente

(?) Salles,
atuou em 
"Babilônia"

Cantora de
"Feeling
Good"

No limite

Remédio
antifebril
(sigla)

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

Guanabara

Rua
(abrev.)
Mulher

guerreira
Banquete

(fig.)
Maior

rio suíço

Marca do
Metralha

1313 (HQ)
Conceitos

Agir como
o cirurgião
Fêmea ala-
da da saúva

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

Olavo (?),
poeta

Grupo dis-
criminado

Emanação
corporal
invisível
(Ocult.)

Nordeste
(abrev.)
O boi-

cavalo da
África

Conduz
Oscar

Niemeyer,
arquiteto

Iodo
(símbolo)
Garantia

no crédito

PFVD
FOLIADEREIS

ARLETERXP
AURAAGAPE
NERAMAGENS

GNUAZARCTA
ROTEIROCAD

DEDNOITE
EOPERARIL

ESTRIADAVI
FACABILAC

NINASIMONEI
AASNONAAT
DJCRLEVA

PORUMFIOMAÇÃ

ARCANGELO

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

A campanha do 

‘Fevereiro Roxo’ 

objetiva conscientizar 

a população sobre três 

doenças incuráveis e com 

altos números no Brasil

Atualmente, cerca de 6.5 
milhões de pessoas sofrem 
com lúpus, fi bromialgia ou 

mal de Alzheimer, sem perspec-
tivas para uma solução. Cada um 
dos transtornos tem suas pecu-
liaridades, mas todos requerem 
atenção e cuidados que podem, 
inclusive, diminuir as dores e 
desconfortos de seus respectivos 
sintomas. 

Lúpus é uma doença autoimu-
ne, ou seja, que ocorre quando 
o próprio sistema imunológico 
de uma pessoa ataca órgãos e 
tecidos do corpo, como a pele, 
articulações, rins e até mesmo 
o cérebro. Os sintomas incluem 
fadiga, dores e rigidez muscular, 
vermelhidões na face em forma 
de borboleta sobre as bochechas 
e o nariz, sensibilidade à luz do 
sol, feridas na boca e queda dos 
cabelos, entre outros. 

O lúpus é mais comum entre 
mulheres e pessoas de etnias 
afro-americanas, hispânicas e 
asiáticas, e a maioria dos diagnós-
ticos ocorrem antes dos 40 anos. A 
verdade é que pouco se sabe, no 
geral, sobre doenças autoimunes 
e suas causas, mas pesquisadores 
acreditam que a exposição extre-
ma aos raios solares podem ser 
um dos fatores contribuintes ao 
transtorno. 

A fi bromialgia é a condição 
mais comum entre as discutidas 
durante o Fevereiro Roxo. No 
Brasil, por exemplo, cerca de 
2,5% da população sofre deste 
mal, o equivalente a cerca de cinco 
milhões de pessoas. 

Esta síndrome é caracterizada 
por dores pelo corpo inteiro 
durante longos períodos, com 
sensibilidade nas articulações, 
nos músculos, nos tendões e em 
outros tecidos moles. Junto com a 
dor, a fi bromialgia também causa 
fadiga, distúrbios do sono, dores 
de cabeça, depressão e ansiedade. 

Mais uma vez, as mais afetadas 
com o transtorno são mulheres, 
que representam de 70 a 90% das 

pacientes. E, assim como o lúpus, 
cientistas e médicos ainda não 
sabem ao certo quais são as causas 
da fi bromialgia, porém suspeitam 
que traumas físicos e emocionais, 
distúrbios de sono, sedentarismo 
e questões genéticas podem estar 
relacionados à doença. 

O mal de Alzheimer, talvez a 
mais comum entre as doenças 
citadas no Fevereiro Roxo, afeta 
mais de um milhão de brasileiros, 
com cerca de 100 mil novos ca-
sos anualmente. Este transtorno 
neurodegenerativo provoca o 
declínio das funções cognitivas, 
geralmente na terceira idade, 
reduzindo as capacidades de 
trabalho e relação social e inter-
ferindo no comportamento e na 
personalidade da pessoa. Um dos 
primeiros sintomas é a perda de 
memória mais recente. 

Com a evolução do quadro, o 
Alzheimer afeta a capacidade de 
aprendizado, atenção, orientação, 
compreensão e linguagem, até 
que o paciente fi que cada vez 
mais dependente da ajuda dos 
outros, até mesmo para rotinas 
básicas, como a higiene pessoal e 
a alimentação. Pesquisas recentes 
indicam que o agente causador da 
doença é a bactéria Porphyromo-
nas gingivalis, que costuma fi car 
na gengiva do ser humano e tem 
a capacidade de invadir e infl amar 
as regiões do cérebro afetadas 
pelo mal de Alzheimer. 

Enquanto pesquisadores ainda 
tentam descobrir mais sobre o 
transtorno, uma boa higiene bucal 
pode ser essencial para quem quer 
evitar qualquer dano no futuro. O 
Fevereiro Roxo tem o objetivo de 
conscientizar a população sobre 
estes distúrbios incuráveis que 
tanto abalam o Brasil. Enquanto 
as causas de cada uma delas ainda 
são um mistério para cientistas ao 
redor do mundo, viver uma vida 
saudável é a melhor maneira de 
prevenção. 

Se você ou um familiar apresen-
tar algum dos sintomas descritos 
acima, procure um médico o quan-
to antes. O diagnóstico precoce é 
a chave para um ganho enorme de 
qualidade de vida. 

(*) - É gestor médico do HSANP, 
centro hospitalar da Zona Norte

de São Paulo.

A importância do 
diagnóstico precoce

em doenças incuráveis
Ulisses dos Santos (*)Em linha com as mudanças 

da marca DuPont™, o 
objetivo é refl etir  a histó-

ria de descobertas e progresso 
do negócio, que tem o propósito 
de empoderar o mundo com 
inovações essenciais para a 
prosperidade de todos.

Tyvek® tem conquistado es-
paço em inúmeras aplicações 
além da proteção química: das 
passarelas às livrarias, das lojas 
de decoração aos hospitais, 
da indústria gráfi ca à cons-
trução civil. O desempenho é 
resultado das características 
únicas do material, que é leve, 
de longa vida útil, não rasga, 
resistente à água, 100% reci-
clável e pode ser aplicado em 

Com novo logotipo, DuPont™ Tyvek® reforça 
busca da inovação por um mundo melhor

DuPont™ Tyvek®, marca líder em vestimentas de proteção química para trabalhadores, anuncia seu 
novo logotipo

lizar os produtos inovadores.
Entre as mudanças no novo 

logotipo de Tyvek®, as letras 
são mais curvilíneas, o que 
não só reforça o sinônimo de 
força e proteção da marca 
como também remete à sua 
adaptabilidade e possibilidade 
infi nita de aplicações. A paleta 
azul característica do logotipo 
foi mantida. A mudança acom-
panha os mesmos princípios 
que levaram, no ano passado, 
ao novo logotipo da DuPont, 
que preserva a forma do icônico 
DuPont Oval e que por mais de 
um século forneceu um selo 
de qualidade, desempenho e 
confi ança. Outras informações: 
(www.dow-dupont.com).

substituição a papel ou tecido.
De olho nesse mundo de 

possibilidades, a DuPont tem 
incentivado a inovação por 
meio de parcerias com star-
tups e microempresas. No ano 

passado, a empresa promoveu 
o Desafi o Tyvek® Builders, 
que incentiva microempre-
endedores a criar protótipos 
com a marca. Os vencedores 
recebem apoio para comercia-

O Fiat 500, um dos carros 
mais tradicionais da marca 
automobilística italiana, será 
o ponto alto da exposição 
“The Value of Good Design” 
(“O Valor do Bom Design”, em 
tradução livre), que acontece 
até o dia 27 de maio no Museu 
de Arte Moderna (MoMa), em 
Nova York.

A mostra contará com um 
veículo de 1968, com licença 
numerada Ferrara 249350 e 
motor de tração nas rodas 
traseiras desenhado por Dante 
Giacosa. O modelo “ajudou 
a tornar a propriedade do 
carro acessível a um público 
italiano que experimentava 
uma melhoria dramática nas 
suas condições econômicas”, 
diz a legenda que acompanha 
o vídeo da Fiat. 

Lançado em 4 de julho de 
1957, o primeiro modelo do 
Fiat foi o Nuova 500, que fi -

A cópia adquirida pelo MoMa é um 500 F,

ou popularmente conhecido como “Berlina”.

Fiat 500 será destaque em 
exposição no MoMa
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OS FOGOS

DO SEU ESPÍRITO.

Inspiração diária de

Kate Spreckley.

Durante séculos, a humani-
dade explorou o que signi-
fi ca estar na dualidade e na 
separação. Como resultado, 
as crenças, emoções e senti-
mentos foram suprimidos e 
negados, o que dividiu toda a 
criação. A energia deste mês 
expôs essa supressão, levan-
do-nos a começar a viver a 
verdade de nossa alma. Entrar 
na energia desta época é ser 
totalmente transformado pelo 
fogo ardente do seu espírito. 
À medida que este fogo se 
eleva, permite que o passado 
se queime. Deixe sua dor e 
tristeza serem consumidas 
nas chamas transformadoras 
e você verá as possibilidades 
e potenciais que estão além de 
seus medos, desapontamen-
tos e frustrações. As coisas 
ainda podem parecer um 
pouco assim em todo o lugar 
e tudo o que você pode fazer 
é descansar a mente e seguir 
a sabedoria da sua alma. Muito 
amor Kate.

www.spiritpathways.co.za/
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.
com.br

cou no mercado até 1960. Na 
época, outros modelos tam-
bém foram comercializados 
pela Fiat, como o 500 D, 500 
Giardiniera e, por fi m, o 500 
Furgoncino.

A cópia adquirida pelo MoMa 
é um 500 F, ou popularmente 
conhecido como “Berlina”, 
o modelo mais famoso do 

veículo, produzido de 1965 
a 1972. A exposição será a 
última antes do fechamento 
do local em 15 de junho. O 
MoMa não funcionará durante 
quatro meses para completar 
sua fase fi nal de expansão. A 
reabertura este prevista para 
ocorrer no dia 21 de outubro 
(ANSA).

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171 - 3106-4171
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

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: DUESLEY CORREIA DOS SANTOS, profi ssão: jovem aprendiz, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Derlindo Silva dos Santos e de Cristina 
Aparecida Correia. A pretendente: NYCOLLY DE ARAÚJO COSTA, profi ssão: nego-
ciadora, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 01/02/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jean Costa de Oliveira e 
de Juliana de Araújo Costa.

O pretendente: JORGE DA SILVA FERNANDES SIMÕES, profi ssão: servidor pú-
blico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Fernandes Si-
mões e de Denize do Carmo da Silva. A pretendente: MIZRAIM TEIXEIRA DO NASCI-
MENTO, profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 21/12/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marcelo Dias do Nascimento e de Cristiane Teixeira Santos do Nascimento.

O pretendente: DANIEL ALVES SILVA, profi ssão: ajudante de mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 10/11/1993, residente e domicilia-
do em Diadema, SP, fi lho de João Silva e de Nizia Izabel Pereira Alves Silva. A preten-
dente: ÉRIKA CORRÊA MUNIZ MENEZES DA SILVA, profi ssão: agente de atendi-
mento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Menezes da 
Silva e de Ivone Corrêa Muniz da Silva.

O pretendente: LEONARDO EUZEBIO DE FARIAS, profi ssão: administrador, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Guarujá, SP, data-nascimento: 16/12/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vicente de Farias e de Silvana 
Euzebia Floriano de Farias. A pretendente: JULIANA REIS SILVA, profi ssão: bancá-
ria, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
13/02/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel Alves 
da Silva e de Marli dos Santos Reis da Silva.

O pretendente: RUBENS BARBOSA NUNES, profi ssão: operador de caixa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1997, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Ribeiro Nunes e de Vanessa 
Barbosa dos Anjos. A pretendente: GABRIELLY SANTOS NASCIMENTO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1998, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Antonio Nascimento e de Riva-
nudia Santos Nascimento.

O pretendente: WESLEY JESUS ROCHA DE ALMEIDA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marineide Rocha de Almeida. 
A pretendente: MIRIÃ CARVALHO DE OLIVEIRA, profi ssão: operadora de caixa, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1994, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gonçalves de Oliveira 
e de Sonia Ribeiro de Carvalho Oliveira.

O pretendente: MARCELO GOMES DE OLIVEIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudimiro Gomes de Oliveira e de Marluce de Jesus Oliveira. 
A pretendente: MARILENE DA SILVA SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: solteira, 
naturalidade: Maetinga, BA, data-nascimento: 05/09/1989, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio José dos Santos e de Ana Maria da Silva Santos.

O pretendente: ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS FILHO, profi ssão: autônomo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1982, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Vieira dos Santos 
e de Maria Tereza da Silva dos Santos. A pretendente: DAYANE DE LIMA FERREIRA, 
profi ssão: professora de musica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 09/03/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Gerson Ferreira e de Damares Vitoria Aguiar de Lima Ferreira.

O pretendente: ADÃO GERALDO GONÇALVES, profi ssão: aposentado, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Ubaporanga, MG, data-nascimento: 07/04/1954, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Mine Gonçalves e de Maria Firmina 
de Lima. A pretendente: ESTER PIRES ARRAES, profi ssão: negociadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1966, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Arraes Martins e de Georgina Pires Arraes.

O pretendente: WILLIAN GONÇALVES DO NASCIMENTO EDUARDO, profi ssão: 
analista de cobrança, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 19/04/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Enivaldo 
Eduardo e de Rosangela Gonçalves do Nascimento Eduardo. A pretendente: ISABELA 
SANTOS DE MATOS, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Laran-
jeiras, SE, data-nascimento: 13/11/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Delfi na Santos de Matos.

O pretendente: MICHEL BUENO DE MORAES, profi ssão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1983, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Bueno de Moraes Filho e de Maria do 
Carmo de Moraes. A pretendente: DANIELE DE JESUS DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1983, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Antonio Vicente da Silva 
e de Maria Helena Rosa de Jesus.

O pretendente: ALDELAN RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Canapi, AL, data-nascimento: 27/07/1992, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Aurino Rodrigues da Silva e de Maria da Silva 
Nogueira. A pretendente: RAQUEL DE OLIVEIRA, profi ssão: operadora de caixa, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dilson Domiciano de Oliveira e de 
Creusa de Oliveira.

O pretendente: WALDISON FREITAS DA SILVA FILHO, profi ssão: instalador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Barreiros, PE, data-nascimento: 20/06/1990, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldison Freitas da Silva e de Cleonice 
Maria da Silva. A pretendente: JOSELMA MARIA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São José da Coroa Grande, PE, data-nascimento: 
25/03/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Henrique 
de Oliveira e de Maria José da Conceição.

O pretendente: HUGO BARBOZA DA SILVA PORTO, profi ssão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1997, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Gileno da Silva Porto e de Deise Barboza de 
Souza. A pretendente: NAYARA DA SILVA PEREIRA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmilson Dias Pereira e de Ana Paula 
Porto da Silva.

O pretendente: KARISTHON HENRYK SOARES LIMA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Carlos, SP, data-nascimento: 07/07/1994, residente e 
domiciliado em São Carlos, SP, fi lho de Israel Bezerra Lima e de Kelly Soares. A pre-
tendente: YASMIN DE ALMEIDA, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1995, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Imodocéia de Almeida.

O pretendente: EDIVALDO LEONARDO DOS SANTOS, profi ssão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: Itapé, BA, data-nascimento: 05/11/1967, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosme Leonardo dos Santos 
e de Carmelita Eloi dos Santos. A pretendente: RUTE RIBEIRO BARBOZA, profi s-
são: atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/11/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Ribeiro 
Barboza e de Efi genia Paulino Barboza.

O pretendente: RICARDO MATIAS DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1977, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Matias dos Santos e de Maria Tânia 
Arruda dos Santos. A pretendente: ARLETE NUNES DA SILVA, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 07/07/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Aneia da Silva e de 
Maria das Virgens Nunes da Silva.

O pretendente: EVANDRO ALVES DE SIQUEIRA, profi ssão: perito, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Salto, SP, data-nascimento: 17/02/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Alves de Siqueira e de Terezinha Celes-
tina Alves de Siqueira. A pretendente: HÉLIDA DA SILVA PEREIRA, profi ssão: em-
presária, estado civil: divorciada, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 
10/10/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Otacilio Dias 
Pereira e de Hebes Pereira.

O pretendente: RAILTON ALVES PEREIRA, profi ssão: aposentado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Jitaúna, BA, data-nascimento: 14/05/1966, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otacilio Pereira do Nascimento e de Laura Alves 
de Jesus. A pretendente: ELISABETE VILANOVA DOS SANTOS, profi ssão: cobra-
dora de transporte, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/09/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Pedro 
dos Santos e de Maria Vilanova dos Santos.

O pretendente: VALDEMAR MOURA DA SILVA, profi ssão: meio ofi cial, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nossa Senhora das Dores, SE, data-nascimento: 13/10/1979, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eronildes Farias da Silva e 
de Lindomar Farias da Silva. A pretendente: ANGÉLICA ARAUJO MOREIRA, pro-
fi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/11/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joviano Mo-
reira Filho e de Angela Inacio de Araujo.

O pretendente: JOSÉ EDUARDO FREIRE SANTOS, profi ssão: ofi cial de justiça, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
15/12/1979, residente e domiciliado em Diadema, SP, fi lho de José Elio Santos e de 
Maria Tereza Freire Santos. A pretendente: REGIANE ANACLETA DE ARAÚJO, pro-
fi ssão: encarregada de produção, estado civil: solteira, naturalidade: Piranga, MG, data-
-nascimento: 01/08/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Luiz Araújo e de Juvercina Verissimo Brito Araújo.

O pretendente: RAFAEL OLIVEIRA DE CARVALHO, profi ssão: metalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1993, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Gonçalves de Carvalho e de 
Valdirene Santos Oliveira. A pretendente: GILVÂNIA DA SILVA PEREIRA BATISTA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 
29/01/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nazareno 
Zacarias Batista e de Gilva da Silva Pereira.

O pretendente: FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO, profi ssão: lavador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Sobradinho, DF, data-nascimento: 24/03/1969, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves da Silva e de Maria 
José Alves da Silva. A pretendente: DALILA CALHEIROS SILVA, profi ssão: balconis-
ta, estado civil: divorciada, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 13/12/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Cavalcante da 
Silva e de Maria da Gloria Calheiros Silva.

O pretendente: ADILSON TERTO LEANDRO, profi ssão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1964, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Terto Leandro e de Antonia da Silva 
Leandro. A pretendente: ROSELI NEGREIROS DE MORAES, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1975, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olindo de Moraes e de Maria Antonia 
de Negreiros Moraes.

O pretendente: MESSIAS MACHADO NOVAIS, profi ssão: ajudante mecânico de ele-
vador, estado civil: solteiro, naturalidade: Itagibá, BA, data-nascimento: 25/02/1976, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Ribeiro Novais 
e de Maria Conceição Machado. A pretendente: DENIZE RAMOS DOS SANTOS, pro-
fi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: Itagibá, BA, data-nascimento: 
01/07/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erotildes Ber-
nardo dos Santos e de Donilia Moreira Ramos.

O pretendente: JACQSON FARIAS CRUZ, profi ssão: gerente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 01/10/1996, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Barrence da Cruz e de Albertina Paes de Farias 
Cruz. A pretendente: FLÁVIA LIMA DOS SANTOS, profi ssão: assistente de marke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 23/03/1999, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Antonio Lima dos Santos e de Ilma 
Nunes dos Santos.

O pretendente: LEONARDO VIEIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico de manuten-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1993, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Lucio de Oliveira e de 
Marcia das Graças Vieira de Oliveira. A pretendente: ISABELA DE ALBUQUERQUE, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 31/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Celio Ferreira de Albuquerque e de Rosineis da Silva.

O pretendente: ADILSON BEZERRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Bezerra da Silva e de Maria 
de Lourdes Bernardo da Silva. A pretendente: ANA CAROLINE THEODORO DA SIL-
VA, profi ssão: supervisora de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Ber-
nardo do Campo, SP, data-nascimento: 24/05/1987, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Theodoro da Silva e de Márcia Oliveira de Araujo.

O pretendente: SALATIEL DE MATTOS PIMENTEL, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 16/09/1978, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Vicente Pimentel 
e de Elza de Mattos Pimentel. A pretendente: ELAINE FELIX DA SILVA, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, SP, data-
-nascimento: 20/10/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Ferreira da Silva e de Eliane Felix de Sousa.

O pretendente: JULIO CÉSAR GONÇALVES, profi ssão: impressor de off -set, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1980, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Gonçalves e de Maria 
Aparecida dos Santos Gonçalves. A pretendente: PAMELA CANUTA DOS SANTOS 
SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-
-nascimento: 23/02/1995, residente e domiciliada em Suzano, SP, fi lha de José Domicio 
da Silva e de Claudia dos Santos Sousa Silva.

O pretendente: KEVIN GONÇALVES DE BRITO, profi ssão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 13/01/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir Carlos de Brito e de 
Rosangela da Silva Gonçalves de Brito. A pretendente: GIOVANA FIRAGI SPINO-
LA, profi ssão: auxiliar de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 21/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Rogerio Araujo Spinola e de Renata Garcia Firagi.

O pretendente: JAILSON ALVES VIANA, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1981, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Alves Viana e de Maria das Graças Alves dos 
Santos. A pretendente: NATALIA FAUSTINO BALISTA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 25/12/1992, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Balista e de Elizabete Aparecida 
Faustino.

O pretendente: RENATO RACHID RODRIGUES NABEIROS, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdeci Nabeiros e de Arlete 
Aparecida Rodrigues Nabeiros. A pretendente: BIANCA FAUSTO DIAS DA SILVA, 
profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-
-nascimento: 27/07/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Adalberto Dias da Silva e de Audalia Fausto Dias da Silva.

O pretendente: JONATHAN RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 29/09/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose dos Santos Filho e de Apa-
recida de Lourdes Rodrigues. A pretendente: HELENA BRASIL DE ARAUJO, profi s-
são: estudante, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/09/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Bra-
siliano de Araujo e de Adinete Brasil de Araujo.

O pretendente: ALEXANDRE ALBUQUERQUE DA SILVA, profi ssão: manobrista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 10/02/1988, 
residente e domiciliado em São Caetano do Sul, SP, fi lho de Claudio Eduardo Gaioto da 
Silva e de Quiteria Rodrigues de Albuquerque. A pretendente: SABRINA DAVID BER-
NARDES, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Brasilino Bernardes e de Maria Cleuza David Bernardes.

O pretendente: MAURICIO DE ALMEIDA FAUSTINO, profi ssão: executivo comer-
cial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Soares Faustino 
e de Rosemeire Almeida Faustino. A pretendente: HAUANNY KELLY CUNHA LIMA 
FONTES, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 10/06/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sérgio Rocha Fontes e de Ana Izabel Cunha Lima Fontes.

O pretendente: ANTONILTON RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de es-
toque, estado civil: solteiro, naturalidade: Dário Meira, BA, data-nascimento: 30/11/1968, 
residente e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Antonio Bispo dos Santos e de 
Candida Alves Rodrigues dos Santos. A pretendente: SELMA DE JESUS SANTOS, 
profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 16/01/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria 
Lucia de Jesus Santos.

O pretendente: FRANCISCO DANIEL DA SILVA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jardim, CE, data-nascimento: 23/09/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Expedito Daniel da Silva e de Luiza Carlos de 
Brito. A pretendente: EDINEIDE MODESTO DE SOUSA, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 10/07/1982, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alberto Rodrigues de Sousa e de Joana 
Modesto de Sousa.

O pretendente: NAPOLEÃO CRISTOVÃO GALDINO, profi ssão: encarregado de 
obras, estado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 12/03/1967, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Rufi no Galdino 
e de Maria de Lourdes Galdino. A pretendente: ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Lourenço da Mata, PE, data-
-nascimento: 13/03/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Josefa Cecilia da Conceição.

O pretendente: WELLISSON MOURA FEITOZA, profi ssão: micro-empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 23/02/1997, residente e do-
miciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Manoel Moureira Alves Feitoza e de Sidneia 
Moura Feitoza. A pretendente: KELLY ARAUJO GOMES, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudinei Araujo Gomes e de Diva 
Gonçalves Gomes.

O pretendente: DIEGO ALVES COZZANI, profi ssão: analista de cobrança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 04/08/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jonas Cozzani Filho e de 
Roseilda Maria Alves Cozzani. A pretendente: RENATA CUPERTINO DOS SANTOS 
DE MORAES, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 03/03/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Divino de Moraes e de Denise Cupertino dos Santos Moraes.

O pretendente: MANOEL VASCONCELOS ANCELMO DE SOUSA, profi ssão: 
agente de saúde, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/03/1986, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Manoel Moreira de Sousa 
e de Madalena Ancelmo. A pretendente: TATIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/04/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Batista 
de Oliveira e de Santila Izabel Ribeiro da Silva.

O pretendente: JUCIMÁRIO MIGUEL DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 10/06/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Miguel da Silva e de Margarida da 
Silva Costa. A pretendente: PATRICIA VALÉRIO SERRANO, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1997, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Claro Serrano e de 
Flavia de Araujo Valério.

O pretendente: RAFAEL DE SOUSA SIQUEIRA, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Angrisani de Siqueira e de Severi-
na Júlia de Sousa Siqueira. A pretendente: PALOMA CATHARINA DE ALVARENGA 
MARIANO, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Botucatu, SP, 
data-nascimento: 22/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Carlos Mariano e de Andrea de Alvarenga.

O pretendente: CELSO GIMENEZ FERNANDEZ PADILLA, profi ssão: ajudante de pe-
dreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Peter Fernandez Padilla 
e de Roberta da Silva Gimenez. A pretendente: CAROLAINE ANDRÉIA DE SOUSA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/12/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Eudes de Sousa e de Maria Olinda de Sousa.

O pretendente: LUIZ FERREIRA DA ROCHA DUARTE, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Paranatama, PE, data-nascimento: 08/02/1969, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Duarte da Silva e de Arlin-
da Maria da Rocha Duarte. A pretendente: LUCIA MARIA DIAS DO NASCIMENTO, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Areia, PB, data-nascimento: 
31/03/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Joa-
quim do Nascimento e de Hilda Dias do Nascimento.

O pretendente: MAX DOS SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: analista de projetos, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eraldo Lourenço de Oliveira e de 
Maria do Socorro Bernardo dos Santos. A pretendente: DANIELY TEIXEIRA MELO, 
profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Franco da Rocha, 
SP, data-nascimento: 09/05/1994, residente e domiciliada em Franco da Rocha, SP, fi lha 
de Paulo Profi rio de Melo e de Eli Cristina Teixeira da Silva.

O pretendente: DIOGO MARTINS VALIM, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1987, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Elias Dias Valim e de Cleide Martins 
da Silva Valim. A pretendente: MARTA DO SOCORRO PEREIRA, profi ssão: recep-
cionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
26/06/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gabriel Perei-
ra Neto e de Maria do Socorro Pereira.

O pretendente: JONATHAN GUSTAVO LIMA, profi ssão: monitor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1999, residente e domiciliado nes-
ta Capital, SP, fi lho de Wilson de Jesus Lima e de Kelly Lima de Sousa. A pretendente: 
EVELYN PRISCILA MARIANO DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/2000, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio Mariano da Silva e de Luciana da Silva.

O pretendente: KANDA DIAMALA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Angola,, data-nascimento: 26/06/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Kanda Nunes Cristovão e de Larete Fataki. A pretenden-
te: CECILE NSIMBA NDEKE, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, na-
turalidade: República Democrática do Congo, data-nascimento: 27/06/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Martin Ndeke e de Makeni.

O pretendente: NATANAEL FERREIRA BISERRA, profi ssão: assistente comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Diassis Teixeira Biserra e de 
Gislene Maria Ferreira da Silva Biserra. A pretendente: TAMIRES BARBOSA CESAR, 
profi ssão: auxiliar de restaurante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Janir Cesar e de Inez Regina do Carmo Barbosa.

O pretendente: ELIZIO FREIRE DE MORAIS, profi ssão: pintor aposentado, estado ci-
vil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1953, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euclides Freire de Morais e de Emilia Maria 
da Silva. A pretendente: JOVITA DIAS DE MATOS, profi ssão: aposentada, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1953, residente e do-
miciliada nesta Capital, SP, fi lha de João Dias de Matos e de Josefi na Soares de Matos.

O pretendente: ARGOS OLIVER ALVES DA SILVA MORAES, profi ssão: gerente de 
loja, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/08/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Moraes e 
de Maurilia Alves da Silva. A pretendente: LEIDIANE DA SILVA RAMALHO, profi ssão: 
vendedora de comércio varejista, estado civil: divorciada, naturalidade: Serra Talhada, 
PE, data-nascimento: 30/06/1984, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, 
SP, fi lha de José Hildo Alves Ramalho e de Maria do Socorro Silva.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE ISIDORO GABRIEL, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1987, residente e domici-
liado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Ademir Luiz Alves Gabriel e de Leda Maria 
Isidoro Gabriel. A pretendente: KARINA SALES ARAGÃO, profi ssão: professora, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genivaldo de Souza Aragão e de 
Elenilda Maria de Sales Aragão.

O pretendente: RODRIGO JULIO DE OLIVEIRA PINTO, profi ssão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1988, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olavo Carlos Pinto e de Magali Pires de 
Oliveira Pinto. A pretendente: LETICIA KAREN GUEDES RIBEIRO, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isaque Nunes Ribeiro e 
de Zelia Fátima Guedes.

O pretendente: JOSÉ GENECILDO PINHEIRO DO NASCIMENTO, profi ssão: aju-
dante geral, estado civil: divorciado, naturalidade: São Miguel, RN, data-nascimento: 
01/08/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pinheiro 
do Nascimento e de Geralda Assis do Nascimento. A pretendente: MÁRCIA MARIA DA 
SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
-nascimento: 28/02/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Reginaldo José da Silva e de Maria de Ó da Silva.

O pretendente: GILVAN BATISTA DA COSTA, profi ssão: gesseiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Colinas, MA, data-nascimento: 02/01/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zacarias Nonato da Costa e de Celina Batista 
da Costa. A pretendente: FRANCISCA LÚCIA DA SILVA COSTA, profi ssão: agente 
comunitária de saúde, estado civil: solteira, naturalidade: Colinas, MA, data-nascimento: 
07/07/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Bartolomeu 
Silva da Costa e de Maria Santos Lopes da Silva.

O pretendente: LUCAS DE ARAUJO MENDONÇA, profi ssão: operador de pontea-
deira, estado civil: solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 11/07/1996, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Daniel Fernando Mendonça e de Maria 
Aparecida de Araujo Mendonça. A pretendente: VANDA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEI-
RA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 31/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Valdeci Maciano de Oliveira e de Vitória da Conceição de Oliveira.

O pretendente: WILSON TEIXEIRA DE CASTRO, profi ssão: cobrador, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 15/08/1966, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sonia Maria Teixeira de Castro. A pre-
tendente: VALQUIRIA CORREIA DE ARAUJO, profi ssão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1975, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdeci Correia de Araujo e de Maria 
das Merces da Conceição.

O pretendente: GABRIEL REIS SILVA, profi ssão: escriturário administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1997, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alessandro da Silva e de Sheila de Jesus 
Reis. A pretendente: TAINARA FERNANDES VIANA BATISTA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1997, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Viana Batista e de 
Cirlene Fernandes Pereira Batista.

O pretendente: ANDERSON ARAUJO RODRIGUES, profi ssão: garçom, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1991, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Domingues Pereira Rodrigues 
e de Rosemary Silva Araujo Rodrigues. A pretendente: ELIZÂNGELA CHIARADIA 
CALISTO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 23/05/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Vicente Calisto e de Angela Chiaradia Calisto.

O pretendente: ISMAEL PEREIRA CÂMARA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 19/12/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Câmara e de Indaracy Assunção Perei-
ra Câmara. A pretendente: GEYSE FERREIRA DA SILVA SANTOS, profi ssão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jailson Ferreira dos San-
tos e de Simone Ferreira da Silva Santos.

O pretendente: JONATHAN PEREIRA COSTA SILVA, profi ssão: almoxarife II, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Costa Silva e de Maria Pereira 
Lima Silva. A pretendente: RENATA SILVA CAVALCANTI, profi ssão: auxiliar fi nan-
ceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Waldik Cavalcanti e de 
Vera Lucia Ribeiro Silva.

O pretendente: LUÍS CARLOS ISIDORO DE LIMA, profi ssão: motorista, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1972, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir José de Lima e de Terezinha 
Izidora de Lima. A pretendente: MIRIAN REGINA LEITE DE OLIVEIRA, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/09/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos 
de Oliveira e de Inês Souza Leite.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Daniel Jose Drobiniche Lombardi - Ofi cial Interino

O pretendente: ALBERTO PEREIRA INHUMA, divorciado, corretor de imóveis, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 04/03/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Corino Pereira Inhuma e de Nair Marques de Oliveira. A pretendente: 
ROSEMEIRE JOAQUIM, divorciada, gerente faturamento hospitalar, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 07/09/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Arlete Joaquim Nespoli.

O pretendente: ISRAEL DE JESUS SANTANA, solteiro, hoteleiro, natural de Vitória da 
Conquista - BA, nascido em 14/05/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Manoel José de Santana e de Vianelita Maria de Jesus Santana. A pretendente: 
SARA ALMEIDA NASCIMENTO, solteira, podóloga, natural de Vitória da Conquista - BA, 
nascida em 19/09/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Juvêncio 
Carlos dio Nascimento Neto e de Ivaneide Almeida Santos. Es
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Especial

A pesquisa mostrou ainda que sete a cada 
dez brasileiras acreditam que a deci-

são sobre a interrupção da gravidez cabe 
somente à mulher. Outras 25% disseram 
que a questão deve ser decidida pelas leis 
da sociedade. A Febrasgo destacou que 
não é nem contra nem a favor do aborto, 
mas luta pela descriminalização.

"Nós entendemos que essa é uma decisão 
da mulher. E isso está alinhado ao que 70% 
das mulheres pensam. Nossa legislação é 
da década de 40 e manda prender a mulher 
que faz o aborto e qualquer pessoa envol-

vida em ajudar essa mulher", lembrou o 
presidente da Febrasgo.

Segundo Fernandes, a orientação da 
entidade é a de que os médicos não sone-
guem a informação e orientação sobre os 
prós e contras no momento em que forem 
indagados pela paciente que manifestar 
desejo bem discutido. "Mas a decisão não 
nos cabe e nem devemos induzi-la a tomar 
uma ou outra decisão. O problema começa 
quando ela nos pergunta para onde a en-
caminhamos porque não temos para onde 
encaminhar".

ShutterstockInterrupção da gravidez

Pelo menos 5,6 milhões de 
brasileiras não costumam ir ao 
ginecologista-obstetra, 4 milhões 
nunca procuraram atendimento 
com esse profi ssional e outras 16,2 
milhões não passam por consulta 
há mais de um ano, indicou uma 
pesquisa da Federação Brasileira 
das Associações de Ginecologia e 
Obstetrícia (Febrasgo) em parceria 
com o Datafolha, divulgada
terça (12)

Flávia Albuquerque/Agência Brasil

Segundo a pesquisa 'Expectativa da Mulher Bra-
sileira Sobre Sua Vida Sexual e Reprodutiva: As 
Relações dos Ginecologistas e Obstetras Com 

Suas Pacientes', o resultado mostra que 20% das mu-
lheres com mais de 16 anos correm o risco de ter um 
problema sem ao menos imaginar. Foram entrevistadas 
1.089 mulheres de 16 anos ou mais de todas as classes 
sociais, em todo o país.

Entre as mulheres que já foram ao ginecologista, seis 
a cada dez (58%) são atendidas pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), enquanto 20% passam pelo médico 
particular e outras 20% têm plano de saúde. Quando 
questionadas sobre qual especialidade médica é a 
mais importante para saúde da mulher, 68% citam a 
ginecologia, principalmente por mulheres que usam 
atendimento particular ou convênio. Em seguida, 
mencionam clínica geral e cardiologia.

"Sete em cada dez mulheres têm o ginecologista 
como seu médico de atenção para cuidar da especia-
lidade e para cuidar da saúde de um modo geral. Não 
é diferente em outros países. É como se a ginecologia 
fosse a porta de entrada da mulher para a assistência 
básica de saúde. É muito comum a mulher que tem 
problemas que não são propriamente ginecológicos 
marcar consulta com o ginecologista e ele encaminhar 
para outro especialista", explicou o presidente da 
Febrasgo, César Eduardo Fernandes.

Pesquisa: 5,6 milhões de brasileiras 
não vão ao ginecologista

O levantamento mostra ainda que nove de cada dez 
brasileiras costumam ir ao ginecologista - principalmen-
te as que utilizam atendimento particular e convênio. 
Metade delas vai ao médico, sendo metade uma vez 
ao ano. Já 2% não têm frequência defi nida, 5% nunca 
foram e 8% não costumam ir.

Quando se trata do acesso ao ginecologista entre 
aquelas que já passaram por consulta, a média da idade 
para a primeira vez é de 20 anos e os motivos foram 
a necessidade de esclarecer algum problema gineco-
lógico (20%), a gravidez ou a suspeita dela (19%) e a 
prevenção (54%). Normalmente quem as motivou a 
procurar o médico foram mulheres próximas (57%), 
a mãe (44%) ou mesmo a iniciativa própria (24%).

"Nós entendemos que a 
razão da primeira consulta 
não deveria ser por proble-
mas ginecológicos ou gra-
videz. Acredito que falta 
da parte dos educadores 
e dos médicos esclarecer 
que a mulher deve ir na 
primeira consulta assim 
que iniciar seu período 
de vida menstrual ou até 
antes disso para entender 
quais são os eventos de 
amadurecimento puberal 
que ela tem para que possa 
ter noção de como deverá 
ser a sua habitualidade 
menstrual, para receber 
orientação sobre doenças 
sexualmente transmis-
síveis, iniciação sexual, 
métodos contraceptivos", 
ressaltou Fernandes.

Sete em cada dez mulheres têm o ginecologista como seu médico de atenção para cuidar da especialidade
e para cuidar da saúde de um modo geral.

Reprodução

O resultado mostra que 20% das mulheres com mais de 16 anos correm o risco de 
ter um problema sem ao menos imaginar.
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De acordo com as informações da pesquisa, entre 
aquelas que não costuma ir ao ginecologista, as razões 
mais alegadas são:  ‘não preciso ir, pois estou saudável 
(31%)’;  e ‘não considero importante ou necessário ir 
ao ginecologista (22%)’. Há ainda aquelas que dizem 
não ter acesso ao médico ginecologista ou não haver 
esse especialista na localidade onde residem (12%), 
ter vergonha (11%), ou não ter tempo (8%).

Todas as brasileiras entrevistadas (98%) consideram 
importante que o ginecologista dê acolhimento, realize 
exames clínicos, dê atenção, aconselhe, passe confi ança 
e forneça informações claras. Nove em cada dez dizem 
estar satisfeitas com esses atributos em seus médicos.

"Esse é o dado que mais nos envaidece. Os nú-
meros são extremamente favoráveis à atenção dos 
ginecologistas. Essa é uma especialidade que precisa 
ser resgatada, porque ela é fundamental para a boa 
assistência à mulher. Claro que há especialistas que 
merecem condenação, mas essa não é a realidade da 
maioria dos ginecologistas e obstetras", disse o presi-
dente das Febrasgo.

Em uma situação de parto, 89% declararam que 
se sentiriam seguras com a assistência de um gine-
cologista/obstetra, percentual que cai para 54% se o 
atendimento fosse feito por um plantonista, 49% se 
fosse uma doula, 43% se fosse uma enfermeira e 42% 
caso o parto fosse acompanhado por uma parteira.

"Existe uma confusão conceitual por parte das pesso-
as, especialmente da mulher, com relação ao que é uma 
boa assistência ao parto. Então, ela pede à doula, que 
não é profi ssional de saúde, apesar de ser importante 
para oferecer suporte emocional e físico. Mas a doula 
não pode fazer o parto. Quem pode fazer o parto é 
uma enfermeira com formação obstétrica, desde que 
acompanhada por um médico", disse Fernandes.


