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“O melhor programa 
econômico de governo é 
não atrapalhar aqueles 
que produzem, poupam, 
investem, empregam, 
trabalham e consomem”. 
Irineu Evangelista de Souza (1813/1889)
Empresário brasileiro
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Crescimento sustentável 
do PIB depende de 
reformas, diz ministério
Somente a realização de 

reformas estruturais, 
das quais a principal é 

a da Previdência, conseguirá 
fazer a economia crescer mais 
e de maneira sustentável nos 
próximos anos. A conclusão é 
de documento do Ministério 
da Economia, que divulgou 
relatório ontem (28) sobre 
o PIB entre os anos 1980 e 
a década atual. “Para que o 
PIB per capita volte a crescer 
de maneira sustentável, é 
necessário que as reformas 
estruturais ocorram. 

A nova Previdência é con-
dição necessária para o equi-

contas do governo, impactaram 
as decisões sobre consumo e in-
vestimento. Para o ministério, 
as crises fi scal e política, que 
se agravaram a partir de 2015, 
estão fazendo o país atravessar 
uma “década perdida”, como 
foram os anos 1980.

As reformas estruturais que 
contenham o crescimento dos 
gastos públicos destravarão 
a economia ao criarem um 
círculo virtuoso pelo qual os 
juros cairão, estimulando a 
produção, o investimento e o 
consumo. A expansão da eco-
nomia aumentará a criação de 
empregos, a renda e a arrecada-

A nova Previdência é conadição necessária para o equilíbrio fi scal de longo prazo
da economia, evitando uma nova década perdida.

ção de tributos, melhorando a 
situação das contas do governo 
e contendo o crescimento da 
dívida pública.

“A aprovação da nova Previ-

dência torna-se fundamental 
para a retomada do crescimen-
to não apenas de longo prazo, 
como também dos próximos 
anos, uma vez que a trajetória 

esperada da dívida afeta o 
prêmio de risco de hoje, e com 
isso a taxa de juros, e, logo o 
crescimento atual”, ressaltou 
o relatório (ABr).

líbrio fiscal de longo prazo 
da economia, melhorando o 
ambiente de investimento e 
evitando uma nova década per-
dida”, destacou o documento. 
Ontem (28), o IBGE divulgou 
que o PIB cresceu 1,1% em 
2018, no mesmo ritmo do cres-
cimento de 2017. A expansão 
foi afetada pela greve dos ca-
minhoneiros e pelas incertezas 
eleitorais e pelo agravamento 
das tensões internacionais ao 
longo do ano passado.

Segundo a secretaria, o cres-
cimento dos gastos públicos 
nos últimos anos, e o desafi o 
crescente para reequilibrar as 

Canudos de plástico
A Câmara Municipal de São 

Paulo aprovou o projeto que proí-
be o fornecimento de canudos de 
plástico na cidade. De autoria do 
vereador Reginaldo Tripoli (PV), 
o projeto recebeu 41 votos favorá-
veis, para aprovação em primeira 
votação. Terá uma segunda vota-
ção nos próximos 15 dias e, se for 
aprovado novamente, segue para 
sanção do prefeito Bruno Covas.

O técnico Tite, da Seleção 
Brasileira de Futebol.

O técnico Tite convocou on-
tem (28) Vinícius Júnior para o 
ataque da Seleção Brasileira de 
Futebol, em dois amistosos que 
serão disputados em março. 
Esta é a primeira convocação 
do atleta, de 18 anos, que vai 
compor o ataque brasileiro com 
Everton, Firmino, Gabriel Jesus 
e Richarlison. Neymar Jr. segue 
se recuperando de uma lesão.

Na coletiva de imprensa após 
a convocação, Tite elogiou Vini-
cius Junior e afi rmou que a con-
vocação é uma oportunidade de 
amadurecimento para o atleta. 
“Não acredito em pular etapas, 
mas acredito que alguns atletas 
têm a capacidade de apressar 
etapas de maturidade”.

Quem também estreia na 
seleção principal é Felipe An-
derson, defi nido por Tite como 
“um jogador da articulação”. A 
seleção também terá a volta de 
Daniel Alves, que se lesionou 
ainda na preparação da Copa da 
Rússia e só voltou aos gramados 
em novembro. A seleção vai en-
frentar o Panamá, na cidade do 
Porto, em Portugal, no próximo 
dia 23 e, a República Tcheca, em 
Praga, em seguida, no dia 26. 

Os amistosos são preparati-

O presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco, de-
fendeu ontem (28) a redução 
do caixa da Petrobras para 
cerca de US$ 10 bilhões, em 
comparação com os US$ 14 
bilhões com que a companhia 
encerrou o ano de 2018. Em 
coletiva de imprensa na sede 
da estatal, Castello Branco de-
fendeu que os recursos sejam 
empregados em projetos de 
maior retorno em vez de títu-
los de baixo risco no mercado 
fi nanceiro, que pagam juros 
“baixíssimos”. 

“No passado, por outras 
razões, a companhia chegou 
a trabalhar com um caixa de 
US$ 25, 26 bilhões. À primeira 
vista, isso parece um sinal de 
saúde, mas não é”, disse ele. 
“Aquele capital poderia estar 
sendo usado em projetos da 
companhia, com taxa de retor-
no muito mais avançada. Isso 
corresponde a um desperdício 
de recurso”, explicou, aduzindo 
que é preciso melhorar a aloca-
ção de capitais, direcionando os 
recursos para a exploração de 
petróleo e gás, que são ativos 
dos quais a Petrobras consegue 
extrair o máximo retorno. 

Castello Branco avaliou que 
o resultado da Petrobras em 
2018 foi muito bom e conse-
guiu interromper um ciclo de 
quatro anos de prejuízos con-
secutivos. “Nossas operações 
geraram caixa sufi ciente para 
pagar nossas obrigações e para 
fi nanciar nossos investimentos, 

Presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco.

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, anunciou 
ontem (28), que a Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab) vai passar por um 
processo de reestruturação, 
incluindo a venda de armazéns. 
“A gente precisa sair da zona de 
conforto. Mas nada que seja de 
maneira radical ou irresponsá-
vel. Nós temos que reavaliar a 
rede de armazéns – onde ele é 
necessário e onde não é. Não 
podemos ter empresas públicas 
que têm um patrimônio enorme 
e custa mais caro manter o 
patrimônio do que a utilidade 
dele”, disse.

“Hoje não faz mais muito 
sentido você ter alguns desses 
armazéns porque o produtor 
rural, as tradings, as empre-
sas de conta grande no Brasil 
montaram uma grande rede, 
moderna, e são muito mais 
ágeis que o poder público”. Du-
rante a cerimônia de posse da 
nova diretoria da Coanb, Tereza 
Cristina explicou que alguns 
dos armazéns em questão serão 
leiloados pelo poder público 
pra que a instituição cuide de 
áreas mais estratégicas e passe 
a atuar cada vez mais próximo 
ao produtor.

“Temos que estar muito 
mais antenados hoje para a 
modernidade que a agropecuá-

Ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 

Tereza Cristina.

O presidente Jair Bolsonaro 
recebeu ontem (28), no Palácio 
do Planalto, o autoproclamado 
chefe de Estado encarregado 
da Venezuela, Juan Guaidó, 
que faz um tour pela América 
Latina para aumentar a pressão 
diplomática sobre o regime de 
Nicolás Maduro. Após o encon-
tro, os dois líderes fi zeram um 
pronunciamento à imprensa, 
e Bolsonaro prometeu não 
poupar esforços, “dentro da 
legalidade e de nossas tradi-
ções”, para “restabelecer” a 
democracia na Venezuela.

“Isso só será possível através 
de eleições livres e confi áveis”, 
acrescentou o presidente do 
Brasil, ressaltando que deseja 
que o país vizinho seja “próspero, 
democrático e pujante”. “Deus é 
brasileiro e venezuelano”, disse, 
ao insinuar que os ex-presidentes 
Lula e Dilma têm uma parcela de 
culpa na crise venezuelana, já 
que o PT apoia o regime Maduro. 

O presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem (28), no Palácio
do Planalto, o autoproclamado chefe de Estado

encarregado da Venezuela, Juan Guaidó.

A criação de empregos com 
carteira assinada iniciou o ano 
com o segundo melhor nível 
para o mês em seis anos. Se-
gundo dados divulgados pelo 
Caged, da Secretaria de Tra-
balho, 34.313 postos formais 
de trabalho foram criados no 
último mês. O indicador mede 
a diferença entre contratações 
e demissões. A criação de em-
pregos caiu 56% em relação a 
janeiro de 2018, quando haviam 
sido abertos 77.822 postos 
formais de trabalho. 

No entanto, esse foi o segun-
do melhor janeiro para o mês 
desde 2013, quando haviam 
sido criadas 28,9 mil vagas; 
e o segundo ano seguido em 
que o país registrou mais 
contratações que demissões 
em janeiro. Em 2015, 2016 
e 2017, as dispensas tinham 
superado as contratações no 
primeiro mês do ano. Nos 12 
meses terminados em janeiro, 
foi registrado o crescimento 
de 471.741 empregos for-
mais, resultado da diferença 
entre 1.325.183 admissões e 
1.290.870 desligamentos.

Na divisão por ramos de ati-
vidade, cinco dos oito setores 
pesquisados criaram empregos 
formais em novembro. O cam-
peão foi o setor de serviços, 
com a abertura de 43.449 pos-
tos, seguido pela indústria de 

Nos 12 meses terminados 
em janeiro, foi registrado 
o crescimento de 471.741 

empregos formais.
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Venezuela está entre democracia e 
ditadura, diz Juan Guaidó

brasileiros pelo apoio “nesse 
momento importante na his-
tória da região”.

“Agradecemos pela determi-
nação do Brasil em defender 
valores fundamentais, como 
democracia e liberdade”, de-
clarou. O autoproclamado 
presidente, que já passou 
pela Colômbia e ainda irá ao 
Paraguai, negou que seu país 
viva um dilema entre “guerra 
e paz” ou uma disputa entre 
uma ideologia ou outra. 

“A Venezuela está hoje entre 
a democracia e a ditadura. 
Todos queremos viver em paz, 
mas não vivemos em paz quan-
do se massacram indígenas 
e aborígenes em Santa Elena 
de Uairén [na fronteira com o 
Brasil], quando se nega eleições 
livres. Nossa luta constitucional 
é pelo fi m da usurpação, para 
construir um governo de tran-
sição que gere estabilidade”, 
salientou (ANSA).

“Você, se assim posso cha-
má-lo, é uma esperança. Faço 
um mea culpa aqui, porque 
dois ex-presidentes do Brasil 
foram em parte responsáveis 
pelo que vem acontecendo 
na Venezuela hoje em dia”, 

afirmou. Ainda segundo o 
presidente, o Brasil trilhava 
um “caminho semelhante”, 
mas “o povo daqui acordou e 
resolveu dar um ponto fi nal 
no populismo barato”. Guaidó, 
por sua vez, agradeceu aos 

Com Vinícius Júnior na 
lista, Tite convoca Seleção

vos para a Copa América, que 
será disputada no Brasil neste 
ano, após 30 anos da última 
edição brasileira da compe-
tição. Veja a lista completa: 
Goleiros: Alisson, Ederson e 
Weverton; Zagueiros: Marqui-
nhos, Miranda, Thiago Silva e 
Eder Militão; Laterais: Alex 
Sandro, Daniel Alves, Danilo 
e Filipe Luis; Meio-campistas:  
Allan, Arthur, Casemiro, Fabi-
nho, Felipe Anderson, Lucas 
Paquetá e Philippe Coutinho; 
Atacantes: Everton, Firmino, 
Gabriel Jesus, Richarlison e 
Vinicius Junior (ABr).

Ministra anuncia 
reestruturação na Conab

ria tem. Cuidar de armazém, 
cuidar de estoques, é uma 
coisa do passado. Hoje, temos 
ferramentas para poder auxiliar 
nessa política pública, para au-
xiliar os produtores rurais”. De 
acordo com o novo presidente 
da Conab, Newton Araújo, a 
companhia conta atualmente 
com cerca de 180 armazéns e 
pelo menos 67 deles devem ser 
colocados à venda. Ainda não 
há prazo para que o processo 
seja concluído, mas que o pe-
dido da ministra é para que a 
mudança seja rápida.

“Comparativamente com a 
iniciativa privada, a gente não 
tem nem 2% da capacidade de 
armazenamento estático, sem 
contar com a defi ciência que 
nossos armazéns têm com re-
lação à manutenção. Eles são já 
bastante antigos, necessitando 
de manutenção e alguns até 
sucateados”. A ministra avaliou 
resultado do crescimento de 1% 
do PIB como “muito ruim” e 
defendeu a aprovação de refor-
mas como a da Previdência e a 
tributária, como alternativa para 
a recuperação do país (ABr).

Caixa da Petrobras 
será reduzido

para US$ 10 bilhões

e o restante para ser dedicado 
à amortização de divida e pa-
gamento de juros e dividendos 
aos acionistas”. No ano passa-
do, lucro líquido da empresa 
foi de R$ 25,8 bilhões, o maior 
desde 2011.

O presidente da Petrobras 
destacou que os acordos com 
órgãos da Justiça dos Estados 
Unidos foram eventos im-
portantes, “pois removeram 
uma nuvem de incerteza que 
pairava sobre a companhia”. 
Acrescentou ainda a venda da 
Refi naria de Pasadena: “Esses 
dois eventos simbolizam a vi-
rada de pagina. A companhia 
inicia um novo ciclo” (ABr).

Janeiro registrou a criação de 
34,3 mil empregos formais

transformação (34.929 postos). 
A construção civil fi cou em ter-
ceiro lugar (14.275 postos), se-
guida pela agropecuária (8.328 
postos) e pelo extrativismo 
mineral (84 postos).

Os três setores que fecharam 
postos de trabalho em janeiro fo-
ram o comércio (-65.978 postos), 
administração pública (-686 
postos) e serviços industriais de 
utilidade pública, categoria que 
engloba energia e saneamento 
(-88 postos). Tradicionalmente, 
janeiro registra dispensas no 
comércio por causa do fi m das 
contratações temporárias para 
as vendas de Natal. Em início 
de governo, a administração 
pública demite terceirizados e 
comissionados (ABr).
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Para ser uma república 
das bananas, tem que 
ter bananas. Yes, nós 
temos bananas. 

O maior exportador de 
bananas no mundo 
está na América do 

Sul. Para cada quatro frutas 
consumidas, uma vem de lá. 
Para alguns é um verdadeiro 
barril de petróleo com casca. 
Para o Equador a banana  é 
tratada com todo o carinho, 
afi nal é o segundo produto mais 
importante nas exportações 
do país. 

É tão importante que os 
equatorianos suspenderam as 
vendas do produto para uma 
rede de supermercados da 
Alemanha, que baixou proposi-
tadamente os preços. Com isso 
o valor da banana no mercado 
mundial caiu e as rendas das 
exportações também. 

A banana  deu a volta por 
cima, deixou de ser uma ali-
mento desqualifi cado, parte da 
ração dos mais pobres e luta 
contra o jargão que, quando 
uma mercadoria é barata, se 
diz que  está sendo vendida a  
preço de banana. Uma ofen-
sa também envolve a fruta, 
quando se faz um gesto com 
os braços e “se manda uma 
banana” para um desafeto. 
Enfi m, ela faz parte hoje do 
cardápio internacional e pode 
ser encontrada em países frios 
onde jamais um pé de bana-
neira sobreviveria. Macacos e 
chipanzés protestam.

As noticias publicadas pela 
imprensa americana, no início 
do Século 20, davam conta 
de perturbações políticas 
nos países latino americanos. 
As oligarquias corruptas e 
proprietárias de latifundios 
disputavam o poder nacional 
como se estivessem disputan-
do um pedaço de terra para 
anexar aos latifúndios que 
dominavam. 

Lutas, assassinatos, golpes 
de estado, desrespeito às leis, 
direitos que só  existiam no 
papel, exércitos de jagunços a 
serviço dessa oligarquia davam 
o tom de como andavam as 

coisas ao sul do Rio Grande. 
A mídia americana rotulou 
esses países com a pecha de 
República das Bananas. Moti-
vos, sem dúvida, não faltavam. 
O cernário era a massa da 
população local marginalizada 
econômica e politicamente, a 
renda nacional concentrada 
nas mãos de poucos e uma 
disparidade  social gritante. 

Na mesma nação convi-
viam uma elite privilegiada 
e um monte  de miseráveis, 
geralmente concentrados em 
grandes plantations nas áreas 
rurais. Nos latifúndios de pro-
dutos tropicais trabalhavam 
como escravos, sem nenhum 
direito social. O produto dos 
latifúndios podia ser o café, 
cana de açúcar, fumo, abacaxi 
ou ...banana.

Tio Sam desenvolveu uma 
política própria para tratar 
com as repúblicas bananeiras. 
No início do século passado 
ensaiava os passos para se 
tornar a nação mais poderosa 
do mundo e por isso reservou 
a América Latina para sua 
infl uência. Isto vinha desde 
o Século 19 com a doutrina 
Monroe, de “Américas para os 
americanos". 

Os interesses yankees iam 
do comércio dos produtos 
manufaturados aos produtos 
agrícolas e matérias primas. O 
valor agregado dos primeiros 
era evidente. Para garantir 
essa hegemonia se construiu 
uma política que recebeu um 
empurrão no governo de Roo-
sevelt, o primeiro. 

A diplomacia para dobrar 
essas repúblicas bananeiras 
era o de mostrar um sorriso 
nas negociações e caso não 
funcionasse se apelava para 
o Big Stick. Carinhosamente 
traduzido por Porrete Grande. 
Entenda-se como uma marinha 
de guerra poderosa e uma 
miríade de marines. Invasões e 
deposições de governos hostis, 
ao longo do século 20 foram 
inúmeras. 

Nada que possa ser compa-
rado com a crise vivida pela 
Venezuela nos dias atuais.

 
(*) - É editor  chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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tecnologia ainda é pequeno, o que indica 
a difi culdade em se materializar o conceito 
nos clientes. 

Nos nossos levantamentos, identifi camos 
muitos fornecedores pequenos produzindo 
soluções interessantes e inovadoras, que 
devido à sua customização não escalam. 
Essas pequenas empresas são assediadas 
pelas grandes nos modelos de aceleração 
de startups, tanto no fi nanciamento de 
seus projetos quanto na contratação de 
seus profi ssionais. 

Há ainda uma disputa pelo profi ssional 
qualifi cado em Blockchain, o que eleva o 
custo de contratação e impõe um risco 
de não retenção desses funcionários. 
Questão que acaba deixando o cliente 
assustado.

Diante desses fatos a nossa conclusão é 
de que Blockchain terá uma adoção gradual 
e consistente com o avanço da transforma-
ção digital, mas infelizmente, não será tão 
rápido e abrupto a ponto de transformar a 
vida do cidadão comum.

(*) É sócio-diretor da TGT Consult e analista de 
destaque e autor para a ISG Provider Lens™.

 • BRF e o varejista Carrefour se uniram 
à IBM para o projeto “Food Tracking”, 
que visa rastrear produtos por meio de 
Blockchain;

 • A Maersk implantou uma solução da 
IBM na divisão de rastreamento de 
contêineres e outra na perfuração 
offshore;

 • A Icons, fornecedora de lembranças 
de futebol, implantou uma solução 
da Cognizant para rastreamento e 
garantia de proveniência (garante que 
uma camiseta assinada pelo Neymar é 
original); 

 • A Boeing, Airbus e Bombardier têm 
projetos pilotos no rastreamento de 
log de proveniência de peças e manu-
tenção.

No estudo Digital Business Transfor-
mation Brazil, publicado pela empresa de 
pesquisa e consultoria em tecnologia, ISG, 
em fevereiro deste ano, foram avaliados 
29 provedores que atendem grandes em-
presas no País. Deste número, 14 foram 
identifi cados como capazes de entregar 
soluções de Blockchain. E este é um bom 
resultado. O problema, porém, é que o 
faturamento dessas empresas com essa 

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

News@TI
Curso Intensivo
@Estão abertas as inscrições para o Curso Intensivo da EGI (Escola 

de Governança da Internet no Brasil), que acontece de 7 a 12 
de julho, em São Paulo. A iniciativa do Comitê Gestor da Internet no 
Brasil (CGI.br) e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR 
(NIC.br) é voltada aos profi ssionais, pesquisadores, gestores públicos 
e empreendedores interessados em aprofundar o conhecimento sobre 
temas do universo da governança da Internet no País e no mundo. Em 
sua 6ª edição, o curso aprofundará temas relevantes para o cenário atual 
como privacidade e proteção de dados pessoais, os desafi os oriundos 
da aprovação da LGPD, questões éticas em aplicações de inteligência 
artifi cial, governança dos algoritmos, entre outros. A inscrição para o 
processo seletivo é gratuita e pode ser realizada por meio do portal 
da Escola: www.egi.nic.br.

Evento de educação e tecnologia

@"Transformando a educação" para criar um novo futuro. Esse 
é o lema da Bett Educar 2019 e principal motivação para que 

mais de 230 empresas do segmento, cerca de 20 startups, e visitantes 
altamente qualifi cados do setor educacional de todo o Brasil se reú-
nam entre os dias 14 e 17 de maio, em um novo local, o Transamerica 
Expo Center, em São Paulo. O evento conta com extensa grade de 
conteúdo, um congresso voltado a educadores, práticas no ensino e 
formação, e um Fórum de Gestores, focado em mantenedores, reitores 
e tomadores de decisões, visando levar as melhores práticas e ideias 
para as instituições públicas e privadas. A Bett Educar, que acontece 
em parceria estratégica com a Undime, Sieeesp, Consed e Fenep, 
chega à 26ª edição com o objetivo de reforçar sua principal missão, a 
de reunir especialistas, iniciativas e tecnologias para desenvolver ainda 
mais os educadores e potencializar a aprendizagem dos alunos. Em 
2018, foram 22 mil visitantes e mais de 5 mil congressistas, vindos de 
todo o Brasil e outros 18 países. A expectativa para este ano é reunir 
ainda mais gestores, educadores e interessados no setor de educação.

Pedro Bicudo (*)

É notório que todos os grandes bancos 
estão experimentando o conceito 
já há alguns anos. Alguns até se 

tornaram grandes contribuidores das 
comunidades de seu desenvolvimento e 
passaram a ser os principais interessados 
no seu avanço.

Isso signifi ca que a chance de Blockchain 
ser disruptivo já passou. 

Fora do setor fi nanceiro as aplicações 
de Blockchain estão divididas entre 
proveniência (rastreamento), logística 
(rastreamento), manufatura (várias áreas, 
incluindo inteligência artifi cial e controle 
de garantia), manutenção de registros 
(rastreamento), legal (proveniência e 
rastreamento) e saúde (principalmente 
manutenção e rastreamento de registros). 

O uso no setor fi nanceiros parece mais 
ligado a substituir sistemas atuais e não 
em romper com modelos de negócio exis-
tentes. Já nos demais setores, a tecnologia 
oferece uma alternativa nova para registro 
e acompanhamento. Vejamos alguns casos 
que servem como exemplos:

A realidade e o futuro de Blockchain
Existe uma série de notícias sobre Blockchain na mídia. Elas geralmente falam sobre a sua capacidade disruptiva e sua 
aplicação para empresas de diversos setores, em especial para o fi nanceiro. A comparação com bitcoin e criptomoedas 
alimenta a alta expectativa sobre essa tecnologia. 
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Foram registrados 148 
assassinatos no ano pas-
sado e 131 em 2017. O 

feminicídio corresponde a 27% 
do total de homicídios dolosos 
de mulheres no estado de São 
Paulo, que somaram 548 casos 
em 2018. Desde que a lei foi ins-
tituída, a morte de mulheres por 
feminicídio tem aumentado.

Para a promotora Valéria 
Scarance, que coordena o Nú-
cleo de Gênero do Ministério 
Público de São Paulo, embora 
seja negativo o aumento da 
morte de mulheres, o enqua-
dramento dessas mortes como 
feminicídio é um dado positivo, 
pois demonstra que a lei vem 
sendo incorporada pelos órgãos 
públicos.

“Nesse contexto de morte 
violenta de mulheres, o número 
de fatos enquadrados como 
feminicídio também aumentou. 
Ou seja, o número de mortes é 
um número absoluto, mas o nú-
mero de feminicídio é variável 
porque depende da interpre-
tação que se dá no momento 
de registro da ocorrência. 
Aumentar esses números é um 
aspecto positivo e que revela 
envolvimento e conscientiza-
ção por parte das autoridades”, 
avaliou a promotora. 

Mulheres fazem caminhada contra altas taxas de feminicídio na América Latina.

Policiais civis e representantes do MP 
cumpriram ontem (28) mandados de 
prisão e de busca e apreensão contra 
suspeitos de pertencerem a uma organi-
zação criminosa, que atua em cartórios 
de notas e de registros de imóveis do 
Grande Rio. A ação é um desdobramento 
da Operação Lázaro, desencadeada em 
dezembro de 2017.

O esquema funcionava a partir da 
compra e venda sucessivas de imóveis, 
com avaliações variadas. Os criminosos 
adulteravam as escrituras públicas e os 
registros de imóveis, tomando a proprie-
dade para eles. Os imóveis que tinham as 
escrituras e os registros falsifi cados eram 
vendidos para terceiros, por um valor mui-
to abaixo do mercado e revendidos com 
valor superior à transação antecedente. 

Os criminosos adulteravam as escrituras 
e os registros de imóveis, tomando a 

propriedade para eles.
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Feminicídio é crime de ódio, não 
de amor, alerta promotora de SP

As mortes qualifi cadas como feminicídio em São Paulo aumentaram 12,9% em 2018 na comparação 
com o ano anterior, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP)

De acordo com o Anuário de 
Segurança de 2018, com dados 
de 2017, as mortes de mulheres 
vítimas de violência cresceram 
5,9%. Antes da qualifi cação do 
homicídio em situação de vio-
lência doméstica e familiar ou 
por menosprezo ou discrimina-
ção à condição de mulher, não 
era possível sistematizar esses 
dados. “Isso é muito importante 
para possibilitar a criação de 
políticas públicas e medidas de 
prevenção”, afi rmou a defen-

sora pública Paula Sant’Anna 
Machado, coordenadora do 
Núcleo de Promoção e Defesa 
dos Direitos das Mulheres.

Segundo a promotora Valé-
ria Scarance, “muitas pessoas 
nem sequer sabiam o que era 
feminicídio. Era uma catego-
ria desconhecida no Brasil e 
ainda pairava a ideia de que 
era violência entre marido e 
mulher, que não justifi cava essa 
lei. Depois de três anos, não 
se discute mais a necessidade 

dela. A população conhece a 
lei, e as vítimas sabem o que é 
o sistema de Justiça também”, 
argumentou.

Para Valéria, o feminicídio se 
mostra muito mais como ato de 
ódio do que de amor. Ainda é 
comum que se referiam a esses 
casos como “crime passional”. 
“O que motiva esses homens 
não é um sentimento de amor, 
mas de propriedade e um ódio 
por terem sido abandonados ou 
contrariados”, criticou (ABr).

Rio de Janeiro: polícia cumpriu mandados de 
prisão por fraudes em cartórios

As investigações começaram depois 
de uma falsa denúncia de posse de um 
terreno localizado em Nova Iguaçu, 
quando uma suposta vítima apresentou 
documentos falsifi cados. Depois de uma 
perícia e investigação, a polícia desco-
briu um esquema de fraude envolvendo 
tabeliães e funcionários dos cartórios do 
10º Ofício de notas e 2º Registro Geral de 
Imóveis de Nova Iguaçu.

Foram encontradas várias escrituras, 
registros e certidões falsos em cartórios 
na Baixada Fluminense. A fraude envolvia 
ainda grileiros, agentes imobiliários e polí-
ticos locais, de acordo com a Polícia Civil. 
Os suspeitos vão responder pelos crimes 
de denunciação caluniosa, lavagem de 
dinheiro, estelionato, peculato, corrupção 
passiva e associação criminosa (ABr).
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“O Brasil é o país dos 
devedores”. Certamente 
você, leitor, já ouviu esta 
frase e possivelmente até 
concorda com ela

 

Quem já precisou acionar 
a justiça para receber 
um crédito sabe o quão 

tortuoso é o caminho entre uma 
sentença de procedência da ação e 
o efetivo recebimento dos valores 
a que se faz jus. No judiciário bra-
sileiro “ganhar e não levar” é mais 
comum do que se imagina, fato 
que não só eleva o custo-Brasil 
como também desacredita a já 
tão desgastada imagem do Poder 
Judiciário. 

As dificuldades enfrentadas 
para se receber valores na justiça 
tem vários motivos, boa parte de-
les relacionados com a “esperteza” 
dos devedores que escondem seu 
patrimônio em nome de terceiros, 
impossibilitando a justiça de aces-
sar tais bens. Quando a devedora 
é uma empresa, é comum que 
os sócios “esvaziem” os bens da 
pessoa jurídica, transferindo tudo 
para o CPF dos sócios. Quando é 
feita busca de valores em conta 
corrente, aplicações, imóveis, 
veículos, absolutamente nada é 
encontrado no CNPJ da devedora. 

O caminho inverso também é 
comum. Quando o devedor é o 
próprio sócio, na pessoa física, 
frequentemente o patrimônio 
é transferido e movimentado 
apenas em uma pessoa jurídica 
de titularidade do devedor, de 
modo que, ao se realizar penhora 
de bens em seu CPF, nenhum 
valor ou bem é localizado. Esta 
“blindagem” é possível pois a lei 
expressamente determina que, 
salvo algumas exceções, o patri-
mônio dos sócios não se confunde 
com o patrimônio das empresas. 
Ou seja, não é possível, a princí-
pio, penhorar bens da empresa 
em razão de dívida do sócio e 
vice-versa. 

Apesar desta regra, a própria 
lei traz uma importante solução, 
muitas vezes subestimada pelos 
credores. A desconsideração da 
personalidade jurídica (DPJ) e 
a desconsideração inversa da 
personalidade jurídica (DIPJ).  A 
primeira, tem aplicação quando a 
devedora é a empresa (pessoa ju-
rídica) e, na ação judicial, não são 
encontrados bens em seu nome, 

embora muitas vezes a empresa 
tenha atividade e visivelmente 
tenha faturamento. É comum 
nestes casos que os sócios os-
tentem grande patrimônio (vindo 
da empresa), porém está nada 
possua cadastrado em seu CNPJ.   

Já a segunda tem espaço quan-
do o devedor, pessoa física, “blin-
da” seu patrimônio em uma pessoa 
jurídica, muitas vezes através de 
estruturas complexas de holdings 
e off shores. É comum nesses 
casos que o devedor coloque em 
nome da empresa ou grupo de 
empresas todos os seus veículos, 
imóveis, aplicações e dinheiro, 
movimentando os recursos, por 
exemplo, através de um cartão 
corporativo, não deixando nada 
em seu CPF. 

Em ambas as situações, a lei 
determina ser possível desmon-
tar esta “blindagem”, por meio 
do instituto da desconsideração. 
Para tanto, o credor deve com-
provar no processo a existência 
de alguns requisitos, quais sejam 
o abuso da personalidade jurídi-
ca, caracterizado pelo desvio de 
fi nalidade (uso da empresa para 
cometer ilegalidades ou fraudes) 
ou confusão patrimonial entre 
sócio e empresa (como ocorre 
quando o sócio usa a empresa para 
ocultar seu patrimônio pessoal e 
vice-versa) 

Se a dívida for em razão de 
uma relação de consumo, relação 
trabalhista, ou matéria ambiental, 
a desconsideração da personalida-
de jurídica é ainda mais simples: 
basta comprovar que a empresa 
não tem patrimônio para arcar 
com suas obrigações para então 
atingir os bens dos sócios e vice-
-versa. 

Não é difícil concluir que a 
desconsideração da personalida-
de jurídica e a desconsideração 
inversa da personalidade jurídica, 
são poderosos instrumentos à dis-
posição do credor na luta contra 
a blindagem patrimonial e contra 
as fraudes perpetradas pelos de-
vedores para não pagarem suas 
dívidas, devendo seu uso ser di-
fundido e ampliado, reduzindo-se, 
desta forma, a sensação de que 
o Brasil é um paraíso para quem 
não arca com suas obrigações 
fi nanceiras.  

 
(* ) - É advogado sócio do escritório 

Battaglia & Pedrosa, especialista em 
Processo Civil pela PUC/SP e LL.M. 

Master of Laws em Direito Societário 
pelo INSPER/SP.

Paulo André M. Pedrosa (*) 

A - 100 Anos de Orquídeas
Entre os próximos dias 15 e 17, na Sociedade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa (R.Galvão Bueno, 596, Liberdade), acontece a 100ª Exposição de 
Orquídeas, promovida pela Associação Orquidófi la de São Paulo. Um dos 
destaques fi ca por conta das Miltonias brasileiras, que encanta com suas 
fl ores duradouras, brilhantes e coloridas, além de seu perfume peculiar 
e exótico. Também, as belíssimas Cattleyas estarão presentes, com suas 
fl ores grandes e vistosas. O evento contará com cerca de 1000 plantas 
de colecionadores. A entrada é gratuita, bem como o curso de cultivo 
das orquídeas. Mais informações: (www.aosp.com.br). 

B - Entre as 50 Melhores
O QS World University Ranking by Subject classifi cou a USP entre as 
melhores universidades do mundo em 39 das 48 áreas específi cas ava-
liadas. A USP se destacou em nove áreas, sendo classifi cada entre as 50 
melhores: Odontologia (20ª posição); Ciências do Esporte (27ª); Línguas 
Modernas (30ª); Engenharia de Minérios e Minas (33ª); Geografi a (42ª); 
Arquitetura (44ª); Direito (45ª); Engenharia Civil (45ª); e Agricultura 
e Silvicultura (49ª). Em 19 áreas específi cas a USP fi cou entre a 51ª e a 
100ª posição; em outras nove áreas, entre as 150 melhores; e, em duas, 
entre as 200 melhores. As 48 áreas específi cas são agrupadas em cinco 
grande áreas. Nessa classifi cação geral, a Universidade subiu posições em 
relação ao ano passado e foi classifi cada entre as 100 melhores do mundo.  

C - Mercado de Capitais
O CFA Society Brazil lança mais uma edição do Prêmio CFA Society 
Brazil de Monografi a em Finanças, que receberá artigos voltados ao 
mercado fi nanceiro e de capitais brasileiro, ampliando o banco de 
iniciativas pioneiras que demonstrem o potencial do país para elaborar 
produtos e serviços nesta área. O reconhecimento pretende fomentar a 
pesquisa e recompensar os melhores projetos inscritos. Para participar, 
os candidatos devem enviar sua monografi a junto com a inscrição: (http://
cfasociety.org.br/pdf/premio/2019/V1_FICHA_DE_INSCRICAO_PIF.
pdf), e demais  documentos de identifi cação e escolaridade para (pre-
mio@cfasociety.org.br). O objetivo da associação é fomentar a pesquisa 
para a área fi nanceira. 

D - Educação e Tecnologia 
“Transformando a educação” para criar um novo futuro. Esse é o 

lema da Bett Educar 2019 e principal motivação para que mais de 230 
empresas do segmento, cerca de 20 startups, e visitantes altamente 
qualifi cados do setor educacional se reúnam entre os dias 14 e 17 de 
maio, no Transamerica Expo Center. O evento conta com extensa grade 
de conteúdo, um congresso voltado a educadores, práticas no ensino e 
formação, e um Fórum de Gestores, focado em mantenedores, reitores e 
tomadores de decisões, visando levar as melhores práticas e ideias para 
as instituições públicas e privadas. Para mais informações, acesse(www.
bettbrasileducar.com.br).

E - Canudos Plásticos
A Nestlé acaba de lançar o primeiro desafi o brasileiro em sua plataforma 
de inovação aberta HENRi@Nestlé. O primeiro desafi o será voltado a 
repensar o papel dos canudos de plástico nas embalagens, sem prejudicar 
a experiência de consumo. A intenção é mitigar, reduzir ou até mesmo 
eliminar o impacto ambiental dos canudos, que tem efeitos em toda a 
cadeia de valor. A empresa está aberta a soluções que podem envolver 
novos tipos de embalagens, incentivo a mudanças de comportamento do 
brasileiro em relação ao uso dos canudos de plástico, ou até mudanças 
na cadeia de suprimentos. Os interessados devem acessar (www.henri.
nestle.com) e buscar Iniciativa para a substituição do canudo de plástico.

F - Franceses Otimistas
A Câmara de Comércio França-Brasil acaba de concluir um estudo ex-
clusivo, em parceria com a Ipsos, sobre a expectativa dos empresários 
franceses e brasileiros com relação ao cenário econômico, desafi os e 
oportunidades para 2019. De acordo com a pesquisa, 81% dos entre-
vistados apostam que este ano será um ano melhor ou muito melhor 
nas vendas em relação a 2018 e 27% disseram que pretendem ampliar 
os investimentos no País, por meio de operação de fusão e aquisição, 
nos próximos 12 meses; e 42% dos entrevistados pretendem contratar 
mais funcionários. A mudança de governo é vista positivamente, tanto 
em relação ao presidente como com a equipe econômica. O grau de 
confi ança no presidente saltou da média 3,7 para 7,1 neste ano, sendo 
10 a nota máxima. 

G - Relações Governamentais 
Nos próximos dias 19 e 20, acontece o curso de curta duração ‘Relações 
Governamentais no Brasil’, que faz parte do programa de Educação 

Executiva do Insper e propicia um ambiente de troca de experiências 
e inspiração para montar estratégias adequadas para conquistar alia-
dos internos, viabilizar parcerias externas e conquistar a atenção e o 
respeito do governo. Serão discutidos modelos efi cientes de gestão e 
de geração de resultados sustentáveis a curto e longo prazo. Objetiva 
analisar os desafi os e a importância das relações governamentais, além 
de integrar as relações governamentais com a estratégia de negócio. 
Mais informações: (www.insper.edu.br).

H - Língua Espanhola 
Entre os dias 27 e 30 de março, em Córdoba, Argentina, acontece o 
VIII Congresso da Língua Espanhola, reunindo mais de 200 escritores, 
acadêmicos, especialistas e profi ssionais de todo o mundo que vão 
debater o tema “América e o futuro do espanhol. Cultura e educação, 
tecnologia e empreendedorismo”, debates sobre a língua espanhola 
e sua importância universal. O evento será aberto pelo presidente 
Mauricio Macri e altas autoridades, como o Rei da Espanha Felipe VI, 
e os escritores Mario Vargas Llosa e Carme Riera, entre outros. Ins-
crições e mais informações podem ser feitas por meio do site (www.
congresodelalengua.org.ar). 

I - Atendimento a Clientes
Com o Total Zap, a empresa concentra em seu site, loja virtual ou Blog 
todas as possibilidades mais populares de comunicação por meio de 
botões fl utuantes. O cliente pode escolher entre enviar uma mensagem 
via WhatsApp, Skype, Facebook Messenger ou Telegram. É o único no 
mercado que agrega todas essas opções. Suporta até 10 departamentos 
de atendimento por comunicador, o que torna mais ágil o contato entre 
o cliente e o departamento específi co com o qual ele precisa falar. Além 
disso, permite acompanhamento de cliques via Google Analytics, unifi ca 
as mensagens em um único painel, permite geração de leads, exportação 
de lista de contatos, troca ilimitada de mensagens e mostra estatísticas 
no painel administrativo. Saiba mais em: (https://www.vegaweb.com.
br/total-zap/).

J - Frutas e Hortaliças
O programa Hortifruti Saber & Saúde, iniciativa que reúne produtores, 
especialistas de instituições de pesquisa e profi ssionais da saúde para 
incentivar o consumo de frutas e hortaliças, lançou o ebook gratuito 
“Viagem pelo Brasil em 15 alimentos regionais”, com informações sobre 
alimentos típicos de cada uma das cinco regiões do País, mas que são 
menos conhecidos em outros Estados. Dentre as variedades, encontram-
-se frutas como a bocaiúva e o cambuci e hortaliças como o jambu e 
a vinagreira. O leitor descobrirá o valor nutricional desses alimentos 
regionais graças à contribuição da nutricionista especialista em Nutri-
ção e Esporte Sueli Longo. Além disso, aprenderá como utilizá-los em 
deliciosas receitas. Para fazer o download do material, acesse: (https://
conteudo.saberhortifruti.com.br/viagem-pelo-brasil).

A - 100 Anos de Orquídeas
Entre os próximos dias 15 e 17, na Sociedade Brasileira de Cultura Ja-

lema da Bett Educar 2019 e principal motivação para que mais de 230 
empresas do segmento, cerca de 20 startups, e visitantes altamente 
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O Produto Interno Bruto 
(PIB) – soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país – fechou 2018 com 
crescimento acumulado de 
1,1%, em relação a 2017, na 
série com ajuste sazonal. É o 
segundo crescimento conse-
cutivo do PIB, que soma R$ 
6,8 trilhões. Os dados fazem 
parte das Contas Trimestrais 
(PIB) para o 4º trimestre de 
2018 já com o fechamento do 
ano e divulgados ontem (28) 
pelo IBGE.

O PIB também fechou 2017 
com expansão de 1,1%, mas 
nos dois anos anteriores re-
gistrou queda: 3,3% em 2016 
e 3,5% em 2015. O destaque 
foi o setor de serviços com 
o maior crescimento (1,3%), 
seguido da indústria (0,6%) 
e da agropecuária (0,1%). O 
PIB per capita variou 0,3% 
em termos reais, alcançando 
R$ 32.747 em 2018. Já a taxa 
de investimento em 2018 foi 
de 15,8% do PIB, abaixo do 
observado em 2017 (15,0%), 

O destaque foi o setor de serviços com o maior crescimento 
(1,3%).

Ele assume o lugar de Ilan 
Goldfajn, que estava no 
comando da instituição 

desde junho de 2016. A trans-
missão do cargo ocorre depois 
do Carnaval, em data ainda a 
ser defi nida, quando o novo 
presidente deve discursar em 
solenidade com a presença de 
convidados.

Campos Neto, indicado pelo 
presidente Jair Bolsonaro, foi 
um dos formuladores da política 
econômica do governo e inte-
grou a equipe brasileira que foi 
ao Fórum Econômico Mundial, 
em Davos, na Suíça, em janeiro. 
Na última terça-feira (26), o 
economista passou por saba-
tina na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado e teve 
o nome aprovado no colegiado 
e pelo plenário da Casa. Economista Roberto Campos Neto.

O Indicador de Incerteza da Economia, medido pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 0,2 ponto de 
janeiro para fevereiro, para 111,3 pontos. Apesar da 
queda, o indicador permanece em patamar elevado 
em termos históricos, segundo a FGV. O recuo foi 
infl uenciado pelo seu componente de mídia, baseado 
na frequência de notícias com menção à incerteza nas 
mídias impressa e online, que recuou 2,9 pontos de 
janeiro para fevereiro de 2019.

Já o componente de Expectativa, construído a partir 
da média dos coefi cientes de variação das previsões dos 
analistas econômicos, avançou 10,7 pontos no mesmo 
período o que evitou queda maior do indicador. Segundo 
a pesquisadora da FGV, Raíra Marotta, o principal fator 
que contribui para tal patamar é a incerteza quanto às 
negociações da reforma da Previdência no Congresso. 
A tendência é que o indicador se mantenha nesse nível 
até que se tenha mais clareza quanto à questão (ABr).

Turismo paulista teve 
alta na geração de 
empregos 

O mercado de trabalho existen-
te da demanda dos turistas, lazer 
ou corporativo, seguiu trajetória 
de alta no Estado de São Paulo 
pelo terceiro mês consecutivo, 
em dezembro. Ao todo, foram 366 
vagas celetistas. O setor encerrou 
o ano com um estoque ativo de 
278.613 empregos formais, maior 
patamar desde setembro de 2016, 
aumento de 0,1% em relação 
a novembro e elevação de 1% 
comparado ao mesmo período 
de 2017. 

No acumulado de 2018, o 
saldo também foi positivo: 2.776 
empregos com carteira assinada 
foram gerados. Os dados são da 
pesquisa  elaborada mensalmente 
pela FecomercioSP com base nos 
dados da Rais e do Caged. O bom 
desempenho foi puxado pelos 
grupos de hospedagem, com 452 
vínculos, e alimentação, com 333 
empregos. Durante o ano de 2018, 
as vagas abertas também foram 
alavancadas por alimentação, com 
861 vínculos, e transportes, com 
816 empregos formais.

Para a presidente do Conselho 
de Turismo da FecomercioSP, 
Mariana Aldrigui, o otimismo de 
2018 se concretizou em contrata-
ções no setor. “A perspectiva por 
mais viagens estimula empreen-
dedores a ampliar equipes, ainda 
que com salários mais baixos do 
que aqueles pagos anteriormente. 
Além disso, famílias que adiaram 
as férias no ano passado demons-
traram interesse em retomar o 
hábito, já se programando para 
viajar nos meses de janeiro a mar-
ço”, afi rma (AI/FecomercioSP).
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Campos Neto tomou posse como 
presidente do Banco Central

O economista Roberto Campos Neto tomou posse ontem (28) como presidente do Banco Central (BC), 
em reunião privada no Palácio do Planalto

Durante a sabatina, Campos 
Neto defendeu a autonomia 
do Banco Central e afi rmou 
que terá como foco estabilizar 
o poder de compra da popu-
lação e assegurar um sistema 
fi nanceiro sólido e efi ciente. 
Nascido em 1969, Roberto de 
Oliveira Campos Neto é bacha-
rel e mestre em economia pela 
Universidade da Califórnia. 

Tem longa trajetória no siste-
ma fi nanceiro, iniciou a carreira 
no Banco Bozano Simonsen e 
trabalhou no Banco Santander 
por vários anos. Ele é neto do 
economista, diplomata e es-
critor Roberto Campos (1917-
2001), defensor do liberalismo 
econômico, que participou do 
governo Juscelino Kubitschek e 
foi ministro do Planejamento do 
governo Castello Branco (ABr).

PIB fecha 2018 com crescimento 
de 1,1%, mostra IBGE

enquanto a taxa de poupança foi 
de 14,5% (ante 14,3% em 2017).

Frente ao 3º trimestre do ano 
passado, na série com ajuste 
sazonal, o PIB teve alta de 
0,1% no 4º trimestre do ano, 
registrando o oitavo resultado 
positivo consecutivo nesta base 
de comparação. A agropecuária 
e os serviços apresentaram 
variação positiva de 0,2%, 

enquanto a Indústria recuou 
(-0,3%).

Em relação ao 4º trimestre 
de 2017, o PIB cresceu 1,1% 
no último trimestre de 2018, 
o oitavo resultado positivo 
consecutivo, após 11 trimes-
tres de queda. Agropecuária 
(2,4%) e serviços (1,1%) cres-
ceram, enquanto a indústria 
caiu (0,5%) (ABr).

Incerteza da Economia recuou 0,2 ponto em fevereiro BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 35.3.0046248-3

FATO RELEVANTE
BANCO BMG S.A. (“Banco”), em cumprimento ao art. 157, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada, e ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de 
janeiro de 2002, conforme alterada, e em complemento ao comunicado divulgado em 17 de dezembro de 
2018, no qual foi informado o pedido de interrupção do prazo de análise do pedido de registro da oferta 
pública de distribuição primária e secundária de ações preferenciais do Banco (“Oferta”), vem comunicar a 
seus acionistas e ao mercado em geral que, na presente data, apresentou, perante à CVM, pedido de 
desistência da Oferta e, perante a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), pedido de desistência da listagem 
e admissão das ações preferenciais do Banco à negociação no Nível 1 de governança corporativa da B3. O 
mercado em geral será oportunamente informado sobre eventual decisão de iniciar novo processo de oferta 
pública de distribuição de ações do Banco, cujo registro de Companhia Aberta, Emissor - Categoria “A”, foi 
obtido em 17 de dezembro de 2018. São Paulo, 28 de fevereiro de 2019

Flávio Pentagna Guimarães Neto - Diretor de Relações com Investidores
Banco BMG S.A.
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O fator crítico dos 
juros no paraíso

dos rentistas

O lançamento, pela 
Febraban, do livro 
“Como fazer os juros 
serem mais baixos no 
Brasil”, vai ao encontro 
de sonho antigo de todos 
os setores produtivos e 
dos consumidores

Afinal, cumprir a suges-
tiva meta é fundamen-
tal para a retomada 

de níveis mais substantivos 
de crescimento econômico, 
considerando que as eleva-
das taxas pagas pelos brasi-
leiros, dificultam muito os 
investimentos e o consumo. 

A louvável iniciativa da 
entidade também é uma boa 
oportunidade para se anali-
sar uma questão específica 
atrelada ao alto “preço” do 
dinheiro: o spread bancário 
em nosso país, classificado 
em diversos apontamentos, 
dentre eles um estudo da 
Fiesp, como mais elevado do 
que na maioria das nações. 

E esse é um dos principais 
fatores responsáveis pelo 
alto patamar dos juros reais, 
muito acima da Selic. As 
consequências práticas para 
a economia são danosas, pois 
as empresas correm riscos 
muito altos ao captarem 
recursos para investir em 
ampliação de plantas e unida-
des, inovações tecnológicas 
e equipamentos. O mesmo 
se aplica ao empreendedo-
rismo. 

O juro excessivamente 
elevado estabelece com 
frequência serviço da dívida 
incompatível com a aber-
tura e/ou rentabilidade de 
um negócio, mitigando ou 
inviabilizando o lucro e ame-
açando sua perenidade. Tal 
problema é uma das causas 
do baixo crescimento do PIB 
nacional nos últimos 30 anos.

Ante os objetivos de toda 
a sociedade e do novo go-
verno de retomada do nível 
de atividade em grau e ritmo 
mais acentuados, os juros re-
presentam um ponto crítico. 
Mais do que nunca, conside-
rando que as empresas estão 
bastante descapitalizadas 
em função da grave crise 
que vimos enfrentando, são 

prementes melhores condi-
ções para a contratação de 
crédito para investimento 
e consumo. As atuais taxas 
cobradas pelos bancos são 
incompatíveis com os propó-
sitos de recuperação do País 
e sua conversão em economia 
de renda alta. 

O Brasil precisa deixar de 
ser o “paraíso dos rentistas 
e inferno de quem produz”, 
como acentuou o ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 
O que se observa há anos é 
a retroalimentação de um 
círculo vicioso com duplo 
dano: imensa transferência 
de dinheiro da sociedade 
para o sistema financeiro; e a 
geração de crescente déficit 
orçamentário do Estado e 
aumento da dívida pública, 
cujo serviço é sustentado por 
títulos com juros muito altos, 
que, por sua vez, aumentam 
o rombo fiscal. 

Nesse contexto e rea-
firmando a importância e 
pertinência da iniciativa da 
Febraban, ainda é necessário 
que o setor financeiro faça 
uma autoanálise, avaliando 
a concentração bancária no 
mercado nacional, sua pro-
dutividade e outros fatores 
intrínsecos que pressionam 
seus custos além dos men-
cionados no estudo. 

Além das questões e pro-
blemas externos atrelados 
ao “custo Brasil”, aos quais 
estão expostos todos os 
ramos de atividade no País, 
é preciso olhar para dentro, 
como, por exemplo, tem feito 
a indústria, segmento que 
sofre concorrência tremenda 
de competidores localizados 
em países os quais não têm 
de carregar nos ombros to-
dos os custos que oneram os 
produtores nacionais. 

Tal lição de casa é tarefa 
relevante para todos os se-
tores. Os bancos precisam 
melhorar a oferta e o preço 
de seu “produto”, compo-
nente essencial do fomento 
econômico e crítico para 
a retomada da economia 
brasileira. 

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*)

O ministro do STF, Gilmar 
Mendes, pediu ontem (28) 
informações à Justiça Federal 
em Curitiba sobre a prisão 
do ex-diretor da Dersa (De-
senvolvimento Rodoviário 
S/A), Paulo Vieira de Souza, 
conhecido como Paulo Preto. 
Gilmar Mendes solicitou as 
informações para embasar a 
decisão que deverá tomar no 
pedido de liberdade feito pela 
defesa de Paulo Preto ao STF. 

O ministro é o relator do 
caso. Após receber a mani-
festação da 13ª Vara Federal 
em Curitiba, que foi respon-
sável pela prisão, o ministro 
decidirá a questão. O prazo 
para o envio das informações 
é de cinco dias. O ex-diretor 
da Dersa foi preso na semana 
passada, durante a 60ª fase da 
Operação Lava Jato. Nesse 
desdobramento, as investiga-
ções da força-tarefa da Lava 
Jato no Paraná revelaram a 

Ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como 
Paulo Preto.
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Em declaração à im-
prensa, na tarde de 
ontem (28), Bolsonaro 

afi rmou que o Brasil vai atuar, 
dentro da legalidade, para 
restabelecer a democracia no 
país vizinho.

“Nós não pouparemos es-
forços dentro da legalidade, 
da nossa Constituição e das 
nossas tradições para que a 
democracia seja restabelecida 
na Venezuela. E isso só será 
possível com eleições limpas 
e confiáveis. Nos interessa 
uma Venezuela livre, próspera 
e economicamente pujante”, 
disse o presidente.

O presidente brasileiro pe-
diu permissão para chamar 

Bolsonaro defendeu uma Venezuela “livre, próspera e 
economicamente pujante”.

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristiana, defendeu, 
em audiência Pública na 
Comissão de Agricultura 
do Senado, a mudança na 
legislação para facilitar a 
produção mineral e agrícola 
nas terras indígenas. Comen-
tou a visita que fez a Campo 
Novo do Parecis (MT), onde 
participou de um encontro 
sobre agricultura nas terras 
indígenas. Disse que tem sido 
procurada por representantes 
indígenas de todas as regiões 
brasileiras, que reivindicam 
melhores condições para que 
possam empreender em seus 
territórios.

“O que mais me marcou 
em Campo Novo não foi a 
agricultura moderna que eles 
praticam. Foi o que me disse 
o líder da cooperativa deles. 
Ele falou assim: “Antes, nós 
éramos enxotados na cidade. 
Quando íamos a uma bar, 
um posto de gasolina ou a 
uma loja, éramos enxotados. 
Depois que viramos índios 
produtores, agora somos 
convidados para entrar nesses 
estabelecimentos. Porque 
agora temos dinheiro, e somos 
tratados com dignidade como 
todos os outros consumidores 
da cidade”. 

“Este depoimento me mar-
cou muito. Temos que estar 
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Ao lado da senadora Soraya Thronicke (PSL-MS), a ministra 
da Agricultura, Tereza Cristina, apresentou

as diretrizes de sua gestão.
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Está em análise na Comissão 
de Constituição e Justiça do 
Senado um projeto que acaba 
com a cota de candidaturas 
nas eleições proporcionais 
de acordo com o sexo. O 
texto, que ainda pode rece-
ber emendas na comissão, 
foi apresentado por Angelo 
Coronel (PSD-BA).

O senador alega que cons-
tatou-se que alguns partidos 
compelem mulheres a entrar no 
processo eleitoral apenas para 
assegurar o percentual mínimo 
exigido de 30% de candidaturas 
femininas, prática chamada de 
‘candidaturas laranjas’.

“É preciso reconhecer que 
desvios podem ocorrer por 
parte de quem só quer se bene-
fi ciar do sistema. Mas o projeto 
mantém que ao menos 5% dos 
recursos do Fundo Partidário 

serão destinados a programas 
de promoção e difusão da par-
ticipação feminina na política”, 
explica Coronel na justifi cativa 
do projeto.

O senador lembra ainda que 
a lei atual impede, “a rigor”, 
que um partido possa lançar 
mais de 70% de candidaturas 
de mulheres, se essa for a sua 
disposição. “A proposta consa-
gra, portanto, a liberdade. Os 
partidos podem ter até 100% 
de participação feminina, se 
assim o desejarem”, argumen-
ta. Coronel afi rma ainda que 
as cotas não têm alcançado 
o efeito desejado. Para ele, a 
ainda pequena participação 
de mulheres na política é re-
sultado de questões históricas 
muito mais complexas que a 
simples disposição fi nanceira 
(Ag.Senado).

Cotas não têm alcançado efeito desejado,
argumenta Angelo Coronel.

Mudanças 
na economia 
‘vão além’ da 
reforma da 
Previdência

A reforma da Previdência é 
prioridade máxima da equipe 
econômica do presidente Jair 
Bolsonaro, mas outras suges-
tões para a economia também 
são consideradas importantes 
nesse momento inicial do go-
verno. A simplifi cação do PIS/
Cofi ns, duas contribuições pa-
gas por empresas que poderão 
ser unifi cadas; e a autonomia do 
Banco Central estão entre as 
metas apontadas por lideranças 
na Câmara. 

O deputado Efraim Filho 
(DEM-PB) avalia que esses 
temas devem entrar em debate 
num futuro próximo. “Espe-
cialmente a autonomia do BC 
que, inclusive, consta da meta 
dos cem dias. Acho que o go-
verno tem essa projeção para 
logo e é algo que dialoga com 
essa agenda paralela à reforma 
da Previdência”, afi rmou. A 
unifi cação do PIS e da Cofi ns 
também é citada pelo deputado 
como o pontapé inicial para a 
reforma tributária. “Começa-
mos falando de simplifi cação 
de procedimentos, de desburo-
cratização, é um bom primeiro 
passo”, defendeu.

No ano passado, o governo 
Temer defi niu 15 projetos fi s-
cais e econômicos considerados 
prioritários para a volta de 
investimentos e o crescimen-
to da economia. Seis dessas 
propostas estão em análise na 
Câmara. Uma delas reestrutura 
o modelo atual de elaboração 
da lei orçamentária, com novos 
critérios para o enquadramento 
na Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Outra estabelece um 
novo marco legal para licitações 
e contratos, com o objetivo de 
modernizar a lei de licitações, 
que é de 1993.

Um terceiro projeto regula-
menta o teto salarial no serviço 
público, hoje em pouco mais 
de R$ 39 mil. O relator dessa 
proposta é o deputado Rubens 
Bueno (PPS-PR), que defende 
a retomada do debate como 
forma de garantir mais inves-
timentos. “Há muito privilégio 
no setor público, infelizmente 
de algumas corporações, que 
ganham muito trabalhando 
pouco. Esse equilíbrio tem 
que se buscar para que o País 
tenha capacidade de retomar 
o investimento na infraestru-
tura nacional”, justifi cou (Ag.
Câmara).

Pedro França/Ag.Senado

Projeto em análise na Câmara pretende exigir 
a presença de quantidades mínimas de matérias-
-primas extraídas da fl ora brasileira nos produtos 
industrializados, para que os respectivos rótulos 
e embalagens possam mencionar a origem natu-
ral do produto. É reapresentação, pelo deputado 
Rubens Bueno (PPS-PR), de proposta arquivada 
ao fi nal da legislatura passada. O texto insere 
dispositivos no Código Florestal. 

“Muitos produtos possuem quantidade ínfi ma 
do substrato de origem natural, sem comprovada 
efi cácia”, afi rmou o parlamentar. “Alguns subs-
tratos são intencionalmente adicionados apenas 
para legitimar apelo publicitário que tenha como 

base a fonte natural do produto”, disse. “Defender 
percentuais mínimos signifi ca também proteger 
a fl oresta, pois isso garante a sustentabilidade da 
demanda e, por conseguinte, estímulo de preços 
para que as comunidades produtoras desses 
ativos preservem a natureza”, concluiu Rubens 
Bueno. Conforme o texto, o descumprimento da 
futura norma será considerado infração sanitária 
e sujeitará o autor às sanções previstas em lei, 
sem prejuízo de sanções de natureza civil e penal. 
A proposta tramita em caráter conclusivo e será 
analisada pelas comissões de Desenvolvimento 
Econômico; de Defesa do Consumidor; e de 
Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

Bolsonaro vai atuar para restabelecer 
democracia na Venezuela

Depois da reunião no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro manifestou publicamente seu apoio 
ao presidente autodeclarado interino da Venezuela, Juan Guaidó

Guaidó de “irmão” e afi rmou 
que continuará apoiando as 
decisões do Grupo de Lima em 
favor da mudança de política 
no país vizinho, “por liberdade 
e democracia”. Ao fi nal de seu 
pronunciamento, apertou a 
mão do colega.

Em seu pronunciamento, o 
presidente autoproclamado da 
Venezuela – que é o presidente 
da Assembleia Nacional, equi-
valente ao Congresso Nacional 
venezuelano, – agradeceu o 
apoio do governo brasileiro 
na ajuda humanitária ao país 
vizinho e classifi cou o encontro 
com Bolsonaro como um marco 
no resgate das relações entre 
os dois países.

Ministra defende integração de 
terras indígenas ao agronegócio

atentos para todas as comu-
nidades que nos procuram, os 
índios querem oportunidades 
como qualquer outro brasilei-
ro. A lei precisa mudar com 
urgência para que eles não 
vivam à margem. Para que re-
cebam royalties ou produzam 
na agricultura. Eles tem 13% 
do território brasileiro e não 
podem por a mão nesta riqueza 
para viverem com dignidade”, 
disse a ministra.

Ela classifi cou de injusta a 
legislação vigente, que a seu ver 
prejudica índios e produtores 
não-índios, “quando são espolia-
dos e expulsos das suas terras”. A 

ministra afi rmou que o Estado 
precisa agir para tirar a popu-
lação indígena da “miséria”. Os 
senadores Luiz Carlos Heinze 
(PP-RS) e Jayme Campos 
(DEM-MT) também disseram 
terem sido procurados por 
representantes indígenas que 
reclamam da legislação e que 
desejam se integrar ao agro-
negócio. Já a senadora Eliziane 
Gama (PPS-MA) afi rmou que, 
no Maranhão, a população indí-
gena tem sido expulsa de suas 
terras, e aí acaba emigrando 
para as cidades para viver em 
situação de total miséria (Ag.
Senado).

Gilmar pode decidir sobre 
soltura de Paulo Preto

participação de Paulo Preto 
como operador fi nanceiro em 
um esquema de lavagem de 
dinheiro em favor da emprei-
teira Odebrecht.

Em maio do ano passado, 
Gilmar Mendes mandou soltar 
Paulo Preto. Na ocasião, a 

prisão foi decretada no âmbito 
do processo sobre denúncias 
de irregularidades em desa-
propriações para construção 
do Rodoanel Sul, entre outras, 
que teriam acarretado prejuízo 
de mais de R$ 7,7 milhões aos 
cofres públicos.

Projeto acaba com cota 
para mulher nas eleições

Regras para que produto seja 
considerado de origem natural



Provavelmente, 
todos nós já tivemos 
a oportunidade de 
conhecer no ambiente de 
trabalho, um profi ssional 
que é o primeiro a 
chegar e o último a sair e 
que responde e-mails de 
madrugada e aos fi nais 
de semana

Esse era o exemplo de 
quem vestia a camisa da 
empresa. Mas as novas 

gerações questionam cada vez 
mais esse modelo e não desejam 
ser esse profi ssional. E com total 
razão! A ISMA-BR (International 
Stress Management Association 
no Brasil) realizou uma série de 
estudos que apontaram que 70% 
dos brasileiros sofrem com algum 
grau de estresse. Considerando 
uma população de mais de 100 
milhões de trabalhadores, é 
fácil estimar os impactos desses 
números. 

A pesquisa também comparou 
esses níveis em diversos países, 
e o Brasil fi cou atrás apenas do 
Japão no quesito alto nível de 
estresse dos colaboradores. Mais 
um ponto: a maioria dos profi s-
sionais relaciona o estresse com 
o trabalho e, das pessoas que 
sofrem com o problema, 30% 
desenvolveram a Síndrome de 
Burnout. O sintoma típico dessa 

doença é a sensação de esgota-
mento físico e emocional, porém 
o Burnout pode se apresentar de 
inúmeras outras formas também, 
como ausências no trabalho, 
agressividade, isolamento, mu-
danças bruscas de humor, difi -
culdade de concentração, lapsos 
de memória, pessimismo e baixa 
autoestima. 

Além de sintomas comporta-
mentais ou psicológicos, os indiví-
duos podem também apresentar 
sinais físicos como enxaqueca, 
cansaço, palpitação, pressão 
alta, dores musculares ou insô-
nia. Além do custo pessoal do 
Burnout, há também o impacto 
fi nanceiro para as empresas, já 
que um funcionário doente tende 
a se afastar mais e produzir me-
nos. A ISMA - BR calculou que a 
falta de produtividade causada 
pela exausta~o gera prejui´zo de 
3,5% ao PIB, conforme cálculos 
feitos em 

2016.
Apesar de a Síndrome de Bur-

nout já estar descrita no Código 
Internacional de Doenças 

(CID 10), o diagnóstico não é 
tão simples, já que os sintomas 
se confundem com o estresse do 
dia a dia e, na maioria das vezes, 
são pouco valorizados por quem 

sofre do problema.
Alguns estudos apontam que, 

aproximadamente, 90% dos indi-
víduos que sofrem da Síndrome 
de Burnout preenchem critérios 
para depressão, doença que 
atinge mais de 320 milhões de 
indivíduos ao redor do mundo 
(4,4% da população). 

Atualmente, é uma das doen-
ças mais incapacitantes e cresce 
constantemente, entre 2005 e 
2015 os casos aumentaram 18%. 
Fora a estimativa que mais da me-
tade dos indivíduos que sofrem 
de depressão podem não saber 
da doença. Não tenho pesquisa 
que comprove, mas o mesmo 
provavelmente pode acontecer 
com a Síndrome de Burnout. O 
tratamento dessas condições 
envolve uma série de ações que 
precisam ser combinadas, para 
que uma melhora permanente 
do paciente possa ser atingida. 

O acompanhamento médico 
e psicoterápico aliado a me-
didas não medicamentosas, 
como terapia e atividade física, 
são de extrema importância, 
porém, muitas vezes o uso de 
medicamentos é fundamental 
para ter uma melhora ou mesmo 
a cura. Levando-se em conta a 
relação próxima entre Burnout 
e depressão, somado ao fato que 
muitas vezes essas doenças têm 
causas profi ssionais e interferem 
diretamente na produtividade do 
paciente, durante 12 meses con-
duzi um estudo, junto à Vidalink, 
com 15.306 pessoas que tinham 
plano de saúde corporativo, na 
faixa de 31 a 55 anos, para anali-
sar fatores que poderiam ter um 
impacto positivo na adesão ao 
tratamento da depressão, dentre 
eles o subsídio na compra de 
medicamentos.

Constatamos que o número 
de pacientes com depressão e 
boa adesão ao tratamento au-
mentou 2,5 vezes nas empresas 
que oferecem subsídio de 50%, 
se comparado àqueles que não 
possuíam este benefício. Sem o 
apoio na compra de medicamen-
tos, apenas 20% dos pacientes 
com depressão demonstraram 
uma boa adesão ao tratamento 
medicamentoso.

Assim, alerto que as empresas 
devem estar atentas a todos os 
aspectos da saúde de seus cola-
boradores, sejam eles físicos ou 
emocionais, só assim são capazes 
de trabalhar de forma efetiva e 
oferecer melhor qualidade de 
vida a eles. 

Só estudando e conhecendo a 
fundo a população que será possí-
vel oferecer os cuidados que eles 
realmente estejam precisando.

 
(*) - É Diretor Médico da Vidalink, 

empresa especialista em planos de 
medicamentos.

Precisamos falar
sobre Burnout!

Rafael Canineu (*)
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Comunicação de Extravio de Livros Societários
Brapar Participações S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conceição de 
Monte Alegre, nº 107, Torre B – 10º andar – Conjunto 101 B CV: 3113, Cidade Monções, CEP: 04563-060, inscrita no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 26.796.784/0001-08, com seus atos constitutivos registrados perante 
a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob NIRE 35.300.499.824, comunica o extravio dos Livros Societários de (i) 
Registro de Ações Nominativas; e (ii) Registro de Transferência de Ações Nominativas, todos com nº de Ordem 01, sendo o local 
da ocorrência incerto e não sabido, impossibilitando descrever as circunstâncias que resultaram no fato ou como, quando e onde 
ocorreu o extravio, apenas podendo dizer que os livros foram vistos, pela última vez, no arquivo mantido na sede da companhia. Os 
livros não possuíam escrituração. São Paulo, 18/02/2019. Eduardo Cirelli Grasso – Diretor Presidente. (27, 28/02/2019 e 01/03/2019)

DIGIGRAF
Distribuidora Comércio e Serviços S.A.

CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Acionistas, no escritório 
da Companhia localizado na Rua Soares de Avelar, nº. 
894, Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP: 04306-020, os 
documentos do Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos 
ao exercício social encerrado em 31.12.2018. São 
Paulo, 26 de fevereiro de 2019. Diretor Presidente: 
Antônio Francisco da Rita Leal.

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

sua agência de confi ança,
ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

2ª VC – Regional Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 
1014537-36.2014.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa 
Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a MULTGRAU COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 
05.761.848/0001-57, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de SONDAR SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ n° 
03.089.715/0001-50, objetivando o recebimento de R$ 10.400,00 (Dez/2014), oriundos do Contrato de 
Prestação de Serviços de Limpeza de Dutos de Ar Condicionado, firmado entre as partes em 04/09/2014 
e não pago. Encontrando-se a empresa ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou 
reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais 
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, 
ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 12 de dezembro de 2018. 

2ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023174-
62.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA DA 
CONCEIÇÃO SANTANA, CPF 275.407.378-75, que AGROTTHA PISOS E DECORAÇÕES LTDA, lhe 
ajuizou uma Ação Monitória, para o recebimento de R$ 4.016,80 (Jul/2016), oriundos dos cheques nºs. 
000146, 000147, 000148, 000149 e 000150, no valor de R$ 480,00 cada, sacados contra o Banco 
Bradesco S.A., e devolvidos por falta de fundos. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua 
citação por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente 
corrigido, que a tornará isenta das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-
se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertida que será nomeado curador especial em 
caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de janeiro de 2019. 

4ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1022259-39.2018.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr. RAPHAEL AUGUSTO CUNHA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
W.K. COMÉRCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA-ME (CNPJ. 11.721.704/0001-70) na pessoa 
de seu representante legal, que YPF BRASIL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, 
ajuizou uma ação de Execução para o recebimento de R$139.458,28 (Abril/2018), oriundos das 
duplicatas nºs. 071.450-003; 071.450-004; 071.450-005; 071.450-006; 071.450-007; 072.548-001; 
072.548-002; 072.548-003; 072.548-004; 072.548-005; 072.549-001; 072.549-002; 072.549-003; 072.549-
004; 072.549-005; 073.098-001; 073.098-002; 073.098-003; 073.098-004; 073.098-005; 073.098-006; 
073.098-007; 073.098-008; 073.199-001; 073.199-002; 073.200-001; 073.200-002; 073.200-003; 073.749-
001; 073.046-002; 073.747-001 e 073.747-002, vencidas e não pagas. Estando a executada em lugar 
ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou 
em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas 
mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e 
avaliação, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de janeiro de 2019. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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VENDEDORES ACARRETAM PREJUÍZO
Empresa possui funcionários na função de vendedores que veem errando 
constantemente os pedidos e por consequência disso acarretando 
prejuízos para a empresa, podemos descontar os prejuízos na comissão, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM O ÓBITO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI, COMO PRO-
CEDER COM O FUNCIONÁRIO?

Em caso de óbito do empregador MEI, não haverá outra opção senão a 
rescisão sem justa causa em relação ao empregado. Será pago as verbas 
como rescisão sem justa causa no prazo de 10 dias, vez que não haverá 
o cumprimento de aviso prévio.

DEMITIU E READMITIU FUNCIONÁRIA COMO AUTÔNOMA
Empresa demitiu a professora de natação e no mesmo mês está 
readmitindo a funcionária só que na modalidade de autônoma (RPA), 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SUSPENDER O VALE-TRANSPORTE
Funcionário que na admissão optou em receber o vale-transporte, mas 
não faz seu uso e vem para o trabalho com próprio carro, a empresa 
pode parar de pagar o vale transporte, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI FUNCIONÁRIO AFASTADO POR ACIDENTE DE 
TRABALHO, DESDE 2013, TEMOS DE PAGAR FGTS SOBRE O 13º? 

Esclarecemos que o depósito na conta vinculada do FGTS é obrigatório 
também nos casos de interrupção do contrato de trabalho, tais como 
licença por acidente do trabalho. Portanto, durante o afastamento por 
acidente do trabalho é devido o recolhimento do FGTS, inclusive sobre 
o 13º salário. Base Legal – Decreto nº99.684/90, art.28.

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Quais os serviços terceirizados que a empresa pode aderir? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Balanço Patrimonial

As Notas Explicativas encontram-se em poder da Diretoria.

Emilia Teixeira de Paula Machado - Diretora Presidente
Menossi Consultoria e Assessoria Contábil Ltda.
Edilson Menossi – Contador - CRC 1SP144983/O-1

Demonstração do Resultado 
Receita Operacional Bruta 2018 2017
Locação de Imóveis - -   
(-) Impostos sobre Vendas e Serviços - -   
Receitas Operacionais Liquidas - -   
Despesas Operacionais (3.659) -   
Despesas Administrativas (3.483) -   
Despesas Operacionais - -   
Despesas Tributárias (176) -   
Resultado Financeiro - -   
Despesas (Receitas) Financeiras - -   
Resultado Não Operacional - -   
Despesas (Receitas) Não operacional - -   
Resultado antes do IR e CS (3.659) -   
IR e Contribuição Social - -   
Lucro (Prejuízo) do Exercício (3.659) -   
Quantidade de Ações 16.134 -   
PU para ação (0,23) -   

Passivo 2018 2017
Circulante - -
Não Circulante - -
Patrimônio Líquido 21.291 -
   Capital Social 24.950 -
   Reserva de Capital - -
   Prejuízos Acumulados (3.659) -
 Total Passivo + Patrimônio Líquido 21.291 -

Ativo 2018 2017
Circulante 6.341 -
   Disponibilidades - -
   Contas a Receber 6.341 -
Não Circulante 14.950 -
Imobilizado 14.950 -
   Terreno 14.950 -
 Total Ativo 21.291 -

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Das atividades operacionais 2018 2017
 Lucro(Prejuízo) líquido do exercício (3.659) -   
 Ajuste de períodos anteriores - -   
 Depreciações e amortizações - -   
 Outros - -   
Decréscimo (acréscimo) em ativos 3.659 -   
(Decréscimo) acréscimo em passivos - -   
Disponibilidades líquidas 
   geradas pelas atividades operacionais - -
Das atividades de financiamento com acionistas - -   
 (-) Dividendos pagos - -   
Aumento (Redução) das disponibilidades - -   
 No inicio do exercicio - -   
Caixa e equivalente a caixa  em 31 de dezembro - -

ESPRAIADO FLORESTAL S.A.
CNPJ: 30.646.801/0001-90

Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Lucros/  Lucros
 Social Prejuízos Acumulados Total
Resultado líquido no exercício - - - -   
Distribuição de dividendos - - - -   
Ajuste de períodos anteriores - - - -   
Saldos em 31 de dezembro de 2017 - - - -
Mutações do exercício - - - -   
Resultado líquido no exercício - (3.659) (3.659) (3.659)
Distribuição de dividendos - - - -   
Aumento de capital 24.950 - 24.950 24.950 
Ajuste de períodos anteriores - - - -
Saldos em 31/12/2018 24.950 (3.659) 21.291 21.291
Mutações do exercício 24.950 (3.659) 21.291 21.291

“Como novos negócios podem 
ajudar a vencer os maiores 
desafi os de saúde no Brasil”, 

foi o tema da palestra proferida pelo 
Dr. Drauzio Varella, no último dia 26, 
no Cubp Itaú. O evento Acelera SAB 
objetiva alavancar soluções capazes 
de contribuir com os desafi os do setor 
de saúde no Brasil, fortalecendo novos 

mercados que tenham impactos sociais 
e sustentabilidade fi nanceira.

O Instituto SAB é uma associação 
que destina recursos próprios para 
o desenvolvimento de iniciativas 
voltadas aos diversos ciclos da vida, 
através da realização de projetos que 
promovem a saúde. O lançamento do 

programa Acelera SAB é voltado à 
líderes inovadores, empreendedores 
de startups e negócios de impacto 
social em quatro áreas: saúde da 
mulher; alimentação e bem estar; 
medicina preventiva; e reabilitação.

Saiba mais em: (www.institutosab.
org.br).

Projeto contribui com desafi os 
ao setor de saúde no Brasil

Rodada de conversa com
Dr.Drauzio Varella,

no evento Acelera SAB. 

Médico cancerologista Dr. Drauzio Varella
e o Dr. João Aidar, diretor técnico e

clinico do Hospital Bandeirantes por 20 anos. 
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O pretendente: RICARDO SABIONI DE OLIVEIRA MAIA RODRIGUES, nascido em 
Carapicuíba - SP, no dia 17/06/1987, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Maia Rodrigues e de 
Miriam Garcia de Oliveira. A pretendente: KATHELEEN SANTOS DE JESUS, nascida 
nesta Capital, Lapa - SP, no dia 06/07/1999, estado civil solteira, profi ssão do lar, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Santos de Jesus e 
de Maria Aparecida dos Santos Silva.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Empresas & Negócios

Zeta Securitizadora S.A.
CNPJ 32.708.702/0001-10

Extrato de Ata de 02/10/2018 da Assembleia Geral
Constitutiva e do Estatuto Social

Sociedade por ações; objeto social (a) aquisição e securitização de direito creditórios não
padronizados dos segmentos comercial, industrial e prestação de serviços passiveis de
securitização, conforme Politica de Crédito, e (b) emissão de títulos e valores mobiliários
em âmbito privado; prazo indeterminado; sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães
Júnior, 1098, apartamento 62C, Capital de São Paulo; Capital social de vinte mil reais, em
ações ordinárias nominativas, 50% a Emiliano Magalhães Meireles (CPF 271.683.848-80,
solteiro) e 50% a João Carlos Pereira Cesar Júnior (CPF 280.546.718-30, solteiro),
empresários e brasileiros; órgãos de administração, diretoria e conselho fiscal; foro
de eleição Comarca de São Paulo/SP. Registro na JUCESP em 08/02/2019 sob nº
35300531256. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. Integra da ATA
disponível em www.zetacapital.com.br/ata01

Marco Aurélio Pitta (*)

A hora de prestar contas para a Receita 
está chegando. Devemos passar a casa dos 30 
milhões de brasileiros que serão obrigados a 
encarar o Leão! 

O prazo de entrega inicia no dia 1º de março 
e vai até 30 de abril. Em geral, precisam decla-
rar contribuintes que obtiveram rendimento 
superior a R$ 28.559,70 em 2018, quem obteve 
ganho de capital pela alienação de bens e di-
reitos, negociou em bolsa de valores, recebeu 
rendimentos isentos – não tributáveis ou tribu-
tados na fonte (como indenização trabalhista 
ou rendimento de poupança) acima de R$ 40 
mil em 2018 – ou que tenham bens com valor 
acima de R$ 300 mil, entre outras situações 
mais específi cas.

Entre as principais novidades está a exigência 

de  CPF para dependentes: todos, mesmo abaixo 
de 8 anos, como foi na última declaração, preci-
sam ter CPF, sem exceção. Outra novidade é a 
obrigatoriedade do preenchimento com dados 
completos da instituição fi nanceira (CNPJ e 
dados bancários); informações complementares 
sobre posse de veículos (exemplo Renavam) 
e imóveis (data de aquisição, área do imóvel, 
número de registro, por exemplo).

São vários motivos para iniciar a preparação 
agora. O primeiro é não deixar de cumprir o 
prazo, pois há multa mínima de R$ 165,74 que 
pode chegar a 20% sobre o valor do imposto. 
O segundo motivo é a quantidade de itens que 
até então não eram obrigatórios e passam a ser 
este ano - então quanto antes se preparar, mais 
tempo para correr atrás. 

Por último, podemos citar os casos de res-
tituição. Quem envia primeiro tem grandes 

chances de receber o valor antes, a partir do 
segundo lote, provavelmente em julho de 2019.

O atual governo estuda diversas mudanças 
no ambiente tributário brasileiro. Uma das 
expectativas é atualizar a tabela de imposto de 
renda. De acordo com um levantamento feito 
pelo Sindifi sco Nacional, a defasagem chega a 
95,46% se comparada à infl ação ofi cial (IPCA) 
acumulada de 1996 a 2018 e as correções da ta-
bela realizadas pela Receita no mesmo período. 

A última alteração na tabela de IRPF foi 
em 2015. Os cidadãos brasileiros pedem por 
mudanças. Mas enquanto isto não acontece, 
o recomendado é se comportar para não ser 
pego pelo leão.

 
(*) - Profi ssional de contabilidade, coordenador

e professor de programas de MBA da Universidade 
Positivo nas áreas Tributária,
Contábil e de Controladoria.

Acerto com o leão: se correr o bicho pega, se fi car...

São Roque Energética S.A.
CNPJ/MF 15.116.321/0001-23 - NIRE: 35.300.434.960

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 20 de Setembro de 2018
Data, hora e local: 20 de setembro de 2018, às 15h, na Alameda Araguaia, 3571, Conjunto 2026, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/
SP. Presença: Totalidade dos Acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de editais, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei 
nº 6.404/76, e alterações posteriores, por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: 
José Antunes Sobrinho – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário. Ordem do dia: (1) Recondução de Membros do Conselho 
de Administração; (2) Remuneração dos Administradores. Deliberações: (1) Recondução de Membros do Conselho de Administração. 
A Assembleia Geral, por unanimidade, decidiu reconduzir os atuais membros do Conselho de Administração, para um novo mandato 
unificado, com duração de 01 (um) ano, tendo sido reeleitos: Ênio Emílio Schneider, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 2.781.832 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 067.574.640-04, com endereço comercial na Rod. Admar Gonzaga, 
440, Bloco B, 7º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC; Yoshiaki Fujimori, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 5.558.728-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.711.308-65; e, Ronaldo da Silva Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 02.399.173-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.186.637-91, estes últimos com endereço comer-
cial na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/SP, CEP: 06455-000; Os conselheiros renunciaram a qualquer 
remuneração pelo exercício da função, e ainda, prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para 
todos os fins de direito, conforme termos de posse e declaração de desimpedimento, arquivados na sede da Companhia, que não se en-
contravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedisse de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles 
foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da mesa, a seguir, que os mesmos estavam 
desde já empossados em seus respectivos cargos; (2) Remuneração dos Administradores. Foi fixado o valor da remuneração global do 
diretor da Companhia, isto é, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), cuja distribuição ocorrerá no período de 09/2018 a 08/2019. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se man-
ifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi assinada pelos membros 
da mesa que presidiu e, ato contínuo, transcrita, rubricada e assinada pela totalidade dos acionistas. (a) José Antunes Sobrinho - Presiden-
te e Alisson Martins Rodrigues - Secretário; (aa) p/ Fundo de Investimento em Participações CEVIX (Guilherme Guaitoli Fiori Neaime). A 
presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia. Barueri/SP, 20 de setembro de 2018. José Antunes Sobrinho - Presidente; 
Alisson Martins Rodrigues - Secretário. Jucesp nº 87.462/19-9 em 15/02/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

São Roque Energética S.A. - CNPJ/MF: 15.116.321/0001-23 - NIRE: 35.300.434.960
Ata de Reunião do Conselho de Administração de 01º de Janeiro de 2019

Data, hora e local. 01º de janeiro de 2019, às 9h, na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Conjunto 2026, Ba-
rueri/SP. Presença. Yoshiaki Fujimori, Ronaldo da Silva Ferreira e Ênio Emílio Schneider. Convocação. Dispensada a convocação 
nos termos do parágrafo 4º, artigo 124, da Lei 6.404/76 e alterações posteriores. Mesa. Yoshiaki Fujimori - Presidente e Alisson 
Martins Rodrigues – Secretário. Ordem do dia: (1) Recondução de membros da Diretoria. Tomando a palavra o senhor pres-
idente informou aos presentes que estava em discussão a seguinte Deliberação: (1) Recondução de membros da Diretoria. Foi 
aceita por unanimidade de votos a proposta de recondução, para um novo mandato de 02 (dois) anos, isto é, até 01º de janeiro de 
2021, dos atuais membros da Diretoria da Companhia, a saber: José Antunes Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 5.275.592-4 - SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.512.289-87 e Filipe Koefender, brasile-
iro, solteiro, engenheiro, portador do RG nº 4.556.978 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.346.909-50, para os cargos de 
Diretor Presidente e Diretor, respectivamente, ambos com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial 
Tamboré, Barueri/SP. CEP: 06455-000, prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para 
todos os fins de direito, conforme termos de posse e declaração de desimpedimento, arquivados na sede da Companhia, que não 
se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de exercer atividades empresárias, sendo 
certo que a eles, foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da mesa, a seguir, 
que os mesmos estavam desde já empossados em seus respectivos cargos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o sen-
hor presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou suspensos os tra-
balhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa que presidiu e, 
ato contínuo, transcrita no respectivo livro da sociedade, rubricada e assinada pela totalidade dos presentes. (a) Yoshiaki Fujimori 
- Presidente e Alisson Martins Rodrigues - Secretário; (aa) Yoshiaki Fujimori, Ronaldo da Silva Ferreira e Ênio Emílio Schneider. A 
presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia. Barueri/SP, 01º de janeiro de 2019. Yoshiaki Fujimori - Presidente; 
Alisson Martins Rodrigues - Secretário. Jucesp nº 84.616/19-2 em 14/02/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000.
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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 01 de Março de 2019. Dia de São Davi, São Albino, São Adriano 
de Marcelha, Santa Eudócia e Dia do Anjo Mebahiah, cuja virtude é o 
consolo. O nome do mês de Março vem de Martius, designação latina 
de Marte, deus romano da guerra. Dia do Turismo e Dia da Vindima 
(a colheita de frutos). Hoje aniversaria o vocalista Roger Daltrey faz 
75 anos, o colunista e apresentador Leão Lobo completa 65 anos, a 
modelo e apresentadora Ana Hickmann que nasceu em 1981 e o cantor 
Justin Bieber que faz 25 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é em geral atraído pelos mistérios 
da vida e aprecia partilhar com outros as suas descobertas nessa área. 
O desejo de sucesso lhe serve sempre de impulso. É extremamente 
independente e as restrições impostas pelo trabalho com outras pessoas 
não lhe agradam. O pioneirismo e a criatividade são outras de suas ca-
racterísticas. Têm de difi culdade em seguir na  vida sem um parceiro, 
precisa ter alguém ao lado e normalmente possui uma constituição 
física robusta que contrasta com seu temperamento pacífi co e às vezes 
até mesmo bonachão. Pode ter grande êxito fi nanceiro, mas sempre 
através de muito esforço pessoal.

Dicionário dos sonhos
DORMITÓRIO – Vazio, abandono. Com muitas pes-
soas dormindo, você é estimado por todos. Alguém 
no seu quarto de dormir pode indicar a descoberta 
de seus negócios e confi dencias. Números de sorte:  
04, 44, 59, 89 e 91.

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

Esta sexta é o vigésimo quinto dia da lunação. Vênus em Áries faz um aspecto negativo com Urano. Para ter a estrutura 
de um relacionamento sólido proposto por Capricórnio é preciso ser resistente, ter maturidade e consciência.  Neste 
momento, para conseguir o que desejamos precisamos mudar e Urano vai promover a mudança, que pode ser através 
de uma ruptura, separação ou afastamento. Momento de dar espaço para o outro e valorizar a amizade, a individuali-
dade e o companheirismo. A Lua em bom aspecto com Netuno deixa o astral sensível e suaviza um pouco a conjunção 
que faz com Saturno, que pede foco na realidade. A Lua em conjunção com Plutão traz muita intensidade emocional.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

Só irá resolver situações que ainda o 
perturbam depois que o Sol estiver 
em seu signo e chegar o aniversá-
rio. A refl exão e a meditação são 
fundamentais para alcançar aquilo 
que deseja. Mostre suas habilidades 
artísticas e a maior criatividade. 
78/578 – Azul.

Nesta sexta evite assumir novos de-
safi os, faça o que já sabe, com gente 
confi ável, e vasculhe aquilo que possa 
ser retomado. Neste momento, para 
conseguir o que desejamos precisa-
mos mudar e Urano vai promover a 
mudança, que pode ser através de 
afastamento.  95/495 – Branco.

Muita habilidade nas negociações 
profissionais e nas relações de 
negócios comerciais. Tenha cuida-
do para que suas ambições não o 
deixem ver a realidade à volta. Use 
de determinação para ter um dia 
melhor com o Sol transitando em 
Peixes. 31/631 – Amarelo.

Desde madrugada um momento 
propício aos encontros afetivos e 
muito pique e disposição. O lado da 
terceira visão está estimulado, bem 
como tudo o que toque a imaginação 
e seja realizado com criatividade. 
Algum atrito ou rompimento pode 
acontecer, a cautela é a melhor 
atitude. 56/456 – Branco. 

O elemento positivo é a sensibilidade 
diante da manifestação dos senti-
mentos e do profundo senso social. 
Terá melhoria também da situação 
material e fi nanceira com entrada de 
um benefício. Ouça opiniões antes 
de agir, pois podem ajudar muito. 
Cuide do bem-estar e da sua saúde. 
53/653 – Amarelo.

Um bom momento para alcançar 
paz em seu ambiente com o Sol 
transitando em Peixes. Está sujeito 
a enfrentar confl itos pessoais por 
suas atitudes críticas ou detalhistas 
demais. Tem tudo para tornar a vida 
e o mundo a sua volta bem melhor se 
souber agir. 56/556 – Verde.

O interesse pela manifestação 
artística surge de forma intensa e 
dominante nos pensamentos. Não 
revide provocações que sofrer no am-
biente com quem não tem afi nidade. 
Uma fase de fortes emoções em que 
demonstrará tudo o que se passa no 
seu íntimo. 57/857 – Amarelo.

Momento de dar espaço para o outro 
e valorizar a amizade, a individua-
lidade e o companheirismo. Muito 
entusiasmo nas relações sociais, 
levando-o a encantar as pessoas 
próximas, amigos e familiares. No 
trabalho faça o que já sabe e vascu-
lhe aquilo que possa ser retomado. 
71/671 – Branco. 

A Lua em bom aspecto com Netuno 
deixa o astral sensível e suaviza 
um pouco a conjunção que faz com 
Saturno, que pede foco na realidade. 
Compromissos assumidos serão pro-
dutivos e trarão lucros bem maiores 
esta semana. Use a sua sensibilidade 
e intuição para não errar no fi nal do 
dia. 67/867 – Branco.

Terá no fi nal do dia uma visão mais 
ampla do que o estimula, bem como 
tudo o que toque a imaginação e seja 
realizado com criatividade. A cautela 
com dinheiro é a melhor atitude para 
evitar tensões e perdas mais tarde. 
Pode perder por não valorizar aquilo 
que possui. 54/654 – Lilás.

Encare tudo dentro da realidade 
do dia a dia, sem deixar de manter 
a cautela. Nas próximas horas a 
Lua minguante aconselha paci-
ência com situações indefi nidas e 
dispersão - você e todo mundo fi ca 
mais emocional. Evite o sentimento 
de posse e controle o seu ciúme. 
75/775 – Branco. 

O período é fértil para divulgar prá-
ticas terapêuticas, música, todas as 
formas de expressão artística. Aceite 
opiniões para tornar sua vida melhor 
neste mês de março e no resto deste 
ano. Momento de dar espaço para 
o outro e valorizar a amizade, a in-
dividualidade e o companheirismo. 
68/668 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para desfazer uma inimizade: Pegue 1 pedaço 
de papel amarelo e escreva o nome da pessoa com 
quem brigou. Coloque 1 pirâmide pequena de qual-
quer material sobre o papel e deixe 15 dias, para 
atrair energias. Reze 3 Pais-Nossos e 3 Ave-Marias, 
pedindo ao seu anjo da guarda para que você volte 
a ter amiza de com a pessoa que deseja. Depois, 
jogue o papel no lixo e use a pirâmide para decorar 
o seu quarto.
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Dia de
descanso
entre os
judeus

Nação
(?): o

Brasil, na
2ª Guerra

O chefe
de James

Bond
(Cin.)

Embalar
ao som de
cantigas

Profissio-
nal como
Ana Néri
(Med.)

Irmãos
Villas-(?), 
sertanistas
brasileiros

Roberto
Talma,
diretor 
de TV 

Língua
indígena 

dominante
no Brasil

Órgão que
congrega 
jornalistas

(sigla)

Lago, em
francês

Local
comum 

do "happy
hour"

Grazi 
Massafera,

atriz
brasileira 

Característica presen-
te nas ações de Madre
Teresa de 
Calcutá

com os ne-
cessitados

Diz-se das mulheres
muito magras

Atravessar

Casaco do
maestro

"A (?) tem perna
curta" (dito)

Produto 
para tingir
Choque de
dois corpos

Tipo de
transação
bancária

Fúria

O (?): o
bamba

Cachorro,
em inglês

Filho do
filho

Pedido do
mendigo

Do fundo do (?): diz-
se do que há muito
estava esquecido

(pop.)

Armação
de lunetas

Laço do
vaqueiro 

Gover-
nanta

Debaixo
de

O maior 
continente

Braço, 
em inglês

(?) vivo: é
estudado 
na Biologia
Seleção

"Troca" de 
estudantes

Lateral-esquerdo
conhecido como A

Enciclo-
pédia

Tema de debates
acerca da discrimina-
ção contra os negros

Pesquisas

Vitamina de 
efeito antioxidante

Diz-se de religião que
não adota o batismo 

SSAC
INTERCAMBIO

IRBAUM
ALIADASOB

TALDOCA
DOGCORANTE

NETOASIA
ESMOLANO

APERMEAR
ENFERMEIRA

TRANC
BOASTUPI
ESQUALIDAS

UBARGM
DEDICAÇÃO

3/arm — dog — lac. 6/fraque. 7/permear. 12/nilton santos.

Com o aumento da 
demanda global 
por tecnologia e 
conectividade de alta 
velocidade, o mercado 
de infraestrutura 
de redes cresceu 
exponencialmente

De acordo com o 
mais recente rela-
tório da Markets 

and Markets, o mercado de 
cabeamento estruturado foi 
avaliado em US$ 7,72 bi-
lhões em 2014 e deve atingir 
US$ 13,13 bilhões até 2020. 
Também a grande expansão 
do segmento de datacenter 
e a necessidade da comuni-
cação empresarial integra-
da têm impulsionado ainda 
mais o crescimento deste 
mercado. 

No entanto, apesar do 
cabeamento estruturado 
ser a espinha dorsal da área 
de tecnologia corporativa, o 
aprimoramento da infraes-
trutura de redes ainda não 
está entre as prioridades das 
empresas. Está claro que 
uma infraestrutura de rede 
saudável está diretamente 
ligada à produtividade, 
efi ciência e expansão de 
serviços. 

Não custa lembrar que o 
cabeamento é responsável 
por metade de todas as 
falhas na rede, o que com-
promete o desenvolvimento 
das atividades. 

E a incorporação de novas 
tecnologias dentro das em-
presas aumenta ainda mais 
a necessidade de segurança 
e de um melhor gerencia-
mento da rede. 

Na prática, o ecossistema 
de redes é responsável pela 
conectividade e suporte de 
todos os equipamentos tec-
nológicos da empresa, con-

templando desde os postos 
de trabalho dos funcionários 
até os mais avançados ser-
vidores, possibilitando que 
todos tenham acesso aos sis-
temas e recursos de TI. Por 
isso, o impacto nos negócios 
de uma infraestrutura de 
rede saudável de alta per-
formance pode ser relacio-
nado diretamente a receitas 
e retenção de clientes. A 
abordagem tradicional de 
gestão de rede difi culta que 
as empresas identifi quem 
e resolvam rapidamente a 
causa raiz do desempenho 
degradado da rede.

Em tempos f inancei-
ramente desafiadores, a 
certificação torna-se um 
benefício crucial para redu-
zir as falhas na rede já que é 
o teste mais completo para 
mapear, diagnosticar e sa-
ber se o sistema de cabos da 
empresa adere aos padrões 
de desempenho e de execu-
ção da instalação. Reduzir 
custos é necessidade básica 
das empresas, que precisam 
tomar decisões difíceis para 
reduzir despesas operacio-
nais e de capital. Contudo, 
minimizar a importância da 
saúde da rede não é uma 
decisão inteligente.

A pressão dentro das 
organizações em relação à 
apresentação do valor do 
negócio exige uma infraes-
trutura ágil e robusta para 
suportar a evolução desen-
freada dos novos conceitos 
de tecnologia. Mais do que 
aumentar o valor de negócio 
da área de TI, chegou a hora 
de quantificar o impacto 
positivo que essa área tem 
sobre a companhia como 
um todo.

(*) - É Key Account Manager de Data 
Centers & Intallers da Fluke,

líder mundial no segmento de teste
e medição portátil

(www.fl ukenetworks.com)

O impacto da infraestrutura 
de rede e o valor de

negócio das empresas
Richard Landim (*)

Após retração em 2017, a 
Páscoa do ano passado trouxe 
novas oportunidades ao 
mercado

O consumo de chocolates e ovos mos-
trou recuperação em 2018, atraindo 
novos compradores no período. De 

acordo com dados da Kantar Worldpanel, 
mais 37 milhões de lares compraram 
chocolates durante os meses de março e 
abril de 2018.

Ovos de Páscoa e chocolates juntos 
tiveram uma penetração de 67,4% dos 
domicílios em 2018 versus 62,8% no ano 
anterior. Apesar de ainda não ter recupe-

rado os patamares de 2014, o crescimento 
se deu principalmente pelo consumo dos 
chocolates regulares, que conquistaram 
+3,2 milhões de novos domicílios no perí-
odo, enquanto os ovos de Páscoa, apenas 
+840 mil, mantendo o consumo relativa-
mente estável e ainda muito abaixo dos 
anos anteriores.

Isto porque para manter a tradição, as 
famílias fazem escolhas mais racionais 
e buscam novos caminhos como “smart 
shoppers”. “A compra de chocolates no 
período já é uma tradição entre os brasi-
leiros. Uma das saídas encontradas pelos 
consumidores é mixar chocolates e ovos 
para manter o consumo, já que, por exem-
plo, o preço médio por quilo da caixa de 

bombom é de R$ 26,30 versus R$ 122,60 
do preço médio por quilo do ovo, analisa 
Giovanna Fischer, Diretora de Marketing e 
Consumer Insights da Kantar Worldpanel. 

O levantamento mostrou que a mudança 
de comportamento foi sentida em altera-
ções nos formatos consumidos e nos pontos 
de venda. A caixa de bombons sortida foi 
a estrela, contribuindo sozinha com 21% 
do crescimento dos 31% da categoria na 
Páscoa 2018. Também contribuem positi-
vamente os tabletes regulares (3%), snacks 
(2%) e cobertura (2%). Em termos de 
canais, quem se destaca são presentes, que 
contribuem com 23% deste crescimento. 

Fonte e mais informações: (www.kanta-
rworldpanel.com/br).

Páscoa:
Mais de 37 milhões 
de lares compraram 
chocolates em
2018

Ame
Neste dia da sua vida 

querido amigo(a), acredito 
que Deus quer que você 
saiba Que quando você 
ora por pessoas, tende a 
modifi car sua atitude com 
relação a elas. Norman 
Vincent Peale disse isso, 
e ele tocou em algo ver-
dadeiramente profundo. 
Se pessoas estão irritando 
você neste momento, diga 
uma prece para elas. En-
vie a elas suas melhores 
energias. Nada modifi ca 
tanto o meio-ambiente 
como alguém decidir amar 
outra pessoa, independen-
temente de qualquer coisa.

Amor, seu amigo,

Neale Donald Walsch

Jovens com idade até 18 anos 
levaram mais tempo para quitar 
as suas dívidas e ter o nome 
excluído do cadastro de ina-
dimplentes, o Serviço Central 
de Proteção ao Crédito – SCPC, 
segundo constatou a Boa Vista. 
No entanto, também foi nesta 
faixa etária que o estudo identi-
fi cou a maior redução do prazo 
para a quitação da dívida, após 
a inserção no banco de dados 
de negativados.

Em 2018, os jovens com até 
18 anos levaram em média 152 
dias para quitar a dívida que 
causou a inadimplência. Em 
2017, o tempo médio havia sido 
de 239 dias. Foi nesta faixa, 
contudo, que se observou a 
maior redução do prazo em 
relação a 2017, 87 dias.

Os adultos com idade entre 
19 e 30 anos vieram logo em 
seguida, com uma redução no 
tempo médio de 204 para 144 

Jovens levam mais tempo para sair 
do cadastro de inadimplentes

dias, na comparação entre 2017 
e 2018. Os idosos com 60 anos 
ou mais, por sua vez, foram 
os que levaram menos tempo, 
cerca de 114 dias do momento 
da negativação até o pagamento 
da pendência fi nanceira, para 
ter o nome excluído do SCPC. 

Na análise da segmentação 
por sexo, o levantamento da 

Boa Vista não identifi cou di-
ferença signifi cativa entre os 
grupos, já que o tempo médio 
para a quitação da dívida, após 
a inserção no SCPC, foi de 151 
dias em 2017, tanto para o pú-
blico masculino quanto para o 
feminino, e em 2018, de 118 e 
115 dias, respectivamente (AI/
Boa Vista-SCPC).

Jovens com idade até 18 anos levaram mais tempo
para quitar as suas dívidas e ter o nome excluído

do cadastro de inadimplentes (SCPC).
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Tendências para o 
marketing em mídia 

social em 2019

Se até poucos anos atrás 
o conceito sociológico 
de rede social era 
que a mesma servia 
apenas para analisar 
as interações entre 
indivíduos e grupos

Aatualmente, as redes 
sociais são plataformas 
de relacionamento que 

conectam pessoas, grupos e, tam-
bém, empresas e seus clientes, 
permitindo uma interação e inte-
gração bem mais intensa, muito 
além do anúncio de produtos ou 
serviços. Por se tratar de uma 
organização viva e em constate 
mutação, de tempos em tempos 
as regras do jogo mudam e apare-
cem novas tendências, desafi os e 
formas de envolvimento que são 
seguidas por marcas, empresas 
e usuários. 

Mesmo com as mudanças que 
ocorrem em termos de tecnolo-
gia, a importância de um bom con-
teúdo e a adequação da linguagem 
para cada uma das redes, saber 
selecionar as redes sociais mais 
apropriada ao público de cada 
marca é um desafi o que exige 
cada dia mais rigor, estudo dos 
dados e compreensão dos desejos 
do cliente. 

De acordo com o HootSuite, 
sistema norte americano de ges-
tão de marcas em mídias sociais, 
as principais tendências para as 
redes sociais em 2019 são: 
 1) Confiança - 60% das 

pessoas não confi am mais 
nas informações vindas 
das mídias sociais. Essa 
mudança apresenta novos 
desafi os e oportunidades. 
Em 2018, houve um des-
gaste de confiança nas 
mídias sociais e os usuários 
desconfiam de muitos 
meios de comunicação e 
influenciadores/celebri-
dades (cujos seguidores, 
muitas vezes, são com-
prados ou falsificados). 
Em 2019, a credibilidade 
pessoal passa a ser mais 
importante que o número 
de seguidores.

 2) Stories – Essa forma de 
interação está crescendo 
15 vezes mais rápido  
que o compartilhamento 
baseado em feeds. Dois 
terços dos entrevistados 
da pesquisa do Hootsuite 
incorporaram o Instagram 
Stories em seus negócios 
ou pretendem fazê-lo. As 
Histórias estão prontas 
para superar os feeds como 
a principal maneira de as 
pessoas compartilharem 
coisas com seus amigos em 
2019. Na prática é neces-
sário publicar menos texto 
e usar mais os recursos 
multimídias sem perder 
de vista a autenticidade.

 3) Fechando a lacuna de 

anúncios - Uma em cada 
quatro páginas do Face-
book usa mídia paga. E o 
Facebook já representa 
23% do total de gastos com 
publicidade digital nos 
EUA. Mas o aumento dos 
custos e a atenção rápida 
estão limitando o ROI para 
os anunciantes. Embora as 

empresas estejam pagan-
do mais pelos anúncios, 
isso não garante que o 
seu público-alvo esteja 
prestando atenção. Isso 
acontece porque os usu-
ários estão mais atentos 
e fi ltram os anúncios com 
ferramentas de bloqueio. 
Portanto, as empresas 
devem ter em mente que 
o objetivo fi nal deve ser 
o de gerar discussão e 
engajamento do usuário, 
em vez de simplesmente 
“transmitir” um anúncio 
para o público.

 4) Quebrando o código de 

comércio - É fundamen-
tal encontrar maneiras 
de tornar as compras ao 
vivo, interativas e perfeitas 
mesmo em dispositivos 
móveis. Um estudo com 
5.500 consumidores da 
empresa de marketing de 
vídeo BrightCove, mostra 
que 74% dos consumido-
res estabeleceram uma 
conexão entre assistir a 
um vídeo social e fazer 
uma compra. 

Portanto, confi gure suas posta-
gens do Instagram para compras; 
mantenha um perfi l comercial; 
marque os produtos em suas 
postagens para que os seguidores 
possam navegar e comprar; e 
exiba os produtos em diversos 
cenários adicionando variedade 
e mantendo o público envolvido. 
Ao criar conteúdo, pense sem-
pre no seu clientes-alvo, como 
ele compra, suas necessidades, 
desafi os e etc. 

Outra dica interessante é criar 
concursos de produtos com des-
taque nas postagens de compra, 
mas lembre-se de defi nir as regras 
do concurso e usar uma hashtag 
de fácil localização. Sempre ve-
rifi que se o seu concurso cumpre 
as diretrizes de promoção das 
redes sociais.
 5) Mensagens no mundo 

- Os usuários estão gas-
tando mais tempo com 
mensagens e menos tempo 
compartilhando notícias 
nas redes sociais. Essa 
mudança do público para 
os espaços privados está 
mudando as expectativas 
do usuário. Isso mostra 
que os consumidores não 
querem mais canais de 
publicidade. Estão mais 
interessados em se en-
volverem em conversas 
privadas com pequenos 
grupos. Portanto, as mar-
cas inteligentes terão de 
mudar a conversa de um 
espaço público para um 
privado o mais rapidamen-
te. É essencial ser criativo 
nas campanhas de mídia 
social pensando além do 
feed de notícias. 

Depois do boom e da popula-
ridade global, as redes sociais 
estão voltando as suas raízes e o 
ambiente digital está se tornando 
mais íntimo, com conteúdo de 
qualidade e transparência nas 
informações.

(*) - Formada em jornalismo pela 
Universidade de Mogi das Cruzes e 

Pós em Comunicação Organizacional 
e RP pela Cásper Líbero, é sócia da 

Six Bureau de Comunicação. 

Adriana Vasconcellos Soares (*)

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: DANILO MARTINS BRENAND, estado civil solteiro, profi ssão contabilista, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia (18/09/1988), residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lho de Adolfo Brenand da Silva e de Gislene Martins da Silva. A preten-
dente: CAROLLYNE BEZERRA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (02/05/1995), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Robson Jardim Bezerra e de Elaine Jardim Bezerra. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde o pretendente 
é residente e domiciliada.

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: RAFAEL DE FREITAS FORTINO, solteiro, profi ssão web designer, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 14/08/1982, residente e domiciliado em Santo Amaro, 
São Paulo - SP, fi lho de Ivaney Fortino e de Mariete Aparecida de Freitas Fortino. A 
pretendente: CLAUDIA EMY NISHIKAWA, solteira, profi ssão administradora de 
emprasas, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/01/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mititomo Nishikawa e de Celeste Nishikawa. 
Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de Proclamas ao Subdistrito de residência do 
pretendente.

O pretendente: FELIPPE ANDRADE FERREIRA BENTO, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/03/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Ferreira Bento e 
de Camila Andrade Ferreira Bento. A pretendente: ALESSANDRA FERREIRA 
DO VALLE, solteira, profi ssão publicitária, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 
20/05/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso 
David do Valle Neto e de Soraya Ferreira do Valle.

O pretendente: FELIPE SHINOMATA, solteiro, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/11/1986, residente e domiciliado em Indianópolis, 
São Paulo - SP, fi lho de Walter Oti Shinomata e de Gina Naoko Kihara Shinomata. 
A pretendente: MARCELA CORRÊA DE TOLEDO, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 18/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ivan Corrêa de Toledo Filho e de Esther Holcer Corrêa de 
Toledo. Obs.: Tendo sido cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência do 
pretendente.

O pretendente: RAFAEL MONTEIRO SEIFERT, solteiro, profi ssão consultor, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 15/09/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Jens Seifert e de Maria Monteiro Seifert. A pretendente: FRANCIELLE 
STEPHANIE LEANDRO DE CARVALHO, solteira, profi ssão engenheira, nascida em 
Belo Horizonte - MG, no dia 17/12/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Rosana Leandro de Carvalho.

O pretendente: ANDRE EIJI NAKAZATO, solteiro, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 16/02/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Fernando Issamu Nakazato e de Claudia Takako Uechi 
Nakazato. A pretendente: FABIANA HIGASHI, solteira, profi ssão médica, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 03/03/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Taketomi Higashi e de Suely Terao Higashi.

O pretendente: PAULO MERCANTE KORTZ TACIOLI, solteiro, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascido em Ourinhos - SP, no dia 31/08/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Kortz Tacioli e de Maria Aparecida Mercante 
Tacioli. A pretendente: CAROLINA FÁVARO DE PAULA GARBIM, solteira, profi ssão 
bancária, nascida em Ourinhos - SP, no dia 26/10/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wladijan de Paula Garbim e de Rosi Meire Fávaro 
de Paula Garbim.

O pretendente: CARLOS EDUARDO TRUITE MENDES, divorciado, profi ssão advogado, 
nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia 13/04/1982, residente e domiciliado no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Mendes e de Ana Maria Gaglianone Truite 
Mendes. A pretendente: FERNANDA LORO, solteira, profi ssão publicitária, nascida em 
Dourados - MS, no dia 22/03/1983, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Loro e de Geni Nunes Loro.

O pretendente: ALEXANDRE MANN PRADO PLASTINO, solteiro, profi ssão analista de 
investimentos, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/07/1991, residente e domiciliado 
no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Caetano Ernesto Plastino e de Marta Augusta 
Mann Prado Plastino. A pretendente: JOANA MATTOS BARRETO, solteira, profi ssão 
arquiteta, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 15/02/1989, residente e domiciliada 
no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Jarjour Barreto e de Carmen Silvia Botelho 
Mattos Barreto.

O pretendente: DANIEL BARTHOLO VICENTE DE CARVALHO, solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/10/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos Vicente de Carvalho e de 
Sonia Bartholo Vicente de Carvalho. A pretendente: INGRYD JORDÃO MARTINS, 
divorciada, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/10/1989, 
residente e domiciliada em Fontes do Morumbi, São Paulo - SP, fi lha de Neuryvan 
Fonseca Martins e de Maria Esmeralda Henriques Jordão Fonseca Martins.

O pretendente: MARCOS KAZUHIRO MOMOSE, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 02/10/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Hiroshi Momose e de Hiroko Irie Momose. A pretendente: 
LIZA SATIE EGUCHI, solteira, profi ssão contadora, nascida em Mogi das Cruzes - SP, 
no dia 15/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Mikio Eguchi e de Yoshiko Eguchi.

O pretendente: CARLO DOMINONI, divorciado, profi ssão engenheiro, nascido em 
Americana - SP, no dia 17/07/1968, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Luigi Giuseppe Dominoni e de Nícia Evangelina Dominoni. A pretendente: 
MÁRCIA CRISTINA BENATO, solteira, profi ssão representante comercial, nascida em 
Ourinhos - SP, no dia 10/12/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Antonio Hermenegildo Benato e de Cleusa de Andrade Silva Benato.

O pretendente: FABIO PORTELA CARVALHO, solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 08/10/1976, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo 
- SP, fi lho de Luiz Carlos Carvalho e de Maria Lucia Portela Carvalho. A pretendente: 
JULIA FERNANDA CUNHA DE POMPEI GOUVÊA, solteira, profi ssão médica, 
nascida em Ubatuba - SP, no dia 23/11/1983, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São 
Paulo - SP, fi lha de José Eduardo de Pompei Gouvêa e de Delza Maria Scarlate Cunha 
Gouvêa.

O pretendente: AFFONSO De MARTINO, divorciado, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 27/12/1964, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Aff onso Antonio Joaquim De Martino e de Regina Maura Pazzini 
De Martino. A pretendente: PATRICIA PEDROSO DA COSTA LEITE, divorciada, 
profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/05/1967, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Carlos da Costa Leite 
Filho e de Lia Pedroso da Costa Leite.

O pretendente: ANDREW NIGHTINGALE, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/04/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jon Nightingale e de Heraclea Ignez Toledo 
Nghtingale. A pretendente: SOFIA DOS SANTOS DA SILVA PINTO, solteira, profi ssão 
administradora, nascida em Oeiras, Portugal, no dia 24/11/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Miguel Oliveira Lourenço da Silva Pinto 
e de Paula Cristina Domingos Pereira dos Santos da Silva Pinto.

O pretendente: THIAGO DA FONSECA BRANDÃO, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em Niterói - RJ, no dia 28/07/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Machado Brandão e de Carla da Fonseca Brandão. A 
pretendente: NARA IACHAN, solteira, profi ssão economista, nascida no Rio de Janeiro 
- RJ, no dia 05/04/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ricardo Iachan e de Adelia Iachan.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

O pretendente: JERONIMO GONÇALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Fátima do Sul - MS (Registrado no 2º Ofício de Dourados - MS), 
no dia 12/04/1964, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Mariano Odilon de Souza e de Elvina Gonçalves de Souza. A pretendente: JACIRA DE 
JESUS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itaquara - BA, no dia 21/12/1963, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eufrasio de Jesus e 
de Patricia Maria de Jesus.

O pretendente: ALESSÂNDRO PEREIRA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, nascido em Mundo Novo - BA, no dia 04/08/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemar Jesus Nacimento e de Helena Pereira da 
Invenção. A pretendente: VIVIANE SANTOS OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em Piritiba - BA, no dia 03/07/1994, residente e domicilia-
da neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aloizio Martins Silva e de Maura Santos 
Oliveira Silva.

O pretendente: RAFAEL SOARES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão feirante, 
nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 21/04/2000, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Erivaldo da Rocha Ferreira e de Jussara Cristiane 
Araújo Soares. A pretendente: GIOVANNA PAIVA SALGADO, estado civil solteira, 
profi ssão jovem aprendiz, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 04/12/2000, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Salgado 
e de Maria de Fátima Paiva Salgado.

O pretendente: RICARDO BORIN, estado civil solteiro, profi ssão gerente de operações, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 09/02/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valter Borin e de Aparecida José Inácio Borin. 
A pretendente: FABÍOLA VENTUROSO, estado civil divorciada, profi ssão pedagoga, 
nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 06/01/1979, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Leme Venturoso e de Marli Iara Cordeiro 
Venturoso.

O pretendente: ABRÃO ALVES DE LIMA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 03/04/1977, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Abrão Alves de Lima e de Aparecida 
Rosa Silva de Lima. A pretendente: JÉSSICA SILVA COSTA, estado civil divorciada, 
profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/07/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Costa e de Vera Lucia 
Aparecida da Silva Costa.

O pretendente: MAIKON BARBOSA DE LACERDA, estado civil solteiro, profi ssão 
coordenador operacional, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 30/08/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jessé Franco 
de Lacerda e de Maria Ignez Barbosa de Lacerda. A pretendente: CAROLINA DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de reservas, nascida em Mogi das 
Cruzes - SP (Registrada em Suzano - SP), no dia 02/12/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Florentino Batista de Oliveira e de Maria 
Cristina da Silva.

O pretendente: LEONARDO DIEGO DE CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão en-
genheiro, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 03/06/1990, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Antonio José de Campos e de Regina Selma de 
Castro Campos. A pretendente: PRISCILA OLIVEIRA AMARAL, estado civil solteira, 
profi ssão química, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 10/03/1992, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Mesquita Amaral 
e de Viviane Carvalho de Oliveira. Obs.: Cópia do edital para ser afi xado no cartório de 
residência do contraente.

O pretendente: LUIZ FELIPE DEDONE, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, nas-
cido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 21/02/1984, residente e domiciliado 
em Barueri - SP, fi lho de Luiz Wagner Dedone e de Regina Dedone. A pretendente: 
LUANA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 22/03/1989, residente e domicilia-
da neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Francisco da Silva Junior e de 
Iraci Novaes Pereira da Silva. Obs.: Cópia do edital para ser afi xado no cartório de 
residência do contraente.

O pretendente: RODRIGO DE ALMEIDA MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão em-
presário, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 06/04/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gabriel José Morais e de Odila da Assunção de 
Almeida Morais. A pretendente: ISABELLA CRISTINA GAMEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 27/03/1995, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Gameiro e de Rosemeire 
Cristina Pinto Gameiro.

O pretendente: REGINALDO DE GOUVEIA, estado civil divorciado, profi ssão corretor 
de imóveis, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 26/03/1965, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Frederico de Gouveia e de Noemi 
de Aguiar Gouveia. A pretendente: MARCIA CRISTINA FREIRE SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão técnica em eletrotécnica, nascida em Prata - PE, no dia 17/10/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Messias Alves 
Freire e de Mara de Fátima da Silva Freire.

O pretendente: MARCELO AUGUSTO TAVARES, estado civil solteiro, profi ssão 
gráfi co, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 23/12/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Terezinha Tavares. 
A pretendente: RENATA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 02/01/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Deraldo Linhares da Silva e de Izídia 
Oliveira Lima da Silva.

O pretendente: LUIS FELIPE SEGANTINI, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 23/02/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eliane Segantini. A pretendente: CAROLINE VAZ 
ANDRÉ, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, 
Indianópolis - SP, no dia 19/08/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Marcus André e de Thais dos Santos Vaz André.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: MATTHEW TILLOTSON BROAD, nacionalidade britânica, estado 
civil solteiro, profi ssão designer técnico, nascido em Birmingham - Reino Unido, no dia 
05/07/1975, residente no Reino Unido e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Robert 
Tillotson Broad e de Susan Jane Broad. A pretendente: RUTH MARQUES ZLOCHE-
VSKY, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão economista, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 30/01/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Celso Zlochevsky e de Eliana Regina Marques Zlochevsky.

O pretendente: LUCAS SILVA FERNANDES, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/07/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gescivaldo Medeiros Fernades e de Edna Jesus 
da Silva. A pretendente: ALANE LIMA RIBEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão analista de gestão de sáude, nascida em Mauá - SP, no dia 16/08/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco das Chagas Ribeiro e de 
Maria da Cruz Ribeiro Lima.

O pretendente: FABIO TEIDY HANADA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão empreendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/10/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Noboru Hanada e de Vilma Sartori Ha-
nada. A pretendente: LAURA DINIZ TAVARES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão artista, nascida em Uberlândia - MG, no dia 06/11/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcelo da Silva Araújo Tavares e de Gláucia 
Ribeiro Starling Diniz.

O pretendente: EDSON ROZZO MARUYAMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/12/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Yocio Maruyama e de Marcia Martos Rozzo 
Maruyama. A pretendente: WANESSA NOGUEIRA SIMOE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/10/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alvino Simoe e de Miriam de Fatima 
Nogueira Simoe.

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
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A iniciativa foi batizada de 
“Siate curiosi” (“Seja curio-
so”) e prevê o pagamento 

da quantia a jovens previamente 
cadastrados para que possam 
comprar os livros dentro de um 
período de dois meses a partir de 
sua emissão.

O projeto experimental foi apre-
sentado pelo prefeito da cidade, 
Dario Nardella, em parceria com o 
assessor das Bibliotecas, Massimo 
Fratini, e utilizará 330 mil euros do 
orçamento. O incentivo à leitura 
será pago até que o montante alo-
cado seja esgotado. “Esta é uma 
iniciativa única do tipo na Itália, 
que é somada ao bônus que os 
governos da última legislatura ha-
viam iniciado”, explicou Nardella. 

A contribuição de 50 euros 

Florença dará 50 euros a 
jovens para incentivar leitura

O município de Florença, na Itália, anunciou que fornecerá uma contribuição no valor de 50 euros para 
jovens entre 18 e 25 anos para incentivar a leitura de livros, revistas e jornais

Internet temos as notícias que 
queremos procurar, enquanto em 
um livro ou em um jornal encon-
tramos histórias e informações 
que às vezes nem imaginamos”. 
“O incentivo à leitura é um esforço 
econômico importante e espero 
que os jovens fl orentinos possam 
acolher esta iniciativa “, ressaltou 
Nardella.

O credenciamento poderá ser 
feito no início de março e, a partir 
de 2 de abril, os jovens poderão 
enviar o pedido online, usando 
as credenciais do Sistema de 
Identidade Digital. Uma vez que o 
cadastro foi aprovado, o jovem po-
derá optar por imprimir o cupom 
ou fazer download no celular, no 
cartão de saúde ou bilhete de 
identidade eletrônico (ANSA).

abrangerá jovens entre 18 e 25 
anos de idade residentes em 
Florença e poderá ser utilizada em 
bibliotecas municipais credencia-
das pela Prefeitura, que também 
vendem jornais e revistas.     “Hoje 

a Internet torna tudo fácil de usar 
e oferece muitas novidades, mas é 
a leitura que ajuda a aprofundar e 
estimula a curiosidade”, diz uma 
nota da prefeitura.

Segundo o comunicado, “na 
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Especial

Para o carnavalesco da Mangueira, Leandro 
Vieira, é evidente a aceitação da comuni-
dade pelo samba escolhido nos ensaios 

na quadra.

“A comunidade da Mangueira, que se reconhece 
no discurso, é uma comunidade apaixonada pelo 
que está cantando, e isso é bom. O samba fala 
exatamente o que a Mangueira canta, por isso, 

ele é tão popular e encontrou uma espécie de 
carinho dos ouvintes e das pessoas que cantam e 
brincam com o carnaval da Mangueira”, afi rmou 
o carnavalesco.

Os índios que, segundo a sinopse do enredo, 
“lutaram e resistiram por mais de meio século 
de dominação”, estarão representados no des-
file da Mangueira. A escola também vai levar 
para a Sapucaí figuras da cultura negra que 
atuaram nas transformações do Brasil, entre 
eles Jamelão, um dos maiores intérpretes de 
sambas e muitos enredos da escola. Ele morreu 
em 2008.

Mangueira conta história do Brasil 
pela ótica dos heróis populares

Desfi le da escola no Carnaval do Rio 2018.

Reprodução/Internet Reprodução/Internet

Com o enredo História pra Ninar Gente Grande, a Estação Primeira de Mangueira pretende contar, na Marquês de 
Sapucaí, a história do Brasil pela ótica dos heróis populares. O samba-enredo da escola é um dos mais cantados 
este ano, o que se costuma dizer no mundo do carnaval: “caiu no gosto do público”. Com 19 conquistas, a escola 
está no grupo especial.

Mangueira na Sapucaí no carnaval de 2017.
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“Os meus desfi les na 
Mangueira têm uma 
certa linha continuísta. 
Tenho obsessão em falar 
do Brasil e falar do Bra-
sil é importante. Nesse 
contexto, o enredo da 
Mangueira olha para o 
protagonismo popular, 
porque o que a narrativa 
ofi cial fez foi não dar re-
presentatividade a lutas 
populares”, afi rmou o 
carnavalesco Leandro 
Vieira.

Na lista de personalidades homenageadas estão 
Zumbi dos Palmares e sua mulher Dandara, que 
lutaram contra a escravidão; Luiza Mahin, líder 
do levante dos Malês de pessoas escravizadas, na 
Bahia; Maria Felipa, que teve papel importante 
na independência da Bahia. Da história recente, 
além de Jamelão, estão a cantora e compositora 
mangueirense Leci Brandão, e a vereadora Marielle 
Franco, assassinada em 14 de março de 2018, ao 
lado do motorista Anderson Pedro Gomes.

O enredo agradou a quem há 16 anos desfi la na 
Mangueira. Sônia Ritton Rodrigues, de 66 anos, 
mora próximo à quadra da escola, localizada na 
subida do morro, onde a verde e rosa surgiu. Na 
última quarta-feira (20) foi na Cidade do Sam-
ba para receber no barracão uma das fantasias 
oferecidas pela Mangueira para a comunidade. 
“Todos os anos eu vou nos ensaios e em tudo que 
acontece na Mangueira. Estou achando que vai ser 
legal o desfi le deste ano, mas Carnaval se ganha 
na avenida”, afi rmou.

Na Mangueira, cada desfi le é sempre uma
grande emoção.
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Apesar de veterana, 
Sônia disse que, cada 
desfi le é uma grande 
emoção. “Eu choro toda 
vez que entro na ave-
nida: é só virar aquela 
esquina [da Avenida 
Presidente Vargas com 
a Marques de Sapucaí, 
na entrada do Sambó-
dromo] lá que eu choro 
de emoção. Começa 
com os fogos e dá uma 
palpitação no peito”, 
contou Sônia, lembran-

do do show pirotécnico saudando a escola que 
está começando a desfi lar.

No desfi le técnico da escola, há pouco mais de 
uma semana, antes de a verde e rosa entrar no 

Sambódromo, choveu forte, e os componentes 
tiveram de desfi lar com a pista alagada. Mas isso 
não impediu a empolgação da escola. “Não tira o 
ânimo mesmo. Teve um ano que eu saí de preta 
velha. A roupa ensopou com a chuva e fi cou pe-
sada, mas a gente desfi lou. Não dá para desistir 
não. Não dá mesmo”, contou Sônia.

Ao seu lado, Joelma Oliveira da Silva, de 49 anos, 
criada na Mangueira, mas agora moradora do Morro 
de São Carlos, no bairro do Estácio, região central 
do Rio, disse que está ansiosa pelo desfi le deste 
ano, mesmo com 20 anos de passarela do samba 
pela Estação Primeira. “Fico pensando: Deus me 
dê força, fi co ansiosa e suo muito”, afi rmou.

A esperança das componentes da verde rosa é que 
o desfi le da Mangueira, no segundo dia do grupo 
especial, se transforme em mais um campeonato. 
“Tomara, tomara”, disse Joelma. As duas já estão 
preparadas para se reunir para acompanhar a 
apuração das notas, na quarta-feira de cinzas (6), 
com os amigos. Enquanto Sônia vai fi car em casa, 
Joelma prefere ir para as arquibancadas da Praça 
da Apoteose, no Sambódromo, para ver o anúncio 
das notas bem de perto (ABr).

O enredo da Mangueira olha para o protagonismo 
popular.
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Carnaval 2019 - Escola de Samba Mangueira.
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