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“Recria tua vida, 
sempre, sempre. 
Remove pedras e 
planta roseiras e 
faz doces. 
Recomeça”.
Cora Coralina (1889/1985)
Poetisa brasileira
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faça a leitura do
QR Code com seu celular
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O estado de São Paulo 
registrou, no ano pas-
sado, o maior número 

de acidentes com escorpiões 
nos últimos 30 anos – um total 
de 30.707 casos, além de 13 
mortes. Dados do Centro de 
Vigilância Epidemiológica 
mostram que a curva de 
notifi cações mantém-se em 
ascensão desde 2012. Nos 
primeiros dois meses deste 
ano, 4.025 casos já haviam 
sido contabilizados no estado, 
incluindo dois óbitos.

Em janeiro, o Ministério da 
Saúde alertou que o período 
do verão, de dezembro a 
março, exige mais cuidado 
em relação aos acidentes 

São Paulo tem maior 
número de acidentes com 
escorpiões em 30 anos

com escorpiões, já que o clima 
úmido e quente é ideal para o 
aparecimento desse tipo de 
animal, que se abriga em esgo-
tos e entulhos. Os escorpiões 
que habitam o meio urbano 
alimentam-se principalmente 
de baratas e são comuns tam-
bém em locais próximos a áreas 
com acúmulo de lixo.

Para evitar a entrada de escor-
piões em casas e apartamentos, 
recomenda-se usar telas em 
ralos de chão, pias e tanques, 
vedar frestas nas paredes e 
colocar soleiras nas portas. 
Outras medidas são afastar 
camas e berços das paredes 
e examinar roupas e calçados 
antes de usá-los. Em áreas ex-

ternas, manter jardins e quintais 
livres de entulho, folhas secas 
e lixo doméstico. Também é 
importante manter todo o lixo 
da residência em sacos plásti-
cos bem fechados para evitar o 
aparecimento de baratas, que 
atraem os escorpiões.

Em casas que têm gramado, 
este deve ser mantido aparado. 
Também não se deve pôr a mão 
em buracos, embaixo de pedras 
ou em troncos apodrecidos e 
usar luvas e botas de raspas 
de couro durante atividades 
que representem risco, como 
manusear entulho e material 
de construção, e em trabalhos 
de jardinagem. Nas áreas rurais, 
além de todas essas medidas, 

o Ministério da Saúde alerta 
que é essencial preservar os 
chamados inimigos naturais 
dos escorpiões, como lagartos, 
sapos e aves de hábitos notur-
nos, como a coruja.

Não se recomenda, porém, 
o uso de produtos químicos 

(pesticidas). Os produtos, além 
de não terem, até o momento, 
efi cácia comprovada para o 
controle do animal em ambien-
te urbano, podem fazer com 
que estes deixem seus esconde-
rijos, aumentando a chance de 
acidentes. Em caso de acidente 

com escorpião, a orientação é 
ir imediatamente ao hospital 
de referência mais próximo e, 
se possível, levar o animal ou 
uma foto para identifi cação 
da espécie, permitindo uma 
avaliação mais efi caz sobre a 
gravidade do acidente (ABr).

Os escorpiões alimentam-se principalmente de baratas e são comuns também

em locais próximos a áreas com acúmulo de lixo.

Produção de veículos 
Em fevereiro, a produção de 

veículos no país cresceu 29,9% na 
comparação com janeiro, e 20,5% 
na comparação com o mesmo mês 
do ano anterior. O dado foi divulga-
do ontem (11) pela Anfavea. Foram  
produzidos 257,2 mil veículos. Em 
fevereiro, 168.577 veículos leves 
novos nacionais foram licenciados 
no país. Somando-se também os 
veículos leves importados, foram 
licenciados 190.273 veículos.

Depois de sobrevoar as áreas 
inundadas na capital paulista 
e região metropolitana de São 
Paulo, na manhã de ontem (11), 
o governador do estado, João 
Doria, determinou prioridade 
para o atendimento a desabri-
gados e remoção de moradores 
de áreas de risco. Também 
determinou que Defesa Civil 
Estadual, Corpo de Bombeiros e 
prefeituras de cidades afetadas 
pelas enchentes atuem de forma 
coordenada, além do restabe-
lecimento de serviços públicos 
interrompidos pelas chuvas.

O estado foi atingido por 
fortes chuvas desde a noite de 
domingo (10) Desde à 0h01 até 
pela manhã, foram resgatadas 
na cidade de São Paulo 12 pes-

No Ipiranga, zona sul paulistana, a enchente arrastou carros e 

pessoas tiveram de ser socorridas dos veículos.

As autoridades da China, 
da Etiópia e da Indonésia 
ordenaram ontem (11) que 
as companhias aéreas locais 
suspendam o uso da aeronave 
modelo Boeing 737 MAX 8. 
Outros países também podem 
adotar a mesma medida nas 
próximas horas. A proibição 
de voos com esse modelo de 
aeronave vem um dia após um 
acidente aéreo da Ethiopian 
Airlines, o qual deixou 157 
pessoas mortas na capital da 
Etiópia. 

Em outubro do ano passado, 
outro acidente com um Boeing 
737 MAX 8, operado pela Lion 
Air, caiu em Jacarta, na Indo-
nésia, matando 189 pessoas. 
A aeronave tinha apenas três 
meses de uso. Na União Eu-
ropeia, de acordo com dados 
da Comissão Europeia, há 55 
aeronaves Boeing 737 MAX 

 A Gol Linhas Aéreas é a única companhia brasileira que tem 

aviões deste modelo, com sete unidades.

O setor automotivo não 
espera que as exportações 
de veículos cresçam este ano, 
principalmente por causa da 
situação na Argentina, que 
passa por uma crise cambial. 
“Infelizmente, neste ano, as 
exportações de veículos não 
serão as melhores notícias”, 
disse ontem (11) o presidente 
da Anfavea, Antonio Carlos 
Botelho Megale. 

“O nosso principal problema 
é o nosso principal parceiro, 
que é a Argentina, que infeliz-
mente, está em uma situação 
muito difícil e acreditamos 
que o mercado argentino será 
muito baixo este ano. Estamos 
fazendo um esforço importante 
para mandarmos veículos para 
outros países como Colômbia, 
Chile e Uruguai. Estamos bus-
cando novos mercados fora da 
América Latina também”, disse 
Megale.

Segundo ele, as empresas de-
vem se esforçar para substituir 
o mercado argentino por outros. 
“Mas isso leva tempo. E o merca-

Presidente da Anfavea, 

Antonio Megale.

Amanda Perobe/Reuters
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Azul faz 
proposta para 
compra da 
Avianca

A companhia aérea Azul in-
formou ontem (11) que assinou 
uma proposta de aquisição de 
ativos da Avianca Brasil, que 
incluem aviões e slots (direi-
to de pousar ou decolar em 
aeroportos congestionados). 
A aquisição soma US$ 105 
milhões. De acordo com o co-
municado, a aquisição envolve 
o direito de a Azul usar 30 
aeronaves Airbus 320 da frota 
da Avianca Brasil e a cessão 
de 70 slots de aeroportos hoje 
ocupados pela Avianca.

Segundo o comunicado ao 
mercado, a aquisição será por 
meio de uma Unidade Produti-
va Isolada (UPI). O mecanismo 
é previsto na Lei de Falências 
e Recuperações Judiciais para 
venda de ativos rentáveis de 
companhias que enfrentam 
problemas fi nanceiros. Pela 
proposta, a Avianca seria 
desmembrada e uma parte da 
empresa constituída por meio 
de UPI seria comprada pela 
concorrente.

A proposta não é vinculante, 
mas pode gerar um aporte 
considerável de recursos para a 
Avianca que, desde dezembro, 
está em recuperação judicial, 
com dívidas de cerca de R$ 
500 milhões. A Azul informou 
ainda que o acordo depende de 
uma diligência sobre os ativos 
da Avianca. A compra tam-
bém deve passar pela análise 
dos órgãos reguladores, dos 
próprios credores da Avianca. 
O processo deve durar três 
meses (ABr).

SBT Interior

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, disse 
ontem (11) que acabar com o 
percentual mínimo de gastos 
em saúde no Orçamento Geral 
da União não vai necessaria-
mente diminuir os recursos 
para a área. A vinculação não 
garantiu ao longo do tempo um 
aumento nos investimentos 
federais em saúde.

“O fato de ter verbas vincu-
ladas não foi sufi ciente para 
que a União, no tempo, fosse 
diminuindo o seu percentual de 
participação no fi nanciamento 
da saúde. Nós saímos de 57%, 
estamos chegando em 42% ou 
43%”, afi rmou após participar 
de almoço promovido pelo 
Grupo Líderes Empresariais 
(Lide). Para ele, “talvez sem 
as vinculações a gente garan-
ta até mais recursos para a 
saúde”. A desvinculação dos 
recursos da saúde exige uma 
mudança constitucional. A 
proposta é avaliada pela equipe 
econômica.

Segundo Mandetta, a própria 
sociedade impediria a aprova-
ção de propostas que na prática 
reduzissem os investimentos 
em saúde. “Em tempos de 
mídias sociais, em que todos 
nós fi scalizamos, o Congresso 
Nacional tem condições de 

Ministro da Saúde, Luiz 

Henrique Mandetta.
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China, Indonésia e Etiópia suspendem 
uso do Boeing 737 MAX 8

Valores de Nova York, a Boeing 
já sofre perdas de 12,03%.

Como há oito italianos 
entre as vítimas do acidente 
com a Ethiopian Airlines, a 
Promotoria de Roma abriu 
uma investigação do caso. O 
secretário-geral das Nações 
Unidas, Antonio Guterres, 
também anunciou que 21 
membros da ONU morreram 
no acidente na Etiópia.

“É um dia triste para a nossa 
entidade. O terrível acidente 
aéreo na Etiópia tirou a vida 
de todos que estavam a bordo, 
entre eles 21 colegas da ONU”, 
contou. A aeronave levava 149 
passageiros e oito tripulantes. 
A queda ocorreu às 8h44 
(horário local), seis minutos 
depois da decolagem do ae-
roporto de Adis Abeba, cerca 
de 50 km ao sul do aeroporto 
(ANSA).

8 em operação no momento, 
sendo três delas da Air Italy, 
companhia italiana. 

A Agência Europeia para a 
Segurança Aérea (EASA) está 
monitorando a situação. A Chi-
na detém quase 100 unidades 
do Boeing 737 Max 8, mais de 
um quarto da frota global. 

Outras companhias que o 
usam são American Airlines, 
Southwest Airlines, United 
Airlines, Aerolíneas Argenti-
nas, Icelandair e LOT Polish 
Airlines. A Gol Linhas Aéreas 
é a única companhia brasileira 
que tem aviões deste modelo, 
com sete unidades. Na Bolsa de 

Crise na Argentina prejudica 
exportação de veículo

do argentino é o segundo maior 
mercado da América do Sul. En-
tão, quando ele se retrai, nós, que 
somos os maiores fornecedores, 
sentimos”, acrescentou.

Em fevereiro, as exportações 
atingiram a marca de US$ 876 
milhões. “Abaixo de US$ 1 
bilhão. E US$ 1 bilhão é uma 
referência boa para a gente. 
Acima é um número razoável. 
Mas estamos abaixo. Se somar-
mos janeiro e fevereiro estamos 
com R$ 1,6 bilhão. É muito 
aquém, 36% abaixo do ano 
passado”, disse Megale (ABr).SP: prioridade para atender 

a desabrigados pela chuva

soas, sendo quatro mulheres 
e oito crianças. A corporação 
atendeu 76 chamados relacio-
nados a desmoronamentos, 698 
sobre enchentes e 78 de quedas 
de árvores. 

Doria determinou ainda que 
a Defesa Civil defi na com a 
Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente e a Secretaria 
de Transportes Metropolitanos, 
medidas emergenciais para 
retomada de serviços públicos 
parcial ou totalmente interrom-
pidos pelas enchentes, como 
transporte sobre trilhos e linhas 
de ônibus. O monitoramento 
do nível de rios e mananciais 
também está sendo feito em 
tempo real. 

As medições pluviométricas 
no início deste mês mostram 
índices muito acima das médias 
históricas de chuva. Em Santo 
André, por exemplo, choveu 
182mm nas últimas 24 horas 
o equivalente a 80% da média 
para todo o mês de março. 
Em São Bernardo do Campo e 
Ribeirão Pires, o registro das 
últimas 24 horas também foi 
altíssimo e correspondeu a 78% 
e a 74% das médias mensais, 
respectivamente (ABr).

Sociedade impediria redução 
de investimentos em saúde

diminuir recursos da saúde? 
O fato de nós termos feito 
restrição absoluta com per-
centuais mínimos no passado 
teve a sua importância. Mas, 
hoje, basicamente o que era 
percentual mínimo virou teto”, 
acrescentou.

O ministro disse ainda que o 
governo está formatando uma 
nova proposta para substituir 
o Programa Mais Médicos, 
que focará nas regiões mais 
afastadas. “É o que a gente 
chama de ‘Brasil profundo’: é 
para o semiárido, para o [Vale 
do] Jequitinhonha, vales da 
Amazônia, os distritos sanitá-
rios indígenas. Não para fi car 
em grandes capitais ou cidades 
com o IDH elevado, que tem 
total condição de prover os seus 
próprios profi ssionais” (ABr).

Anatel e as 
‘melhoras’ na 
telefonia

Pesquisa sobre índice de 
satisfação dos consumidores 
da Anatel mostra que houve 
melhora na avaliação dos prin-
cipais serviços de telefonia do 
país: telefonia móvel pós-paga, 
móvel pré-paga, TV por assina-
tura e banda larga fi xa. Dentre 
esses serviços, o de telefonia 
móvel pós-paga é o que mais 
agrada, e a banda larga fi xa o 
mais mal avaliado.

O levantamento, divulgado 
ontem (11), ouviu pouco mais 
de 100 mil consumidores dos 
quatro tipos de serviço em 
todo o país. Entre os pontos 
pesquisados foram aferidas a 
satisfação geral do consumidor 
com a sua prestadora e também 
sua percepção de qualidade 
sobre os diferentes aspectos 
do serviço, como canais de 
atendimento, reparo e instala-
ção, funcionamento, cobrança, 
entre outros. Segundo a Ana-
tel, em todos os serviços, as 
maiores notas foram obtidas 
pelas prestadoras de pequeno 
porte, o que vem ocorrendo 
sistematicamente desde 2015.

Numa escala de 0 a 10, o servi-
ço de telefonia móvel pós-paga 
recebeu nota média nacional 
de 7,32, contra 6,99 em 2017. 
A nota mais alta de satisfação 
geral foi atribuída à Porto Se-
guro, no Rio Janeiro (8,83), e 
a mais baixa à operação da Oi, 
que recebeu, no mesmo estado, 
nota 6,28. O aspecto mais bem 
avaliado do serviço pós-pago é a 
cobrança, que recebeu 7,53. As 
menores notas são para atendi-
mento telefônico e capacidade 
de resolução, com 6,40 e 6,34, 
respectivamente (ABr).
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Construção do valor
de marca, o novo

papel da loja física

Tudo pode ser adquirido 

pela Internet. Dos 

artigos de bricolagem 

ao bolo de aniversário, 

a rede mundial de 

computadores atende 

aos desejos mais 

específi cos

As compras online só 
crescem, e nomes icô-
nicos fecham pontos de 

vendas. Será que o comércio 
online vai acabar com as lojas 
físicas? Se você acredita nisso, 
melhor pensar duas vezes. 
O varejo físico atravessa um 
momento de disrupção, que 
tem tirado players importantes 
do jogo, mas o hábito de ir às 
compras está longe de morrer; 
está se reconfi gurando a uma 
nova realidade. 

Comprar é, acima de tudo, 
uma experiência. Mesmo 
com todo o desenvolvimento 
tecnológico e a praticidade 
da Internet, é impossível 
reproduzir em um site todos 
os detalhes e sensações que 
caracterizam experiência de 
compra em uma loja física. 
Na batalha pela atenção do 
cliente, serão vencedoras as 
lojas que conseguirem criar 
uma experiência diferenciada. 

O varejo físico não tem mais 
a ver apenas com vendas de 
mercadorias – que, na maior 
parte dos casos, podem ser 
facilmente encontradas na 
Internet – mas sim com a 
construção de valor da marca. 
Parafraseando Lee Peterson, 
“as pessoas não precisam 
mais ir às lojas. Elas têm de 
querer ir às lojas”. Para des-
pertar no público a vontade de 
frequentá-las, as lojas físicas se 
confi guram como um ponto de 
encontro do real com o virtual. 

Lá, até mesmo quem prefere 
comprar pela Internet pode 
conhecer, tocar, experimentar 
e interagir com os produtos. É 
importante conceber o local 
como um centro de logística, 
onde consumidor pode retirar 
as compras realizadas de ma-
neira online ou, ao contrário, 
conhecer “ao vivo” um produto 
que pretenda adquirir a partir 
de alguns cliques.

Ganham força os estabe-
lecimentos que contarem 

com um time de vendedores 
diferenciados. Profissionais 
capacitados, exímios conhece-
dores dos produtos e da marca 
que representam, capazes de 
estabelecer relacionamentos 
duradouros com os clientes 
e orientá-los como nenhum 
computador é capaz de fazer.

Lembre-se: clientes fiéis 
de uma determinada marca 
compram ideias e mensagens 
que ela representa, e o seus 
produtos e espaços físicos de 
vendas precisam refl etir sobre 
isso. Empresas associadas ao 
mundo fi tness e à qualidade 
de vida, por exemplo, podem 
oferecer, em suas lojas, a opor-
tunidade para os clientes não 
apenas experimentarem seus 
produtos, mas também receber 
recomendações personaliza-
das de quem é especialista 
neles. 

Podem também realizar 
eventos temáticos, que atraem 
público e chamam a atenção. 
Esta dica vale para vários seg-
mentos, como beleza, alimen-
tação e muitos outros. Ganham 
a preferência do consumidor 
às lojas que melhor atenderem 
suas necessidades, ofere-
cendo áreas de alimentação, 
recreação para as crianças, 
espaços de trabalho, conveni-
ência e bem-estar – serviços 
que, sempre é bom lembrar, 
jamais estarão disponíveis no 
e-commerce.

E por falar em e-commerce, 
o varejo físico um dia poderá 
contar com recursos high 
tech, típicos do mundo dos 
computadores. Prateleiras 
conectadas, monitores intera-
tivos nos quais o cliente pode 
digitar a cor, o tamanho e as 
características das roupas que 
deseja provar, espelhos inteli-
gentes que mostram as roupas 
em cores diferentes, serviços 
que eliminam a necessidade de 
sacolas e entregam as compras 
antes mesmo de o cliente voltar 
para casa. 

No futuro, sairemos às 
compras como quem sai para 
um passeio. É importante as 
marcas se adaptarem a essa 
realidade.

(*) - É Diretor de Marketplace da 
ABComm e Head de E-Commerce 

na Riachuelo, sendo um dos 
precursores dos shoppings virtuais 

no país.

Carlos Alves (*)

Editorias 

Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@
bol.com.br).

Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, 

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e Walter 
Almeida. Impressão: LTJ Gráfi ca Ltda. Serviço informativo: Agências Estado, 
Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira rersponsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda

Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 12º andar 
- cjs. 121 e 122 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 -
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br).
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Heródoto Barbeiro,  J. B. Oliveira, Leslie Amendolara, Mario Enzio Belio Junior.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

News@TI
Cyber Security Summit Brasil anuncia tema para 
edição de 2019 e abre 1º lote de inscrições
@Foram abertas as inscrições para a terceira edição do Cyber Se-

curity Summit Brasil, maior e mais importante conferência inter-
nacional de cibersegurança. O evento, que acontece entre os dias 25 e 
26 de julho, no Rooftop 5 & Centro de Convenções do Instituto Tomie 
Ohtake, em São Paulo, terá como tema “A Segurança para Um Mundo 
Superconectado”. O professor, especialista em segurança cibernética e 
curador da conferência, Ricardo Tavares, explica que a proposta desta 
edição é mostrar como a segurança cibernética se tornou um assunto tão 
importante que está presente no dia a dia de todos. “Vamos para além 
da proteção de empresas, pois a cibersegurança passa a ser necessária 
para proteger vidas. O que queremos mostrar neste evento é justamente 
isso: como os produtos estão fazendo uma disrupção digital e trazendo 
riscos. No evento, não vamos apenas abordar como esses riscos impactam 
o dia a dia das pessoas, mas, sim, como afetam o contexto de toda uma 
sociedade” (https://www.cybersecuritysummit.com.br/).

Yellow lança operação de bikes elétricas em 
São Paulo

@A– A Yellow, empresa brasileira de soluções de mobilidade urbana 
individual, passa a ser a primeira empresa a oferecer o serviço 

de compartilhamento de bicicletas elétricas no sistema dockless (sem 
estação para retirada e devolução) em São Paulo a partir do dia 11 de 
março. A empresa inicia a operação de bikes elétricas com o preço 
de R$5,00 para o desbloqueio mais R$ 0,40 a cada minuto de uso. 
“Nossa área de atuação inicial em São Paulo será a mesma já utiliza-
da pelos patinetes elétricos, com uma área total de 21 quilômetros 
quadrados”, explica um dos fundadores da Yellow, Ariel Lambrecht.

Eliana Dutra (*)

E uma das premissas para ser bem sucedido 
é duvidar do próprio bom senso, mas 
isso fi ca forada nossa zona de conforto 

e mindset.
Afi nal, se fazer negócios com pessoas que 

possuem a mesma cultura que a nossa pode, em 
alguns momentos, ser uma tarefa delicada, com 
profi ssionais que atuam em outros países sem 
deixar que as peculiaridades atrapalhe, é ainda 
mais desafi ador. Tornar todas essas interações 
produtivas, gerando bons resultados e num 
clima organizacional positivo é uma façanha 
que requer habilidade.

Antes de tudo, é preciso entender que para 
atuar globalmente o profi ssional precisa, pri-
meiro, fl exibilizar sua visão de mundo. Essa é 
uma tarefa difícil e que exige atenção, pois as 
experiências que adquirimos ao longo da vida e 
a infl uência da cultura da nossa nacionalidade 
fazem com que a consideremos um modelo a 
ser seguido. 

No entanto, o que é “normal” para você 
raramente será para uma pessoa de cultura 
diferente, ou seja, a máxima “é assim que fa-
zemos as coisas por aqui” já não cabe mais no 
atual contexto globalizado. Até porque cada 
país possui suas próprias normas, padrões de 
comportamento e formas de fazer negócios. 

Segundo Richard D. Lewis em seu livro "When 
Cultures Collide: Leading Across Cultures", a 
medida que a globalização dos negócios reduz 
as distâncias entre os executivos, há uma 
crescente percepção de que, se analisarmos 
conceitos e valores, não podemos aceitar quase 
nada como garantido. 

Richard ainda dá um exemplo concreto: ”a 
palavra contrato traduz-se facilmente nas mais 
diversas línguas, mas tem muitas interpreta-
ções. Para um suíço, escandinavo, americano ou 
britânico, um contrato é um documento formal 
que foi assinado e deve ser respeitado. Porém, 
um empresário japonês considera um contrato 
como um documento inicial para ser reescrito 
e modifi cado, conforme as circunstâncias exi-
girem. Já um sul-americano vê isso como um 
ideal que é improvável de ser alcançado, mas 
que é assinado para evitar discussões”.

Logo, o líder deve se questionar sempre: 
“esse meu comportamento pode ser visto de 
qual maneira em outras culturas?”; “Ele gerará 
confi ança? A partir dessa refl exão é possível en-
contrar um ponto em comum com uma cultura 
completamente diferente da sua e construir um 
laço de credibilidade com os outros profi ssionais 
e colaboradores ao redor do mundo. Dessa for-
ma, será possível começar de fato a trabalhar 
globalmente de forma produtiva.

Tratar os outros como eles gostariam de serem 
tratados também pode ser um trunfo valioso a 
favor do líder, tendo a consciência de que os 
seus padrões e valores provavelmente serão 
diferentes de profi ssionais que trabalham em 
outros países. Por exemplo, os fusos horários são 
variados, logo é importante entrar e sair de uma 
conferência telefônica no horário combinado. 
Contudo, é preciso entender que na Suíça pon-
tualidade é chegar exatamente na hora marcada, 
mas na Itália e mesmo no Brasil, alguns minutos 
de atraso são tolerados, enquanto no Canadá 
pontualidade é chegar 15 minutos antes. Assim, 
o que parece ser uma situação corriqueira do 
dia a dia pode gerar ruídos de comunicação ou 
até mesmo, em alguns casos, problemas com a 
equipe ou com os negócios.

Enfi m, é preciso estudar, fazer uma imersão 
na cultura do outro, dos seus padrões de com-
portamento, das boas práticas, como eles se 
comunicam, negociam etc. É essencial ainda 
saber ouvi-los, sem julgamentos. Tal conheci-
mento atrelado a mudança da percepção que 
seu “way of life” é o único certo aumentará, 
consideravelmente, não só a sua competência 
para atuar com equipes multiculturais como 
também sua trabalhabilidade a nível global.

 
(*) É CEO da ProFitCoach, Master Coach Certifi ed 

pela ICF e Sócia-Fundadora do Grupo Nikaia.

Abra mão do mindset
Com o aumento da mobilidade e das equipes de trabalho globalizadas e multiculturais, líderes dos mais variados 
setores da economia têm um novo desafi o pela frente: aprender a lidar com a cultura específi ca de pares, 
colaboradores e stakeholders com os quais ele atua e negocia

Além dos Estados Unidos, 
Chile e Israel, há viagens 
programadas para o 

Japão e a China. Em pauta, 
desde a crise na Venezuela ao 
incremento das relações econô-
micas e comerciais. No Japão, 
o presidente participará da 
Cúpula do G20 (que reúne as 20 
maiores economias mundiais) 
em Osaka, que ocorrerá de 28 
a 29 de junho. 

A viagem para a China está 
em fase de organização e deve 
ocorrer no segundo semestre. 
Bolsonaro disse que, nessa 
visita, pretende  ampliar ne-
gócios e fronteiras. Bolsonaro 
confi rmou também que o pre-
sidente da China, Xi Jinping, 
virá ao Brasil para participar 
da 10ª Cúpula do Brics (grupo 
que reúne Brasil, Índia, China 
e África do Sul). A data do 
encontro será defi nida.

Neste mês  Bolsonaro deverá 
ter reuniões com os presidentes 
dos Estados Unidos, Donald 

Há previsão de visitas do Presidente Bolsonaro aos EUA, Chile, 

Israel, Japão e China.

As novas denúncias de 
pedofi lia envolvendo o astro 
Michael Jackson (1958-2009), 
deram início a um movimento 
de boicote contra o “rei do 
pop” justamente no ano do 
10º aniversário de sua morte. 
No documentário “Leaving 
Neverland” (“Deixando a 
Terra do Nunca”, em tradu-
ção livre), exibido pela HBO, 
dois homens acusam Michael 
Jackson de tê-los violentado 
repetidamente em sua célebre 
mansão quando eles eram 
crianças.

Wade Robson e James Sa-
fechuck relatam que foram 
abusados a partir dos sete e 
dos 10 anos de idade, respec-
tivamente, no início da década 
de 1990. Na sequência, três 
importantes emissoras de 
rádio de Montreal, segunda 
maior cidade do Canadá, 
decidiram não veicular mais 
músicas do astro. O boicote 
é promovido pelas estações 
CKOI e Rythme, de língua 
francesa, e The Beat, de idio-
ma inglês. Medida semelhante 

Michael Jackson em sua 

última coletiva de imprensa.

Guardiola descarta 
comandar a Juventus 

Apontado como o substituto de 
Massimiliano Allegri na Juventus, 
o técnico espanhol Pep Guardiola 
descartou qualquer possibilidade de 
treinar a Velha Senhora na próxima 
temporada. Na coletiva de imprensa 
após a vitória do Manchester City 
por 3 a 1 sobre o Watford, pelo 
Campeonato Inglês, Guardiola 
relembrou que possui mais dois 
anos de contrato com os Citizens.

“Eu sei [como é] hoje com as 
redes sociais, mas não entendo por 
que a mídia diz alguma coisa. Tenho 
mais dois anos aqui e não vou sair, 
só se eles me demitirem. Se eles 
me quiserem, vou fi car”, explicou 
o técnico catalão, que está em sua 
terceira temporada no comando do 
Manchester City.

De acordo com a imprensa ita-
liana, apesar de dominar o calcio, 
a Velha Senhora vem procurando 
um substituto para Allegri, já que 
a diretoria do clube acredita que 
ele não é o nome ideal para con-
duzir o clube ao título da Liga dos 
Campeões (ANSA).
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Bolsonaro terá agenda internacional 
intensa a partir deste mês

A agenda internacional do presidente Jair Bolsonaro começa intensa na segunda quinzena e prossegue 
até o próximo semestre

ocorrer entre 31 de março e 
4 de abril.

A viagem do presidente a 
Israel é uma retribuição à visita, 
em dezembro, do primeiro-
-ministro israelense, Benjamin 
Netanyahu, ao Brasil e à presen-
ça dele na cerimônia de posse. 
Em janeiro, o israelense enviou 
um grupo de militares para 
ajudar nos resgates das vítimas 
do rompimento da barragem 
Mina Córrego do Feijão, em 
Brumadinho.

No Chile, Bolsonaro deve 
participar do fórum Prosur, 
organizado pelo presidente 
chileno, que se destina a pro-
por ações e acordos para a 
promoção do desenvolvimento 
na América do Sul. Segundo o 
presidente Sebastián Piñera, o 
fórum será um órgão “sem ideo-
logias ou burocracia”. A crise na 
Venezuela deve ser tema das 
conversas de Bolsonaro com 
Trump e também das reuniões 
no Chile (ABr).

Trump, e do Chile, Sebastián 
Piñera, e com o primeiro-
-ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu. A viagem aos 
Estados Unidos deve ocorrer 
entre os próximos doas 18 e 
22, sendo que o encontro com 
Trump está confi rmado para o 
dia 19, segundo comunicado da 

Casa Branca.
Dos Estados Unidos, Bolso-

naro segue para o Chile, onde 
fi cará até o dia 23, e no fi m do 
mês, irá para Israel. A imprensa 
israelense informou que, de 
acordo com o Ministério das 
Relações Exteriores, a viagem 
do presidente ao país deve 

Denúncia motiva movimento de 
boicote contra Michael Jackson

“Retirar o episódio era a única 
escolha que tínhamos”, disse o 
produtor James L. Brooks ao 
diário The Wall Street Journal. 
“Não sou alguém que queima 
livros, pelo contrário, mas este é 
nosso livro, e temos o direito de 
apagar um episódio”, acrescen-
tou. Essa não é a primeira vez 
que Michael Jackson é acusado 
de pedofi lia. Seu relaciona-
mento com crianças é uma das 
passagens mais conturbadas 
de sua carreira, embora ele 
nunca tenha sido condenado. 
Ainda assim, em 1994, fez um 
acordo milionário para encerrar 
um processo.

Robson, hoje com 36 anos, 
chegou a testemunhar em 
defesa do astro em um julga-
mento, dizendo que ele nunca 
o havia tocado, mas afi rma ter 
“percebido” a realidade após 
o nascimento de seu fi lho, em 
2010. “Ele repentinamente 
percebeu que as coisas que 
Michael fazia quando ele era 
criança eram repulsivas”, 
disse Dan Reed, diretor do do-
cumentário, à BBC (ANSA).

foi adotada por emissoras da 
Holanda e da Nova Zelândia.

Além disso, os produtores de 
“Os Simpsons” retiraram do ar 
um dos episódios mais famosos 
da série, que exibe um persona-
gem dublado pelo músico. Em 
“Stark Raving Dad”, de 1991, 
Michael Jackson empresta sua 
voz ao personagem Leon Kom-
powsky, um homem branco que 
garante ser o próprio “rei do pop” 
e conhece Homer em um mani-
cômio. A dublagem foi feita sob 
o pseudônimo “John Jay Smith”, 
e a participação do artista só foi 
revelada anos mais tarde.

Companhia Natal - Empreendimentos, Participações, In-
dústria e Comércio - CNPJ/MF nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 
353.0005306-1 - Convocação - Assembleia Geral Ordinária 
a ser realizada em 08.04.19 - Ficam convocados os senhores 
acionistas da Companhia Natal - Empreendimentos, Participa-
ções, Indústria e Comércio a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 08 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede social 
na Avenida Guilherme Giorgi, 1091, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da adminis-
tração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.18; 
2.- fixação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o ar-
tigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 07 de março de 
2019. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

Acumule ativos,
não coisas 

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, terça-feira, 12 de março de 2019

“Diga-me o que 

acumulas e te direi 

quem és” – poderia 

clamar o profeta da Era 

Moderna, indagando 

sobre seu foco em fazer 

algo para “ter” ou “ser”. 

No fundo, todos nós 
temos uma pitada de 
acumulador. Mas tam-

bém não é para menos, nós 
somos educados e estimulados 
desde pequenos para guardar 
coisas, como se isso fosse sinal 
de progresso. As crianças cole-
cionam carrinhos e bonecas. Os 
adolescentes compram roupas 
de marca, produtos eletrônicos 
e artigos esportivos. 

E os adultos adquirem o 
segundo ou terceiro carro, 
sonhando com uma casa maior 
para guardar tudo que suas 
crianças e adolescentes cole-
cionam. Quanto custa manter 
tudo isso em ordem? - Roupas 
no armário mofam, pois rara-
mente são usadas e lavadas. 
Carros que rodam com o óleo 
do motor vencido. O fi ltro do 
ar condicionado da sala de TV 
que nunca é vistoriado. 

Para assimilar coisas novas, 
devemos estar com a mente 
aliviada. Quando nos livramos 
do peso morto que as coisas ve-
lhas carregam, abrimos espaço 
para renovar não só o nosso 
guarda-roupa, mas o nosso 
modo de lidar com os desafi os e 
as oportunidades que as curvas 
da vida nos revelam.

Se você considerar que a 
vida é cheia de curvas, você 
chegará melhor ao fi nal dela 
se estiver mais leve. E este 
“leve” não se restringe ao 
peso corporal, mas alcança 
os aspectos psicológicos que 
alguns chamam de “estado de 
espírito”. Menos peso nos leva 
a mais longevidade. 

Consequentemente, é neces-
sário carregar consigo, apenas 
o essencial.

Caso o contrário, inimigos 
como o cansaço e estresse logo 
nos farão companhia. 

O acúmulo e sua inércia 
podem até passar a ideia de se-
gurança mas na verdade, coisas 
em excesso são como passivos: 
tiram dinheiro do nosso bolso e 
nos tiram o foco para as coisas 
que realmente precisamos. 
Uma das melhores formas 
para obter renda passiva é 
através de ações de empresas 
de capital aberto que pagam 
dividendos, e cotas de fundos 
imobiliários que igualmente 
são negociadas em Bolsa. 

Esse não é um processo rápi-
do e, portanto, exige disciplina 
e paciência.

São anos e mais anos com 
aportes mensais e regulares 
que visam acumular os me-
lhores ativos de cada ocasião. 
Esse é o tipo de acúmulo que 
vale a pena. Vejamos: ações 
não aparecem nos aparelhos 
de Raios-X das alfândegas dos 
aeroportos. Não existe excesso 
de carga para quem tem doze 
mil ações de uma empresa que 
transmite energia.

Quem leva na mochila sete 
mil cotas de um fundo imobi-
liário que administra vários 
galpões de logística jamais 
fi cará cansado por causa disso. 
Porém, para acumular ativos, é 
preciso juntar recursos mone-
tários, ou seja, fazer poupança. 
Por vezes, falta potência (ren-
da) para efetuar um aporte no 
fi m do mês. 

Em suma: não acumule 
coisas. Concentre ativos. Eles 
permitirão que você amontoe 
experiências – e isso não tem 
preço.

(*) - É arquiteto e urbanista graduado 
pela PUC/Campinas. Autor e editor de 

livros é adepto do Value Investing e 
colabora com a Suno Research.

Jean Tosetto (*) 

A - Violência Doméstica
Por iniciativa do Observatório da Mulher contra a Violência, o Senado 
lançou neste mês o novo Painel de Violência contra as Mulheres. Trata-se 
de uma ferramenta de consulta sobre indicadores, com acesso interativo, 
que relaciona dados de diversas fontes para oferecer um panorama da 
violência contra mulheres no Brasil. O painel consolida, sistematiza e 
apresenta dados ofi ciais de homicídios, agravos de notifi cação da saú-
de (violência doméstica), ocorrências policiais e processos judiciais 
relacionados à violência contra mulheres no país e em cada estado nos 
últimos anos. Saia mais em: (http://www9.senado.gov.br/painelstrans).

B - Saúde e Segurança
A Engie Brasil acaba de lançar a 5ª edição do Prêmio Engie Brasil de Ino-
vação, que busca este ano soluções inovadoras relacionadas ao tema Saúde 
e Segurança no Trabalho. Os interessados podem inscrever seus projetos 
nas seguintes áreas: Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; 
Transmissão e distribuição de gás; Serviços realizados com risco elétrico 
(baixa ou alta tensão);e Obras/implantação de projetos de infraestrutura. 
A premiação objetiva promover a inovação externa e é voltado para em-
presas, start ups ou empreendedores com soluções inovadoras, comerciais 
ou tecnológicas relacionadas a Saúde e Segurança no Trabalho em uma 
dessas áreas. Inscrições e mais informações: (https://innovation.engie.com).

C - Energia Solar
A sul-coreana QCells, uma das três maiores produtoras globais de células 
fotovoltaicas, com uma capacidade produtiva de 9,4 gigawatts (GW), e a Sola-
rEdge, fabricante israelense de inversores solares que mais cresce no mundo, 
acabam de ofi cializar uma parceria estratégica com o Portal Solar, marketplace 
nacional de geração distribuída, para a criação de um canal de vendas online 
no País. As duas empresas internacionais já possuem contratos de distribui-
ção de equipamentos no Brasil para projetos a serem entregues ainda este 
ano. As companhias têm promovido treinamentos técnicos constantes para 
instaladores e distribuidores. Mais informações: (www.portalsolar.com.br).

D - Mulheres na Ciência
Estão abertas as inscrições para a 14ª edição do prêmio ‘Para Mulheres na 

Ciência’. Realizado pela L´Oréal, em parceria com a Unesco no Brasil e a Aca-
demia Brasileira de Ciências, objetiva reconhecer a participação da mulher 
na ciência, favorecendo o equilíbrio dos gêneros no cenário brasileiro. Todo 
ano, sete jovens pesquisadoras das áreas de Ciências da Vida, Ciências Físicas, 
Ciências Químicas e Matemática são contempladas com uma bolsa-auxílio de 
R$ 50 mil cada para dar prosseguimento aos seus estudos. Para participar, 
é necessário que a candidata tenha concluído o doutorado a partir de 2012, 
tenha residência estável no Brasil, desenvolva projetos de pesquisa em insti-
tuições nacionais. Regulamento no site (www.paramulheresnaciencia.com.br).

E - Mediação e Conciliação 
Nesta quinta-feira (14), das 19h30 às 21h30, no Senac Jabaquara, acontece 
o ‘Painel: Mediação e Conciliação nas Relações Sociais e Ambientais’. Gra-
tuito, o evento foi elaborado por meio de uma parceria entre a instituição 
de ensino, o TJ-SP e a Secretaria do Meio Ambiente. Os interessados 
poderão aprender sobre o funcionamento de audiências conciliatórias e 
de mediação e como se chega a um consenso entre as partes envolvidas 
em um processo ambiental. Na mediação a burocracia acaba e a solução 
chega com o próprio consenso entre as partes. No entanto, há diferenças. 
Na primeira audiência, o acordo surge a partir de sugestões entre as par-
tes. Na outra, o conciliador é quem faz as propostas para os envolvidos 
terminarem o processo. Informações: (www.sp.senac.br/jabaquara).

F - Negócios e Investimentos
Nos dias 9 e 10 de abril, o Banco Interamericano de Dessenvolvimento, a 
Câmara de Comercio e Industria de Dubai e o Governo do Panamá realizam 
o ‘Global Business Forum’ (GBF) pela primeira vez na América Latina 
e Caribe. O evento acontece no Hotel Westin Playa Bonita, na Cidade 
de Panamá. Este é o momento perfeito para explorar as oportunidades 
de negocio e de investimentos com clientes, socios e empreendedores 
do Golfo Árabe e países da América Latina e Caribe.  Participação em 
atividades de networking estruturadas e pinéis de discussão e apresen-
tações realizadas pelos principais líderes empresariales e de governo de 
ambas as regiões. Outras informaçõs em: (http://gbfl atinamerica.com/).

G - Semana Mazzaropi 
Quem gosta de cinema já pode se preparar. A 26ª Semana Mazzaropi 

acontece entre os dias 5 e 7 de abril, no Museu Mazzaropi, em Taubaté. O 
evento homenageia os 107 anos do nascimento de Amácio Mazzaropi, um 
dos maiores e mais conhecidos cineastas do Brasil. A programação conta 
com shows de música e de stand up, além de ofi cinas de cinema gratuitas 
com renomados profi ssionais da área, sobre temas como roteiro, produ-
ção, direção e montagem. Pela primeira vez, simultaneamente, o museu 
também receberá o 1° Festival Curta Mazzaropi, uma mostra competitiva 
que terá seus ganhadores revelados no dia 7 de abril. Mais informações 
tel. (12) 3634.3447, ou no site (www.museumazzaropi.org.br).

H - Ovos de Chocolate 
As tradicionais parreiras de ovos de Páscoa já começam a colorir as lojas 
Extra e Pão de Açúcar em todo o País. Nesta semana, chegam às unidades 
das redes ovos de marcas tradicionais, como Nestlé, Garoto e Ferrero Ro-
cher, além de itens presenteáveis, como caixas de bombons e tabletes de 
chocolate. Para este ano, Extra e Pão de Açúcar estimam um aumento de 
dois dígitos nas vendas desses itens, na comparação com o ano passado. 
Em 2019, as duas redes compraram 20% mais em volume desses produtos, 
sobre o mesmo período de 2018. A linha Pré-Páscoa da marca exclusiva 
Qualitá também já está disponível nas lojas. Este ano, a marca vai trabalhar 
com produtos licenciados do gato mais famoso do mundo: o Garfi eld. 

I - Educação Corporativa 
A HSM Educação Corporativa, reconhecida pelos eventos, livros, revista e 
cursos in Company, inicia uma nova unidade de negócio com objetivo de 
ampliar acesso aos conteúdos de gestão, inovação e liderança. Por meio da 
HSM University, a plataforma de educação corporativa oferecerá cursos livres 
e pós-graduação a distância voltados para gestão e inovação. Os cursos livres 
(40 horas) são desenvolvidos a partir das histórias de sucessos dos maiores 
executivos e empreendedores do mundo. O foco é oferecer aprimoramento 
das principais competências exigidas pelo mercado de trabalho. Já a pós-
-graduação, reconhecida pelo MEC (360 horas), possibilita aprender boas 
práticas profi ssionais com materiais que são cases de sucessos e de grandes 
nomes mundiais da gestão. Saiba mais em: (https://www.hsm.com.br/).

J -  Mirante 9 de Julho
No próximo sábado (16), das 12h às 19h, o Mirante 9 de Julho recebe 
a ‘Feirinha’, evento com curadoria da artista plástica Ida Feldman, que 
reunirá artistas plásticas, moda, itens de brechó, produtos orgânicos e 
serviços como tarô e quick massage, tudo embalado por uma playlist 
composta somente por vozes femininas. A ‘Feirinha’ traz para o espaço 
uma mistura interessante de serviços e produtos, propondo um ótimo 
passeio para o fi nal de semana cultural de São Paulo. Tudo em um ambiente 
descontraído, que promove a interação e garante espaço para artistas 
independentes do cenário paulista. A Feirinha acontece no Mirante 9 
de Julho desde setembro de 2018. Entrada gratuita.

consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

A - Violência Doméstica
Por iniciativa do Observatório da Mulher contra a Violência, o Senado 

Ciência’. Realizado pela L´Oréal, em parceria com a Unesco no Brasil e a Aca-
demia Brasileira de Ciências, objetiva reconhecer a participação da mulher 
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A previsão para o Índi-
ce Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 

(IPCA) passou de 3,85% para 
3,87%. Em relação a 2020, a 
previsão para o IPCA perma-
nece em 4%. Para 2021 e 2022, 
também não houve alteração na 
estimativa: 3,75%. 

As projeções estão no boletim 
Focus, publicação semanal elabo-
rada com base em estimativas de 
instituições fi nanceiras sobre os 
principais indicadores econômi-
cos. A meta de infl ação deste ano, 
defi nida pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), é 4,25%, com in-
tervalo de tolerância entre 2,75% 
e 5,75%. A estimativa para 2020 
está no centro da meta (4%). 
Essa meta tem intervalo de 1,5 
ponto percentual para cima ou 
para baixo. Para 2021, o centro 
da meta é 3,75%, também com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual. O CMN ainda 
não defi niu a meta de infl ação 
para 2022.

Com a fi nalidade de controlar 
a infl ação e alcançar a meta, o 

Para o mercado fi nanceiro, a Selic deve permanecer no seu 

mínimo histórico de 6,5% ao ano, até o fi m de 2019.

O novo presidente do Ban-
co Central (BC), Roberto 
Campos Neto, fará o primeiro 
discurso ofi cial amanhã (13), 
na cerimônia de transmissão 
de cargo. A solenidade terá a 
presença de autoridades como 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e de convidados do 
mercado fi nanceiro. 

Depois de terem a indica-
ção aprovada pelo Senado no 
último dia 26, Campos Neto e 
os novos diretores de Política 
Monetária, Bruno Serra Fer-
nandes, e de Organização do 
Sistema Financeiro, João Ma-
noel Pinho de Mello, tomaram 
posse no último dia 28. 

Um dos formuladores da 
política econômica do gover-
no, Campos Neto havia sido 
indicado pelo presidente Jair 
Bolsonaro em novembro. No 
entanto, ele e os novos direto-
res precisavam ser aprovados 
pelo Senado para poder assu-
mir, o que estendeu a perma-
nência do ex-presidente Ilan 
Goldfajn até fevereiro. Mesmo 
antes de assumir o comando 
do BC, Campos Neto reunia-se 

Novo presidente do BC, Roberto Campos Neto.

Faturamento do varejo 
paulista encerra 2018 
com alta de 5,3%

As vendas do comércio varejista 
no Estado de São Paulo atingiram R$ 
69,8 bilhões em dezembro, alta de 
4% em relação ao mesmo período de 
2017. Trata-se da maior cifra para um 
mês de dezembro desde o começo 
da série histórica, em 2008. No ano 
passado, o faturamento real do setor 
aumentou 5,3%, o que representa 
um montante de R$ 34,2 bilhões a 
mais do que o obtido no período de 
janeiro a dezembro de 2017.

Os dados são da pesquisa reali-
zada mensalmente pela Fecomer-
cioSP, com base em informações da 
Secretaria da Fazenda do Estado. 
Das nove atividades pesquisadas, 
oito registraram expansão em seu 
faturamento real no comparativo 
anual, com destaque para os seto-
res de eletrodomésticos, eletrôni-
cos e lojas de departamento (7,8%) 
e supermercados (5,3%). Juntos, 
contribuíram para o resultado geral 
com 2,4 pontos porcentuais (p.p.).

Conforme previsão da Fecomer-
cioSP, dezembro foi o melhor mês 
de toda a série histórica, iniciada 
em 2008. Assim, o varejo paulista 
encerrou 2018 com elevação das 
taxas anuais nas 16 regiões do 
Estado e em todas as atividades 
pesquisadas. Segundo a Federação, 
os dados apontam que as famílias 
não estão comprando somente o 
essencial, mas também voltaram a 
adquirir objetos domésticos – que 
sofreram queda de até 45% no 
período de instabilidade. 

Para a Entidade, o ambiente 
econômico está positivo e tende a 
melhorar em 2019 com os encami-
nhamentos e as aprovações das prin-
cipais reformas (AI/FecomercioSP).
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Mercado fi nanceiro aumenta projeção 
de infl ação e reduz alta do PIB

Instituições fi nanceiras, consultadas pelo Banco Central (BC), aumentaram levemente a estimativa para 
a infl ação este ano

para chegar à meta de infl ação. 
Ao reduzir os juros básicos, a 
tendência é diminuir os custos 
do crédito e incentivar a produ-
ção e o consumo. Para cortar a 
Selic, a autoridade monetária 
precisa estar segura de que 
os preços estão sob controle e 
não correm risco de fi car acima 
da meta de infl ação. Quando 
o Copom aumenta a Selic, o 
objetivo é conter a demanda 
aquecida, e isso causa refl exos 
nos preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança.

A estimativa para a expansão 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
– soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país – foi 
ajustada de 2,30% para 2,28%. 
Para 2020, a estimativa de cres-
cimento do PIB subiu de 2,70% 
para 2,80%. Em 2021 e 2022, a 
expectativa segue em 2,50% de 
crescimento do PIB. A previsão 
do mercado fi nanceiro para a 
cotação do dólar permanece em 
R$ 3,70 no fi nal deste ano e em 
R$ 3,75, no fi m de 2020 (ABr).

BC usa como principal instru-
mento a taxa básica de juros, a 
Selic. Para o mercado fi nancei-
ro, a Selic deve permanecer no 
seu mínimo histórico de 6,5% ao 
ano, até o fi m de 2019. Para o 
fi nal de 2020, a estimativa para 
a taxa é 8% ao ano, assim como 
a previsão para 2021 e 2022. A 
Selic, que serve de referência 
para os demais juros da eco-

nomia, é a taxa média cobrada 
nas negociações com títulos 
emitidos pelo Tesouro Nacio-
nal, registradas diariamente no 
Sistema Especial de Liquidação 
e de Custódia (Selic).

A manutenção da Selic, como 
prevê o mercado fi nanceiro 
neste ano, indica que o Copom 
considera as alterações anterio-
res nos juros básicos sufi cientes 

Novo presidente do BC quer estabilizar 
o poder de compra da população

regularmente com o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
e integrou a equipe brasileira 
que foi ao Fórum Econômico 
Mundial, em Davos, na Suíça, 
em janeiro.

Durante a sabatina no Sena-
do, Campos Neto defendeu a 
autonomia do Banco Central 
e afi rmou que terá como foco 
estabilizar o poder de compra 
da população e assegurar um 
sistema financeiro sólido e 
efi ciente. Nascido em 1969, 

Roberto de Oliveira Campos 
Neto é bacharel e mestre em 
economia pela Universidade 
da Califórnia. O novo presi-
dente do BC tem longa tra-
jetória no sistema fi nanceiro, 
iniciou a carreira no Banco 
Bozano Simonsen e trabalhou 
no Banco Santander por vários 
anos. É neto do economista, 
diplomata e escritor Roberto 
Campos (1917-2001), defen-
sor do liberalismo econômico 
(ABr).

A FecomercioSP estimou em R$ 
45 milhões os prejuízos ao comércio 
causados pelas chuvas e alagamen-
tos que atingiram a capital paulista e 
a região do ABC Paulista. O cálculo 
da entidade considera apenas o im-
pacto sofrido pelo comércio ontem 
(11). O valor representa 0,2% do 
faturamento total do mês de março 
nas regiões do ABC e da capital 
paulista. Os setores mais afetados 
foram aqueles suscetíveis a compras 
não programadas, como supermer-
cados, farmácias e lojas de roupas, 
além do grupo denominado “outras 
atividades”, como artigos esportivos, 
livros e revistas.

“Num dia atípico como o de hoje, 
são vários os aspectos que impactam 
as vendas. O primeiro é que muitos 

trabalhadores, em acordo com a em-
presa, optam por não se deslocar [até 
o local de trabalho] e permanecem 
em casa. Além disso, o trabalhador 
que, em sua hora de almoço ou fi m de 
expediente, poderia passar na frente 
de estabelecimentos comerciais e 
shoppings e comprar alguma coisa 
por impulso, não efetuará”, destaca, 
em nota, a FecomercioSP. 

A entidade ressalta que a difi cul-
dade dos lojistas para chegar até 
seus estabelecimentos comerciais 
também causa impacto negativo nas 
vendas de produtos. De acordo com a 
FecomercioSP, os pequenos negócios 
são os que devem ter mais prejuízo, 
já que contam com menor número 
de empregados e menos alternativas 
para se manterem abertos (ABr).

Chegou a 45 milhões o prejuízo com 
chuva em São Paulo
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Má comunicação:
um bumerangue

A aprovação de um 

governante tem muito 

a ver com o sistema de 

comunicação adotado 

para veicular seus feitos 

e modo de agir 

Nesse caso, a comunica-
ção incorpora o papel 
de “poder expressi-

vo”, que detém a condição 
de convencer audiências 
sobre as qualidades de uma 
gestão governamental.  Essa 
capacidade  carece de alguns 
pré-requisitos: coerência nas 
abordagens, foco em priorida-
des, uso adequado de meios, 
oportunidade, racionalidade 
dos processos, eficiência e 
qualidade dos comunicadores, 
entre outros.

O governo Bolsonaro vai na 
contramão desses conceitos. 
Sua comunicação tem três 
vértices: o do porta-voz ofi cial, 
general Otávio Rêgo Barros, 
que lê comunicados ofi ciais 
e interpreta atos da adminis-
tração, gestos e atitudes do 
presidente; o do núcleo da 
Secretaria de Comunicação, 
mais afeito ao cotidiano dos 
programas e operação dos 
meios e redes tecnológicas; e 
a modelagem familiar, coorde-
nada pelo fi lho do presidente, 
Carlos, com a participação de 
outro fi lho, o deputado Eduar-
do, que usa as redes sociais, e 
o próprio chefe do Executivo, 
com mensagens pelo twitter 
sob o tom incandescente da 
campanha eleitoral.

Difícil manter coerência e 
harmonia com a adoção de um 
modelo que tem múltiplas fon-
tes, cada qual com uma linha 
própria. O general Barros dá o 
tom ofi cial do governo; a Secom 
(Secretaria de Comunicação) 
oferece o suporte e massifi ca os 
atos governamentais; e o grupo 
familiar age como guerreiro 
em campo de batalha, defen-
dendo e atacando adversários. 
É natural que a comunicação 
advinda do seio familiar ganhe 
maior audiência, não só por-
que as mensagens produzidas 
adquirem força, causando 
impacto e polêmica, como pela 
estratégia, que parece clara, de 
transformar o pai e os fi lhos em 
fonte de matéria prima para 
os apoiadores do presidente.

Enquanto o general Barros 
se esforça para aparar ares-
tas, estas são produzidas, aos 
montões, tanto pelo presidente 
quanto por seu fi lho Carlos, 
que se tornou famoso com a 
operação midiática nas redes 
durante a campanha eleitoral. 
O princípio essencial da comu-
nicação – coerência – é subs-
tituído por ruídos, fenômeno 
indesejável e combatido pelos 
comunicadores. Quanto mais 
ruído, mais dispersão, maior 

distúrbio no processo, maior 
desarmonia, fatores que aca-
bam minando a credibilidade 
de uma administração.

As redes sociais se prestam 
bem às comunicações infor-
mais, essa torrente que mistura 
emoção com “achismos”, bílis 
com desavenças, tiros recípro-
cos. Usá-las como principal 
meio de comunicação é um 
risco. A esfera privada penetra 
na esfera pública. E quando os 
dois territórios se bifurcam, a 
comunicação acaba sem rumo. 
Os ruídos corroem sua efi cácia, 
desmanchando os polos de 
verdade.

Os governos possuem uma 
identidade, que é a mescla 
de seus programas, modos de 
agir, gostos e atitudes de seus 
membros, a partir do principal, 
o presidente, etc. Na moldura 
de conceitos, escolhe alguns 
conceitos (poucos), para neles 
focar a administração. A identi-
dade é a coluna vertebral de um 
governo. Se não for plasmada, 
o governo se desmonta. Esta-
mos vendo nesse momento 
questões adjetivas tomarem o 
lugar de questões substantivas. 
É o caso da “golden shower” 
deixando em segundo plano a 
reforma da Previdência.

Não haverá boa imagem 
enquanto continuarmos a as-
sistir ao “tiroteio” expressivo. 
Sob rajadas fortes, do lado da 
família Bolsonaro, e de lados 
favoráveis e contrários ao 
governo, o campo de batalha 
da campanha eleitoral tende 
a se recompor. Sinal péssimo. 
Vai sobrar frustração ao porta-
-voz da comunicação, general 
Rêgo Barros; ao Secretário do 
governo, general Carlos Alber-
to dos Santos Cruz, a quem 
está subordinada a Secom; e 
à própria família Bolsonaro, 
quando perceber que sua ba-
talha comunicativa, efi ciente 
nos tempos de campanha, hoje 
funciona como arsenal para 
suprir tanto exércitos leais 
quanto adversários. 

Nenhum governo será bem 
avaliado sob permanente es-
tado de tensão.

Em suma, a comunicação 
feita nesses moldes tende a se 
transformar em bumerangue, 
voltando-se contra quem a 
dispara. No plano político, o 
impacto aparece na dispersão 
da base aliada, que usará o des-
gaste para expandir seu cacife. 
O desmonte dos paradigmas 
do marketing na campanha 
eleitoral não signifi ca que as 
técnicas, os métodos e proces-
sos tradicionais estejam todos 
condenados. 

A conferir.
 

(*) - Jornalista, é professor
titular da USP, consultor

político e de comunicação
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

O presidente da Casa, 
Rodrigo Maia, disse que 
espera instalar amanhã 

(13) as 12 principais comissões 
permanentes da Câmara, inclu-
sive a CCJ, a primeira a analisar 
a reforma da Previdência. 

Maia reforçou que os partidos 
esperam o envio do projeto que 
altera o regime previdenciário 
dos militares para que tramite 
de forma conjunta. Segundo 
ele, o encaminhamento da 
proposta dos militares pelo 
governo é fundamental para 
dar garantia a alguns partidos 
e para que haja mais conforto 
na tramitação das duas maté-
rias. O líder do PSL na Câmara, 
Delegado Waldir (GO), reiterou 
que a tramitação da PEC só vai 
caminhar de fato após o gover-
no federal enviar o projeto dos 
militares. 

Para o líder do DEM na Câ-
mara, Elmar Nascimento (BA), 
o Palácio do Planalto precisa 
se debruçar e lutar por sua 
principal pauta econômica, que 
é a reforma previdenciária. “O 
ideal é a mobilização das redes e 
das ruas para um tema central, 

Amanhã poderão ser instaladas as 12 principais comissões permanentes da Câmara.

Após mais de uma semana 
sem sessão deliberativa, os 
senadores têm pela frente 
uma pauta extensa. A expec-
tativa é que, com a instalação 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara, a 
primeira a analisar a reforma 
da Previdência, o Senado 
também defi na a comissão de 
acompanhamento da propos-
ta de emenda à Constituição 
que vai mexer nas regras para 
aposentadoria de milhares de 
brasileiros.

Também nesta semana, mi-
nistros de várias pastas devem 
agendar a ida a comissões 
permanentes do Senado para 
falar de seus planos de traba-
lho. A presença mais esperada 
no Senado é a do ministro da 
Economia, Paulo Guedes. A 
expectativa é que hoje (12) ele 
participe de audiência pública 
na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) para debater 
o endividamento dos estados. 
Ainda sem dia confirmado, 
Guedes é aguardado em uma 
sessão temática no plenário da 
Casa para debater a reforma da 
Previdência e o pacto federativo.

Um grupo de três senado-
res – Weverton (PDT-MA), 
Eduardo Girão (Pode-CE) 

Ministros devem agendar a ida a comissões permanentes do 

Senado para falar de seus planos de trabalho.

O senador Jorge Kajuru 
(PSB-GO) destacou a grande 
desigualdade entre homens e 
mulheres que persiste no Bra-
sil. Apesar de serem 51,6% da 
população, exemplifi cou o se-
nador, elas ocupam menos de 
15% dos assentos do Senado. 
Para ele, é preciso evoluir, não 
só no campo político. “Basta 
acompanhar o noticiário coti-
diano para atestar o quanto a 
estupidez tem tomado conta 
dos homens na sua relação com 
as mulheres. O que se vê são 
exemplos de atos nascidos de 
uma mentalidade ultrapassa-
da, em que o homem se julga 
superior e vê a mulher como 
propriedade, que pode ser tra-
tada como ele bem entender”.

O parlamentar ressaltou que 
o Brasil é um país “perigoso 
para as mulheres”. Para ele, 
elas nunca estão a salvo de 
violência, seja no espaço parti-
cular ou no espaço público. Ele 
lembrou que nos últimos anos, 
várias foram as medidas legais 
criadas para dar proteção às 
mulheres, como a Lei Maria 
da Penha, que qualifi cou como 
crime a violência doméstica e a 
alteração do Código Penal, em 
2015, para prever o feminicídio 
como circunstância qualifi ca-

Senador Jorge Kajuru

(PSB-GO).
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O Dia do Bibliotecário (12 de 
março), está sendo comemora-
do no Senado com amplo debate 
sobre o papel das bibliotecas 
como promotoras de mudan-
ças na sociedade. A abertura 
dos eventos foi ontem (11) em 
seminário com profi ssionais de 
24 países. Para hoje (12) e ama-
nhã (13), estão previstos mais 
seminários e palestras, em uma 
agenda extensa de atividades.

“Todo o recurso voltado para 
biblioteca é um investimento, 
não um gasto. Estudos de-
monstram que para cada euro 
investido em biblioteca, há um 
retorno de 3,80 euros — afi r-
mou na abertura do evento a 
presidente da Seção América 
Latina e Caribe (Ifla/LAC), 
Glória Pérez-Salmerón. Para a 
diretora da Biblioteca do Sena-
do, Mônica Rizzo, a reunião de 
profi ssionais de diversos países 
é oportunidade única para apro-
fundar o entendimento sobre 
o papel do bibliotecário na 
atualidade, bem como de unir 
forças em prol do bem comum.

Fraudes em
cursos superiores
a distância 

A Comissão de Transparência 
do Senado pode aprovar hoje 
(12) um requerimento para que 
o colegiado realize uma audiência 
pública com representantes do 
Ministério da Educação (MEC) 
e do Ministério Público Federal 
(MPF), sobre fraudes cometidas 
em cursos superiores a distância. 
O requerimento foi apresentado 
por Rodrigo Cunha (PSDB-AL), 
que preside a comissão. 

O senador lembra que recente-
mente o MEC suspendeu 27 facul-
dades devido à oferta irregular de 
cursos superiores. As instituições 
estavam localizadas em 14 estados, 
o que mostra que o problema é de 
dimensão nacional. O parlamentar 
também se vale de investigação 
recente de  CPI na Assembleia 
Legislativa de Pernambuco, dan-
do conta que somente naquele 
estado mais de 80 mil estudantes 
foram enganados por faculdades 
que ofereciam cursos superiores a 
distância sem autorização do MEC. 

Essa situação fez com que 
dezenas de milhares de alunos 
recebessem diplomas que, na 
prática, não valem nada. Cunha 
ainda acrescenta que o mesmo 
ocorreu em Alagoas, onde mais 
de 20 mil alunos nas cidades de 
Penedo, Piranhas, Pão de Açúcar, 
entre outras, “têm diplomas na mão 
sem nenhum valor, porque fi zeram 
cursos a distância oferecidos por 
empresas que só tinham autoriza-
ção para atuar presencialmente” 
(Ag.Senado).

Reajustes da conta 
de luz ao índice 
ofi cial de infl ação

Projeto que limita o reajus-
te anual das contas de luz à 
variação da infl ação ofi cial do 
País, que é medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), tramita 
na Câmara. A proposta é de 
autoria do deputado Rubens 
Otoni (PT-GO). O objetivo, se-
gundo ele, é coibir aumentos da 
tarifa de energia elétrica acima 
da infl ação.

“Nos últimos anos, o reajuste 
da tarifa sido um dos fatores de 
maior impacto sobre a infl ação. 
Em alguns casos a Agencia 
Nacional de Energia Elétrica 
[Aneel] autorizou aumento de 
até 23,2% em determinadas 
cidades e regiões do País”, 
disse. Atualmente, os con-
sumidores pagam um valor 
correspondente à quantidade 
de energia elétrica consumida 
no mês multiplicada por uma 
tarifa – expressa em reais por 
quilowatt-hora (R$/kWh) –, 
calculada pela Aneel, que varia 
por companhia distribuidora. 

A agência autoriza reajustes 
anuais nessa tarifa, que levam 
em conta os custos da empresa 
no fornecimento do serviço. O 
projeto será analisado em cará-
ter conclusivo pelas comissões 
de Minas e Energia; Finanças 
e Tributação; e Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Câmara volta ao trabalho com 
expectativa de instalação da CCJ
Após o recesso de carnaval, os deputados retomam os trabalhos esta semana com a expectativa de 
instalação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para dar início à tramitação da proposta da 
reforma da Previdência

mostrando disposição para o 
debate e a articulação política”, 
disse o líder, por meio de sua 
assessoria.

O plenário poderá votar pau-
tas consideradas prioritárias 
pela bancada feminina. Três 
projetos tramitam em regime 
de urgência e poderão ser 
analisados esta semana, entre 

eles a proposta que determina 
ao juiz do caso de violência 
contra a mulher ordenar a 
apreensão de arma de fogo 
eventualmente registrada em 
nome do agressor. A proposi-
ção insere dispositivos na Lei 
Maria da Penha para prevenir 
o feminicídio.

Os deputados também pode-

rão analisar projeto que quer 
combater acusações falsas de 
alienação parental e abuso 
sexual contra crianças e ado-
lescentes, tornando obrigatória 
a realização de uma perícia. A 
ideia é evitar que o agressor 
de uma mulher a ameace com 
a perda da guarda dos fi lhos se 
ela denunciar agressões (ABr).

Estudos demonstram que para cada euro investido em biblioteca, 

há um retorno de 3,80 euros.
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Visita de Guedes, CPI e pauta de 
mulheres devem movimentar Senado

e Major Olímpio (PSL-SP) – 
deve apresentar uma lista de 
projetos nas áreas de segurança 
pública e combate à corrupção 
para ser votada na Casa. Devem 
ser incluídos na lista projetos 
que tratam do aumento de 
penas e tipifi cação de novos 
crimes, além de restrições para 
a progressão de regime e saídas 
temporárias de presos.

Os senadores devem ter entre 
suas prioridades no plenário 
votação de projetos de combate 
à violência contra as mulheres 
e em defesa da igualdade de 
gênero. Um dos destaques é o 
que amplia a proteção da Lei 

Maria da Penha. Pela a pro-
posta, se houver risco para 
a mulher, o agressor deverá 
ser imediatamente afastado 
do lar. Caso não haja comarca 
com juiz de plantão na cidade, 
a autoridade policial vai poder 
decretar medida protetiva. 

Também podem avançar 
no Senado cerca de 20 pro-
posições entre as dezenas 
que foram elencadas pela 
Procuradoria Especial da 
Mulher referentes à defesa 
da igualdade de gênero, ao 
combate à violência e à pro-
teção da família, da saúde e 
do trabalho (ABr).

Bibliotecas como promotoras de 
mudanças na sociedade

A missão das bibliotecas foi 
o tema sobre o qual se debru-
çou um dos palestrantes da 
abertura, o professor da USP 
e jornalista Eugênio Bucci. 
Para ele, o momento atual no 
mundo é da pós-verdade, com 
predominância de fake news 
e distorção intencional das 
mensagens por boa parte dos 
meios de comunicação e de 
maus políticos.

“As bibliotecas devem, mais 
do que nunca, realizar seu papel 
histórico: propiciar o recolhi-
mento, para que o indivíduo 
tenha acesso ao livro, ao au-
toconhecimento e a liberdade 
que isso acarreta; e fortalecer 
sua vantagem como local de en-
contro político, de pessoas que 
se associam para agir politica-
mente de forma livre”,afi rmou 
Bucci (Ag.Senado).

Kajuru relata desigualdades e 
pede valorização da mulher

dora do crime de homicídio 
e incluí-lo no rol dos crimes 
hediondos.

“ Acredito que nós, legislado-
res, devemos pedir desculpas à 
nação e às mulheres por ainda 
não termos contribuído para a 
criação de um marco regulató-
rio que leve à gestação de uma 
nova cultura de respeito e va-
lorização da mulher, origem da 
vida. Eu só vou ser um humano 
feliz no dia em que trocarmos 
o ‘Dia Internacional da Mulher’ 
para o dia do fi m da violência 
contra a mulher” (Ag.Senado).



Certa feita, esqueci do 

aniversário de casamen-

to! Era o 13º (agora, em 

fevereiro, foi o 48º...). Eu 

estava em um período 

de muita agitação pro-

fi ssional, como diretor 

de uma distribuidora de 

veículos, vice-presidente 

de um sindicato nacio-

nal patronal e ainda 

ministrava cursos, pa-

lestras e treinamento em 

empresas e escolas...

Na manhã seguinte, ela 
me mostrou um belo 
anel e disse: “Veja o 

presente que eu ‘me dei’ de 
aniversário de casamento”! 
E completou, ferinamente: 
“Você não se lembrou, não é 
mesmo?”

Premido por uma situação 
tão desagradável, vexatória e 
constrangedora, achei que a 
única saída seria apelar para 
o humor (como, aliás, sempre 
faço...). Com a cara mais de-
slavada do mundo (afi nal, eu 
havia acabado de fazer a barba 
e lavar o rosto...), disse: “Lem-
brei, sim, claro, mas eu não 
guardo rancor, está tudo bem!” 
Ela riu bastante da piada e 
também não mostrou rancor.

É bem verdade que, depois, 
vieram as desculpas formais, 
acompanhadas de fl ores e um 
jantar à luz de velas...

Entretanto, “a pergunta 
que não quer calar” é esta: a 
mulher tem mesmo melhor 
memória do que o homem? 
Afinal, ela NUNCA esquece 
aniversários de nascimento, 
casamento, formatura, bati-
zado, datas especiais, eventos 
e – principalmente – onde está 
cada coisa em casa! Às vezes 
ele berra lá do quarto: “min-
has meias marrons não estão 
aqui!” e ela retruca: “estão 
sim senhor! Olhe na segunda 
gaveta, no lado esquerdo...”! 
Só então ele olha, e lá estão 
as benditas meias...

Então, vamos lá: no que 
tange ao aspecto físico, ambos 
têm as mesmas condições e 
posição da memória: lá está ela 
na região chamada hipocam-
po, localizado no sistema lím-
bico do cérebro. A diferença, 
portanto – que indubitavel-
mente existe – não se refere 
a eventual privilégio de um 
sobre o outro, como acontece 
com o cérebro, por exemplo. 
Nesse setor, as neurociências 
já comprovaram que o cérebro 
masculino é aproximadamente 
10% Como já escrevemos 
nesta coluna, a cientista di-
namarquesa Bente Pakken-
berg demonstrou que, além 
disso, os homens têm cerca de 
quatro bilhões de neurônios a 
mais do que as mulheres. Isso 

ocorre na região do neocór-
tex, que é uma fi na cobertura 
que recobre a zona externa 
do cérebro e apresenta uma 
grande quantidade de sulcos 
divididos em seis camadas. 
É indispensável dizer que a 
mesma neurociência provou, 
por intermédio do pesquisador 
americano Roger Gorski, que 
essa quantidade nada signifi ca 
e não impede a mulher de 
fazer melhor uso dos seus 19 
bilhões de neurônios do que o 
homem com seus 23 bi!

A esta altura, temos que 
apelar para um outro ameri-
cano, Mark Gungor, escritor e 
palestrante de sucesso que, ao 
falar sobre as diferenças fun-
damentais entre os cérebros 
masculino e feminino, em sua 
mais célebre e conhecida pal-
estra, que ele denomina “The 
tale of two brains”, diz que a 
mulher se recorda de todas 
as coisas e detalhes porque, 
a tudo o que lhe ocorre, ela 
associa um elemento chamado 
“emoção”. Ele afirma que 
quando quem quer que seja 
agrega emoção a qualquer 
coisa que lhe aconteça, isso 
fi ca gravado em sua memória! 
Ele prossegue indagando: “E 
o homem, não tem emoção? 
E responde em seguida: “Tem. 
Mas ele não liga!” 

Se observarmos bem nosso 
comportamento no dia a dia, 
perceberemos que, na prática, 
memória é uma questão de 
atenção. Quando prestamos 
atenção de verdade – e com 
interesse – em relação a um 
fato, acontecimento, história, 
data ou pessoa, a possibi-
lidade de conservarmos essa 
lembrança em nossa mente é 
muito grande.

Também o exercício ajuda a 
desenvolver a memória. Dec-
lamar poesias, por exemplo, 
estimula  a mente a encaixar 
as palavras nos escaninhos 
mentais que estão dispostos 
lá no neocórtex.

Em um programa de treina-
mento que ministrei para ger-
entes e supervisores do Banco 
do Brasil, um participante 
elogiou minha memória, desta-
cando que eu narrava histórias 
nas quais citava números, no-
mes, datas e outros detalhes 
sem recorrer a anotações. 
Agradecendo, respondi que, 
de fato, eu me orgulho de 
duas virtudes que possuo: a 
primeira, sem dúvida, é minha 
memória, que ajuda muito 
meu trabalho. A segunda... a 
segunda... a segunda... eu não 
lembro!

(*) - Consultor Empresarial e Edu-
cacional, é Advogado, Professor e 

Jornalista. Presidente da A.P.I. (2006-
09). Autor de “Mostrando a Língua”; 

“Boas Dicas para Boas Falas”; 
“Homens são de Marte, Mulheres são 

de Morte” e 4 outras obras. É membro 
da Academia Cristã de Letras e do In-
stituto para Valorização da Educação 

e Pesquisa e Instituto Histórico e 
Geográfi co de São Paulo.

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Elas têm 
mais 

memória do 
que eles?
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Carlos Henrique Mencaci (*)

Diante da necessidade de um 
atendimento cada vez mais ágil, 
os aparatos tecnológicos sur-
preendem até os mais céticos.

Segundo a Associação Bra-
sileira de Automação-GS1, a 
taxa de robotização nas em-
presas cresceu 8% em um ano. 
E não é à toa! Afi nal, aliar-se 
às soluções modernas pode 
ser uma fórmula de sucesso, 
principalmente se você admi-
nistra call centers. Quem não 
considerar a relevância das 
ferramentas tecnológicas em 
suas campanhas corre o risco 
de fi car para trás.

O método do estudo avalia 
vários setores e o índice possui 
um intervalo de variação de 0 
a 1. Em novembro, apontava 
0,223 e hoje está em 0,241. 
Pode parecer apenas um de-
talhe, mas é uma informação 
importante para o ramo. De 

A robotização veio para fi car!
estratégica, visando aumentar 
produtividade e lucros. Por 
isso, sistemas como o Agente 
Virtual são ideais. Ele é capaz 
de fazer todo um atendimento 
sozinho e utiliza a voz humana 
para fi car mais próximo do 
cliente. Na modalidade CPC, 
ainda agiliza o contato com a 
pessoa certa. O sistema está 
revolucionando o mercado, 
pois é capaz de reconhecer 
textos, fala, gírias e melhorar 
a cada execução.

Se você gerencia um contact 
center, invista em dispositivos 
atuais! Afi nal, a automação tira 
da frente tarefas repetitivas e 
deixa com o operador negocia-
ções mais complexas. Desse 
modo, as pessoas ganham mais 
tempo para desenvolverem no-
vas habilidades e competências. 
Modernize-se!

(*) - É presidente da Total IP - Soluções 
e Robôs para Contact Centers

(www.totalip.com.br).

acordo com os especialistas, a 
evolução aconteceu devido à 
necessidade das companhias 
ganharem mercado frente à 
concorrência.

Não para por aí! Conforme 
previsões do Fórum Eco-
nômico Mundial, a robótica 
avançada e a inteligência ar-
tifi cial estão entre as ciências 

impulsionadoras de mudanças 
futuras. Uma das razões é a 
primordialidade de responder 
aos consumidores de forma 
cada vez mais rápida. Assim, é 
evidente: a tecnologia chegou 
para auxiliar o trabalho huma-
no e veio para fi car.

O desafio está em saber 
inserir a estrutura de maneira 
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METALÚRGICA ARICANDUVA S.A. - CNPJ/MF nº 
61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 09.04.19 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Metalúrgi-
ca Aricanduva S.A. a se reunirem em assembleia geral e 
ordinária, no dia 09 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede 
social, na Avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 115, nesta 
Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.18; 2.- fixação dos honorá-
rios da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 08 de março de 2019. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

MO HOLDING S.A.
CNPJ/MF Nº 19.437.400/0001-97 - NIRE 35.300.460.774

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da MO Holding S.A. (a “Companhia”) para se
reunirem em AGE, que será realizada na sede social da Companhia, na Avenida das
Nações Unidas, 11633, 7º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, São Paulo/SP, no dia
19/03/2019, às 9hs, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Ratificar a
nomeação, pela Diretoria da Companhia, da empresa avaliadora, contratada para avaliação
da Companhia e de sua controlada, Mantris Gestão em Saúde Corporativa Ltda.
(“Mantris”). (ii) Examinar e aprovar os Laudos de Avaliação, de 20/11/2018, tanto da
Companhia como da Mantris. (iii) Deliberar sobre a proposta da Administração para aumento
do capital social da Companhia, no valor de R$4.732.804,53, com a subscrição de
21.621.728 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo
preço de emissão de R$ 0,218891133 por ação, fixado nos termos do artigo 170, § 1º,
II, da Lei das S/A, a serem integralizadas mediante a conversão integral dos AFAC’s
realizados por parte dos sócios, ou em dinheiro. (iv) Alterar, em decorrência do aumento
do capital referido em (iii), o artigo 5º do Estatuto Social. (v) Consolidar o Estatuto Social
da Companhia, com a única alteração do capital social. (vi) Autorizar os administradores
da Companhia a praticarem todos os atos necessários e suficientes para efetivar o
referido aumento de capital. São Paulo, 07 de março de 2019. Diretoria.      (08, 09 e 12)

Diante disso, o Instituto de Protesto-
-MG aproveita essa data para 
orientar os consumidores sobre as 

consequências de uma dívida não paga e 
a possibilidade de ela ser protestada, ou 
seja, cobrada via cartório, especialmente 
após a vigência da lei nº 23.204, que exime 
o credor de pagar qualquer taxa para ten-
tar reaver um valor por meio do protesto 
extrajudicial.  

A lei não ocasiona nenhuma mudança 
para o devedor, mas a tendência é que 
as pessoas que precisam receber utili-
zem, cada vez mais, esse recurso legal. 
“Esse alerta em relação a valores não 
pagos é importante, porque antes de 
uma dívida ser protestada, o devedor 
recebe uma intimação informando que 
ele precisa quitar o débito que possui 
e que tem um prazo de três dias úteis 
para pagar, considerando a data do re-
cebimento”, explica Eversio Donizete, 
tabelião e representante do Instituto de 
Protesto-MG. 

Donizete acrescenta que o devedor pode 
procurar o cartório, que enviou a intimação, 
para quitar o débito ou o próprio credor 
para renegociar diretamente. “Nesses 
casos, é necessário que ele apresente um 
pedido de desistência do protesto, pois essa 

Consumo consciente
O Dia Mundial do Consumidor, celebrado na próxima sexta-feira (15), é marcado por uma série 
de promoções e ações de marketing, estimulando as compras. É em momentos como este que 
muitas pessoas acabam se endividando

é a forma pela qual o tabelião é comunicado 
sobre a negociação”, afi rma. No entanto, é 
preciso ter em mente que se a pessoa não 
cumprir o acordo, o título pode ser levado 
a protesto novamente. 

Segundo ele, apenas se o devedor 
intimado não fi zer o pagamento é que o 
protesto será efetivado. “Após o protesto 
extrajudicial da dívida, a pessoa ou em-
presa que é protestada fi ca impedida de 
fazer fi nanciamentos e empréstimos; sofre 

restrições junto à agência bancária para 
retirada de talões de cheques, cartões e 
empréstimos; e outros”, explica. 

Outra consequência é que o protesto só 
deixa de existir se for pago, ou seja, ele 
jamais prescreve. Além disso, na esfera 
judicial, o credor terá em seu poder a 
prova formal, revestida de fé pública, de 
que o devedor está inadimplente ou des-
cumpriu sua obrigação (Fonte: Instituto 
de Protesto-MG). 
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A Diretoria

Contador: Julio Amadeu Correia Abrantes TC CRC 1SP059555/O-9

DIGIGRAF DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A. - CNPJ nº 54.472.956/0001-15
Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 Demonstração do Resultado
do Período Encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017ATIVO 2018 2017

Circulante
Disponibilidades 25.996.312,79 17.004.668,82
 Banco Conta Movimento 661.293,82 838.347,55
 Impostos a Recuperar 245.902,73 644.148,26
 Duplicatas a Receber 12.706.577,57 7.073.608,00
 Mercadorias 11.942.431,18 8.254.650,44
 Adiantamentos Fornecedores 297.288,09 51.041,03
 Bloqueio Judicial 142.819,40 142.873,54
Permanente
Imobilizado 132.197,07 163.595,70
 Bens em Operação 304.462,38 297.351,39
 Intangíveis 5.141,95 5.141,95
 (-) Depreciação Acumulada (177.407,26) (133.755,69)
Total do Ativo 26.128.509,86 17.173.406,47

PASSIVO 2018 2017
Circulante
Curto Prazo 24.444.358,19 15.842.182,59
 Fornecedores (Nacionais) 7.057.569,72 5.246.206,80
 Fornecedores (Externo) 10.836.576,43 7.599.964,51
 Empréstimos 4.604.225,05 1.460.000,00
 Salários a Pagar 29.825,78 19.294,02
 Honorários Diretores a Pagar 79.295,81 79.252,09
 IRRF sobre Honorários Diretoria a Recolher 26.695,05 26.705,46
 INSS sobre Honorários Diretores a Recolher 1.863,12 1.825,32
 Impostos a Recolher 388.149,89 281.829,08
 Adiantamento Clientes 465.063,90 172.011,87
 Processo Judicial 955.093,44 955.093,44
Patrimônio Líquido 1.684.151,67 1.331.223,88
 Capital Social 900.000,00 900.000,00
 Reserva Legal 54.274,78 54.274,78
 (+) Lucro Acumulado 729.876,89 376.949,10
Total do Passivo 26.128.509,86 17.173.406,47

 2018 2017
Receita Operacional Bruta 59.012.261,42 40.659.201,47
 Vendas 55.419.548,73 37.761.435,16
 Serviços Prestados 3.100.712,69 2.403.970,58
 Aluguel de Máquina 492.000,00 492.000,00
 Receita Financeira - 1.795,73
 (-) Deduções de Vendas e Serviços 12.892.683,02 9.067.273,06
Receita Operacional Líquida 46.119.578,40 31.591.928,41
 (-) Custo das Mercadorias Vendidas 32.485.209,66 22.319.271,93
 (-) Custo Mercadoria/Serviços 1.037.193,84 1.025.871,36
Lucro Operacional Bruto 12.597.174,90 8.246.785,12
 (-) Despesas Operacionais 14.081.334,74 10.537.971,99
Prejuízo Operacional Líquido (1.484.159,84) (2.291.186,87)
 (+) Receitas não Operacionais 1.952.722,18 2.519.880,25
Lucro Líquido antes da Contribuição 
 Social e Imposto de Renda 468.562,34 228.693,38
 (-) Contribuição Social sobre Lucro Empresa 35.963,12 21.725,12
 (-) Provisão para IRPJ 79.671,43 48.347,55
Lucro do Exercício 352.927,79 158.620,71

OPA Soluções Tecnológicas S/A
CNPJ em organização - NIRE em organização

Ata da AGC de Sociedade Anônima de Capital Fechado 
Aos 06/11/18, às 09:30hrs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente - Luis Otavio Borba Tavares; Secretário - Leandro 
Lamanna Zanardi. Deliberações: 1. Aprovar a constituição e o Estatuto Social da Companhia. 2. Aprovar a subscrição e integralização, 
neste ato, em moeda corrente nacional, pelos acionistas fundadores, na forma trazida no Boletim de Subscrição das ações, na medida 
das respectivas participações no capital da sociedade em constituição. Ficou ajustado que o capital social da sociedade será de R$ 
100.000,00 dividido em 100.000 ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada. Concluída a 
subscrição da totalidade das ações representativas do capital social da sociedade pela assinatura do Boletim de Subscrição, ficam elas 
assim distribuídas entre os subscritores: a) a acionista OPA Tecnologias Ltda, acima qualificada, com 95.000 ações ordinárias, subscritas 
e integralizadas na forma do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, no valor de R$ 95.000,00, equivalente a 95% do 
capital social, e b) o acionista Leandro Lamanna Zanardi, acima qualificado, com 5.000 ações ordinárias, subscritas e integralizadas 
na forma do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, no valor de R$ 5.000,00, equivalente a 5% do capital social. 3. A 
eleição dos membros da Diretoria, com mandatos unificados de 03 anos, a contar da presente data, que se estenderão até a posse 
dos membros eleitos na Reunião do Conselho de Administração subsequente ao término dos mandatos, sendo permitida a reeleição: 
a) Matheus Lazaretti de Sá, CPF sob o n.º 418.801.638-88, como Diretor Administrativo e de Operações e b) Leandro Lamanna 
Zanardi, CPF n° 285.522.338-51, como Diretor de Tecnologia. Os Diretores são investidos em seus cargos nesta data, por meio da 
assinatura dos Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento. Os acionistas subscritores do capital social inicial da Companhia 
fixaram a remuneração global anual dos membros da Diretoria da Companhia em R$ 22.800,00 para cada um dos Diretores. 4. A 
eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandatos unificados de 03 anos, a contar da presente data, 
que se estenderão até a posse dos membros eleitos na AGO subsequente ao término dos mandatos, sendo permitida a reeleição: 
a) Luis Otávio Borba Tavares, CPF n.º 723.785.141-15; b) Matheus Lazaretti de SÁ, CPF s n.º 418.801.638-88, e c) Marcio José 
Barbero, CPF nº 083.231.728-46. Os conselheiros são investidos em seus cargos nesta data, por meio da assinatura Termos de Posse 
e Declarações de Desimpedimento. O Luis Otávio Borba Tavares, acima qualificado, é nomeado para ocupar o cargo de Presidente 
do Conselho de Administração da Companhia e o Matheus Lazaretti de Sá, acima qualificado, é nomeado para ocupar o cargo 
de Vice-Presidente do Conselho de Administração. Os acionistas subscritores do capital social inicial da Companhia fixaram a remu-
neração global anual do Presidente do Conselho de Administração em R$ 120.000,00 e, para o Vice-Presidente e para o membro 
do Conselho de administração sem designação específica, fixaram a remuneração global anual de R$ 1.000,00. O Vice-Presidente e 
o membro do Conselho de administração sem designação específica do Conselho de Administração da Companhia, renunciam ex-
pressamente, em caráter irrevogável e irretratável, ao direito de receber da Companhia qualquer quantia a título de remuneração por 
sua atuação como administrador desta, conforme Termo de Renúncia a Pró-Labore. 5. Aprovar e determinar desde logo a retenção 
da totalidade dos lucros dos exercícios de 2018 e 2019 para reinvestimento na Companhia. Os administradores ora eleitos ficam au-
torizados a praticar todo e qualquer ato necessário para a formalização da constituição da Companhia ora aprovada, incluindo, mas 
não se limitando à realização dos registros necessários na JUCESP e demais órgãos competentes. Nada mais. Advogado: Marcio 
Barbero - OAB/SP 336.518. Jucesp sob o NIRE nº 3530052990-1 em 27/12/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória,  
Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI

CNPJ/MF 11.282.212/0001-25
Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo sob n.º 948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, sala 809, Vila Clementino, na Capital do Estado de São Paulo, 
convoca todos os sócios para Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 20 de março de 2019, na Rua Machado 
Bittencourt, 361, auditório 1, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira chamada às 18:30h, em segunda chamada às 
19:30h, e em terceira e última chamada às 20:30h, para, nos termos da cláusula 14ª do Contrato Social, deliberar em sede de 
Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) inclusão e exclusão de sócios; (b) Discutir situação dos sócios 
Henrique Tadashi Katayama e Tarcisio da Silva Sousa Junior; (c) assuntos financeiros de interesse da sociedade; (d) assuntos 
jurídicos de interesse da sociedade; (e) assuntos administrativos da sociedade; (f) demais assuntos de interesse da sociedade. 
São Paulo, 01/03/2019. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.

Enem 
terá nova 
diagramação

O Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) terá uma nova 
diagramação na edição deste 
ano. O exame não terá mais 
folha de rascunho. Agora, se-
gundo o Inep, os cadernos de 
questões do Enem terão um 
espaço em branco para apoio 
na elaboração de cálculos e da 
redação. 

A medida gerará “uma signi-
fi cativa economia com papel e 
impressão”, de acordo com o 
Inep. Além da mudança na dia-
gramação, os dados biométricos 
dos estudantes passarão a ser 
coletados com uma pequena 
esponja que permite a coleta 
da digital e pode ser utilizada 
mais de três mil vezes. Até o ano 
passado, a coleta da digital era 
feita com uma lâmina de grafi te, 
individual. 

A capacitação dos colabora-
dores envolvidos na aplicação 
do Enem será feita principal-
mente a distância, reduzindo 
a capacitação presencial. Ao 
todo, cerca de 500 mil pessoas 
trabalham na aplicação das 
provas. Segundo o Inep, essa 
medida eliminará gastos com 
passagem aérea e terrestre, 
hospedagem, aluguel de salas 
e auditórios em diversas partes 
do país.

Neste ano, o Enem será 
aplicado nos dias 3 e 10 de no-
vembro. As inscrições estarão 
abertas de 6 a 17 de maio. Entre 
1º e 10 de abril os estudantes 
poderão pedir isenção da taxa 
de inscrição. Nesse mesmo 
período, o Inep vai receber as 
justifi cativas dos que faltaram 
às provas em 2018 (ABr).

HOTEL MAJESTIC S.A.
CNPJ/MF nº 43.121.946/0001-19

Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais - R$) 
Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de
Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2018. Águas de Lindóia, Março de 2019.        A Administração

1. Contexto Operacional: A Sociedade iniciou suas atividades em fevereiro 
de 1973, tendo como objeto social a prestação de serviços de Hotelaria. 2. 
Apresentação das Demonstrações Financeiras: As Demonstrações Fi-
nanceiras dos exercícios fi ndos em 31/12/2018 e 2017 foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem os 
pronunciamentos técnicos, interpretações técnicas e orientações técnicas 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e estão apre-
sentadas em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 
6.404/76 alterada pelas Leis nº 10.303/01, 11.638/07 e 11.941/09).

Diretoria - José Artur Bernardi - Diretor
Contador - Arnaldo Pastorin Júnior - CRC - CT 1SP 222.245/O-9

          2018          2017
 Passivo Circulante  3.327.854   2.476.664 
Fornecedores  438.976   382.597 
Empréstimos e Financiamentos  14.353   72.573 
Salários e Encargos Sociais  669.456   590.899 
Impostos e Contribuições  116.344   94.931 
Provisão para I.R.P.J. / CSL  888   194 
Adiantamentos de Terceiros  2.085.457   1.335.472 
Outras Contas  2.379   0,00 
Não Circulante  23.755   28.587 
Impostos e Contribuições Parcelados  23.755   28.587 
Patrimônio Líquido  9.135.538   9.225.288 
Capital Social  3.500.000   3.500.000 
Reservas de Capital  347.302   347.302 
Reservas de Lucros  5.288.237   5.377.987 
Total Passivo  12.487.147   11.730.539 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

          2018          2017
 Ativo Circulante 3.505.426   2.629.381
Caixa e Equivalentes de Caixa  1.031.037   1.316.791 
Duplicatas a Receber - Clientes  638.894   460.081 
Impostos e Contribuições a Recuperar  31.339   26.968 
Estoques  1.784.883   811.038 
Adiantamentos  2.800   0,00 
Despesas de Exercícios Seguintes  16.474   14.502 
Não Circulante  8.981.721   9.101.159
Realizável a Longo Prazo  3.379   1.000 
Depósitos Judiciais  3.379   1.000 
Investimentos  1.690.279   1.690.279
Participações Societárias  1.690.279   1.690.279 
Imobilizado  7.272.160   7.409.623 
Custo Histórico  10.260.594   10.117.274 
( - ) Depreciações  (2.988.434)  (2.707.650)
Intangível  15.903   257 
Custo Histórico  19.211   1.540 
( - ) Amortizações  (3.307)  (1.284)
Total Ativo  12.487.147   11.730.539 

Balanço Patrimonial

Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido

  Capital Reserva Reserva  
   social  legal     Lucros  Total
Saldos em 31/12/2016:  3.500.000   344.439   5.323.590   9.168.029 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  0,00   0,00   57.260   57.260 
Constituição de Reserva de Capital  0,00   2.863   (2.863)  0,00 
Saldos em 31/12/2017:  3.500.000   347.302   5.377.987   9.225.288 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  0,00   0,00   (9.750)  (9.750)
Ações em Tesouraria   0,00   0,00   (80.000)  (80.000)
Saldos em 31/12/2018:  3.500.000   347.302   5.288.237   9.135.538 

Demonstração do Resultado Demonstração dos Fluxos de Caixa         2018        2017
A- Atividades Operacionais  13.456   969.510 
Lucro Líquido Ajustado:  273.058   326.709 
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício  (9.750)  57.260 
Depreciações e Amortizações  282.808   269.449 
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo:  (1.164.179)  (113.966)
Duplicatas a Receber  (178.813)  (163.380)
Tributos a compensar  (4.371)  (2.286)
Depósitos e Cauções  (2.379)  0,00 
Estoques  (973.845)  49.683 
Adiantamentos  (2.800)  0,00 
Despesas de Exercícios Seguintes  (1.972)  2.017 
Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo:  904.577   756.768 
Fornecedores  56.379   47.105 
Salários e encargos  78.557   93.920 
Tributos a recolher  17.277   2.199 
Adiantamentos de Terceiros  749.986   613.543 
Outras  2.379   0,00 
B- Atividades de Investimento  (160.991)  (117.425)
(Aquisições) / vendas de imobilizado e intangivel  (160.991)  (117.425)
C- Atividades de Financiamento  (138.219)  (65.697)
Captação (pagamento) de empréstimos  (58.219)  (65.697)
D- Total dos Efeitos no Caixa (A+B+C)  (285.755)  786.388 
Saldo inicial do caixa  1.316.791   530.403 
Saldo fi nal do caixa  1.031.037   1.316.791 
Variação no caixa  (285.755)  786.388 

          2018          2017
Revenda de Mercadorias  49.298   32.676 
Prestação de Serviços  14.326.206   14.441.758 
Receita Operacional Bruta  14.375.503   14.474.435 
(-) Impostos sobre / Vendas e Devoluções  (1.252.349)  (1.262.117)
Receita Operacional Líquida  13.123.154   13.212.318 
Custo dos serviços prestados produto revendidos  (4.213.504)  (4.826.928)
Lucro Bruto  8.909.650   8.385.390 
Despesas Operacionais :  (8.658.646)  (8.079.707)
Despesas com Vendas  (363.584)  (349.385)
Despesas Gerais Administrativas  (7.552.173)  (7.038.390)
Despesas Tributárias  (460.082)  (427.482)
Depreciações / Amortizações  (282.808)  (269.449)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais  0,00   5.000 
Resultado Das Operações (EBIT)  251.004   305.683 
Efeitos Financeiros :  (124.749)  (139.474)
Receitas Financeiras  106.976   56.798 
Despesas Financeiras  (231.724)  (196.272)
Lucro (Prejuízo) Operacional  126.256   166.209 
Lucro (Prejuízo) Antes IRPJ / CSSL  126.256   166.209 
Provisão para Imposto de Renda  (93.651)  (73.757)
Provisão para Contribuição Social  (42.354)  (35.193)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  (9.750)  57.260 

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para suas 

publicações Consulte sua 
agência de confi ança,

ou ligue para

3043-4171
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São Paulo, terça-feira, 12 de março de 2019

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

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 12 de Março de 2019. Dia de Santo Inocêncio I, São Bernar-
do de Cápua, São Gregório I e Dia do Anjo Manaquel, cuja virtude é o 
caráter. Hoje é o aniversário das cidades de Recife e de Olinda, 

no Pernambuco. Aniversariantes famosos: a cantora e atriz Liza 
Minnelli que faz 73 anos, o cantor James Taylor que nasceu em 1948, 
o cantor Donizetti completa 48 anos e a atriz carioca Juliana Silveira 
que nasceu em 1980.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é agradável e charmoso, e 
também é muito animado; gosta de coisas empolgantes. Possuidor 
de muita percepção e mente curiosa, por isso poderá se envolver 
com misticismo. Tem muita habilidade para divertir e encantar 
as pessoas, é inteligente e ambicioso e por isso se divide entre as 
recompensas fi nanceiras e o desejo de cumprir seus ideais. Sabe 
lidar bem com o medo daquilo que não conhece, a não ser, talvez, ao 
receio pela morte por considerá-la uma interrupção inoportuna de 
sua vida, com a qual normalmente nunca fi ca totalmente satisfeito e 
a qual busca mudar muitas vezes. Uma de suas características mais 
notáveis é a sinceridade.

Dicionário dos sonhos
GRAVIDEZ – Se quem sonha é casada, aumento de 
família. Solteira, irá romper em breve uma ligação sen-
timental. Sendo viúva: logo conhecerá alguém. Sentir 
que está grávida, aviso de mudança. Dar à luz a um 
bebê, indica sorte no jogo durante três dias. Alguém 
da família, amiga ou conhecida grávida: melhoria da 
posição fi nanceira. Números de sorte:  09, 23, 46, 61 e 97.

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

Esta terça é o sétimo dia da lunação. Sentimo-nos mais dispostos a resolver impasses e a enfrentar os desafi os. Em 

Touro a Lua dá maior sensualidade e esquenta os relacionamentos ainda pela manhã. Sentimos certa necessidade 

em tomar providências para assuntos que vinham se arrastando. Não tentar se impor e nem interferir muito na 

vida um do outro. Usar de autoridade não dará certo. Aproveite a Lua em Gêmeos a tarde, 12h29 para ser espon-

tâneo na relação afetiva e conquistar a atenção e se aproximar de alguém que atraia sua atenção.
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O Sol se aproximando do seu signo 
dá maior interesse pela relação a 
dois, parcerias, sociedades e até 
casamento. Positivo para encon-
tros sociais e afetivos, ir a luta e 
conquistar as pessoas que se ama. 
Relacionamentos serão intensos e as 
amizades felizes se você mantiver a 
calma. 94/394 – Vermelho.

As relações sociais devem ser bem 
avaliadas, sem pressa. Melhora o 
retorno através do trabalho bem feito, 
até o fi nal de mês de março. Usar de 
autoridade não dará certo. Aproveite 
esta Lua para ser espontâneo na 
relação afetiva. Não tente interferir 
na vida do outro. 82/782 – Branco.

Este dia é bom para viagens, pas-
seios e pesquisas. Com a Lua em 
seu signo a tarde vai encontrar bem
-estar e espaço para avançar. Neste 
dia encontrará também bem-estar 
através esporte e atividades ao ar 
livre. Precisa manter um relacio-
namento moderado com amigos. 
23/223 – Amarelo.

Precisa manter a harmonia no 
ambiente de trabalho para evitar 
situações de confl ito. Pode ser levado 
a situações de rompimento brusco, 
se não mantiver a calma e a diploma-
cia. Positivo para encontros sociais 
e afetivos, ir à luta e conquistar as 
pessoas que ama. 26/426 – Amarelo.

Livre-se do que não serve mais e 
prepare-se para algo novo que poderá 
trazer benefícios a sua vida pessoal. 
Aproveite esta terça com a Lua Nova 
em Touro desde a tarde haverá uma 
acelerada nos planos e projetos que 
já estavam programados. Logo terá 
novidades. 53/453 – Vermelho.

Hora de se agradar quem se ama. 
Se tiver reunião ou entrevista neste 
período, esteja confi ante. Precisa 
manter a diplomacia diante de alte-
rações nos caminhos que poderão 
ocorrer nesta semana. Evite as atitu-
des críticas que afastam as pessoas 
de seu convívio. 36/336 – Amarelo.

Os relacionamentos e o romantismo 
estão em destaque ainda neste seu 
dia favorável da semana. Intensa 
felicidade, pois as relações senti-
mentais fi cam mais sólidas e fi rmes. 
O descanso e os momentos de lazer 
serão benéfi cos para sua estabili-
dade mental e física nesta semana.  
52/352 – Verde.

A Lua em Gêmeos a tarde dá pen-
samento ágil e impulsividade que 
precisa controlar. Tome cuidado 
com as gorduras e frituras, pois 
o fígado fi ca mais sensível nestes 
dias. Mantenha as relações dentro 
de certo equilíbrio para evitar brigas 
e a perda de prestígio no trabalho. 
24/524 – Azul.

Dedique-se as tarefas de curto pra-
zo, que dependem apenas de você. 
Certas difi culdades de entendimen-
to ainda podem perturbar o meio 
familiar e podem trazer mudanças 
que não estavam previstas. Evite 
cometer excessos que prejudiquem 
a sua saúde. 32/632 – Branco.

Bom momento para encontros so-
ciais e afetivos, para conquistar as 
pessoas e descobrir que realmente 
ama. Perigo de atritos, com amigos, 
vizinhos e pessoas inoportunas com 
necessidade de mudar a vida. Cuide 
de sua saúde fazendo exercícios 
e atividades físicas. Relaxe mais. 
57/757 – Azul.

A situação fi nanceira melhora atra-
vés da sua dedicação e adaptação 
no trabalho agora que o Sol está se 
aproximando da casa do dinheiro. 
Revelar uma percepção panorâmi-
ca e global da situação chamará 
a atenção de todos. Siga o rumo 
traçado e logo terá bons resultados. 
27/827 – Cinza.

Favorecidas as festas, os eventos e 
a diversão no fi nal do dia. Controle 
as emoções e procure realizar suas 
tarefas com prazer, tornando-as 
mais leves, em vez de reclamar 
delas. Tenha esperança de ganhar 
dinheiro com um novo negócio que 
iniciar quando o Sol estiver indo para 
Áries. 56/656 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para conseguir um emprego melhor: Acenda 2 
velas brancas para São José e peça para ele ajudá-la a 
conseguir um emprego melhor do que o atual. Quando 
o seu pedido for atendido, você deverá acender sobre 
um pires branco 1 vela branca, durante 7 domingos 
seguidos. E não se esqueça de fazer uma oração de 
agradecimento ao santo. Enterre as sobras da vela 
num jardim.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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ICAC
JAGUATIRICA

GNOMORDS
EOEMPAFIA

ENROLASM
DAIRROMPE

MANTAEAUN
ALCEACOLITO

OIFEARRA
PETALAIDAR

AERRADICAR
ADAGAANIMA
BAGOVOAMAN

ULLARANJA

ADELEIHD
AMORTIZAÇÃO

Rudeza;
grosseria

Daniele
Suzuki,

atriz
carioca 

Atitude de
suposta 

superiori-
dade

Novo aco-
metimento
da mesma

doença

Pessoa
que auxilia
o padre,
na missa

Título dos
reis do
antigo
Egito

Em
posição

mais
elevada

Museu 
do (?),

instituição
carioca

Arma curta
e larga,

similar ao
punhal

Escola do
Exército

em Resen-
de (RJ)

A terceira
incógnita

mate-
mática

Abreviatu-
ra inglesa
de "disco

rígido" 

Estudar
(texto)

Fruta da
feijoada

Estimula
Esporte 

de Alisson
e Bruno

Extinguir
(fig.)

Tipo de
som

Etapa da
viagem
Rádio

(símbolo) 

Fixador de
penteados
Princípio

(fig.)

Ainda, em
espanhol

Vil (fem.)

Medo, 
em inglês
Satélite 

de Júpiter

Cervídeo
polar

Sucesso
de Djavan

Entra com
violência

Anno Domi-
ni (abrev.) 

De modo
imperfeito

Desgastar
(tecido)
pelo uso

Tamanho de blusas
(abrev.)

Tradicional união
indiana

Título de emissão
bancária (sigla)

Pessoa de
sucesso
(gíria)

Flor orna-
mental sem
perfume

Ingerir (líquido)

Felídeo
selvagem

Retarda
algo (fig.)
Cobertor
de cama

Anão
lendário

que habita
no interior
da Terra

Item que acompanha 
o cachê alto na vida

profissional do  
artista famoso

Rua
(abrev.)
Fósforo

(símbolo)

Cada
parcela 
de uma
dívida

Anita
Malfatti,
pintora

Cantora
britânica
de "Hello"

Bolsa, em inglês

3/aún — bag. 4/fear. 5/adele. 6/arraso. 7/acólito — empáfia.

O ano de 2019 traz 

perspectiva animadora 

para uma área 

essencial dentro das 

empresas: a do Capital 

Humano

Nos contatos diretos com 
setores de gestão das 
organizações, tenho 

notado uma maior importância 
dada aos profi ssionais e, con-
sequentemente, menor inci-
dência de trocas ou admissões. 
Sinal de que as empresas estão 
apostando mais nas pessoas. O 
custo para demitir, substituir 
ou contratar novos profis-
sionais é alto, assim como as 
chances de que não consigam 
se adaptar às funções. 

Sem falar no tempo e na 
energia dedicados para que as 
contratações surtam o efeito 
desejado. A dificuldade de 
aculturamento de novos cola-
boradores é outro entrave, o 
que incentiva as organizações 
a valorizarem seu próprio Ca-
pital Humano. Uma alternativa 
encontrada pelos gestores 
para endereçar esta questão é 
investir em programas de as-
sessment, que são empregados 
também para este fi m. 

Conhecer as competências 
e o potencial de seus profi s-
sionais, bem como adequar o 
colaborador à posição exercida 
ou desejada, hoje, é essencial 
para se obter a efi ciência ne-
cessária rumo ao crescimento 
dos negócios. O conceito do 
Capital Humano foi criado em 
1950 por Theodore W. Shultz e 
é defi nido pela capacidade de 
conhecimentos, competências 
e atitudes para desempenhar 
trabalho com valor econômico. 

Para bom entendedor meia 

palavra basta. Na prática, sig-
nifi ca dizer que a organização 
que prezar pelos colaborado-
res já acostumados com os 
processos internos pode obter 
vantagem competitiva em 
mercados superconcorridos. 
Os profi ssionais encarregados 
deste setor têm ao menos seis 
funções importantes. São elas:
 • Elaborar processos seleti-

vos alinhados com missão 
e valores;

 • Analisar indicadores de 
desempenho para conhe-
cer bem os profi ssionais e 
fazer eventuais ajustes;

 • Desenvolver as competên-
cias de forma a capacitar as 
pessoas para os desafi os;

 • Oferecer apoio e ajudar a 
esclarecer programas de 
metas e objetivos;

 • Engajar os talentos para 
que eles não queiram 
buscar outro local para 
trabalhar.

Mais do que qualquer função, 
a área do Capital Humano 
deve agir como suporte para 
o desenvolvimento pessoal e 
profi ssional dos funcionários 
dentro das organizações. 
Compreender as competências 
e buscar alternativas adequa-
das a cada colaborador são 
essenciais para construir times 
sólidos e equilibrados. 

Quando este trabalho é bem 
feito, a máxima “não serve, 
manda embora” é substituída 
por outra mais alinhada com 
os novos tempos: “avaliar, 
adequar e valorizar”, pessoas, 
afi nal, elas são o maior bem de 
uma empresa.

 
(*) - Pós-graduado em RH, bacharel 

em psicologia, possui experiência na 
área de Gestão de Talento e Capital 
Humano. É Corporate Business da 

Thomas Case & Associados.

Os benefícios da boa 
gestão do Capital Humano

César De Lucca (*)

Refl exões

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

Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A. - 
CNPJ/MF nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - 
Convocação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 
em 10.04.19 - Ficam convocados os senhores acionistas 
da Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A. a se 
reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 10 de abril de 
2019, às 09:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º 
andar, sala 121, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.18; 2.- fixação dos 
honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse 
social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, 
no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 
133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 11 de março de 2019. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Prosumidor é um neo-
logismo criado com a 
junção dos termos “pro-

dutor” e “consumidor”. Hoje 
em dia, a maior parte dos 
brasileiros é consumidor de 
energia, sendo obrigado a 
comprar eletricidade.

No entanto, vem crescendo as 
possibilidades de implantação 
de sistemas eólicos, solares e 
de biomassa, tanto em plantas 
industriais quanto em residên-
cias. A legislação brasileira que 
permite que uma pessoa física 
gere energia em sua própria 
casa e injete-a à rede elétrica é 
de 2012, e estabeleceu o regime 
jurídico para geração distribu-
ída no Brasil e criou o Sistema 
de Compensação de Energia 
Elétrica. Em 2017, houve uma 
atualização na resolução, mas 
especialistas do setor acredi-
tam que novas mudanças serão 
necessárias e inevitáveis. 

“A regulamentação brasileira 
já é bastante madura, porém 
ainda existe necessidade de 
alguns ajustes”, disse Antonia 
Sonia Alves Cardoso Diniz, da 
PUC- Minas. De acordo com o 
professor titular de Energia da 
UFABC, João Manoel Losada 
Moreira, o fenômeno do “pro-
sumidor” já “está ocorrendo” e 

Se você estimula a produção individual,

todo mundo pode gerar energia elétrica.

Prosumidor: a palavra do futuro - 
Em breve, você será também

A palavra “prosumidor” ainda pode soar estranha para muitas pessoas, mas deve se tornar um termo 
ofi cial nas próximas décadas em todo o Brasil devido às mudanças no setor energético
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do “prosumidor” será abordado 
no IX Congresso de Tecnologias 
Limpas e Renováveis para Ge-
ração de Energia, que ocorrerá 
dentro da Feira Ecoenergy, em 
São Paulo, entre os dias 21 e 23 
de maio. O evento, organizado 
pela CIPA Fiera Milano, cha-
mava-se “Ener Solar + Brasil”, 
nome que manteve por anos. 
Mas, diante do aquecimento 
do setor energético, em 2019 
o evento foi rebatizado de 
“Ecoenergy - Feira e Congresso 
Internacional de Tecnologias 
Limpas e Renováveis para Ge-
ração de Energia”.

Agora, a feira conta com mais 
cinco setores - combustíveis 
gasosos, líquidos e sólidos, 
energia geotérmica e hidro-
elétrica, além dos já existentes 
GTDC, biomassa, energia eólica 
e energia solar. “O mercado 
brasileiro está aquecido. Um 
dos motivos para isso é a ne-
cessidade de complementarie-
dade às hidrelétricas. Estamos 
saindo do período chuvoso, com 
os reservatórios do sudeste 
inferiores a 40% de água acu-
mulada, havendo a necessidade 
da busca por outras fontes de 
energia, incluindo a solar”, disse 
Antonia Sonia (ANSA).

é irreversível. “Hoje as residên-
cias são compradoras de eletri-
cidade, mas elas passarão a ser 
geradoras de energia. Então, 
uma companhia elétrica passa-
rá a ser compradora, prestará 
apenas serviço de transmissão”, 
explicou o especialista.

“Esse panorama impõe toda 
uma reestruturação do sistema, 
a qual precisa ser feita com 
coordenação para que as em-
presas de energia não tenham 
problemas para se manterem”, 
afi rmou Moreira, apontando 
que esse é o “tópico dominante” 
da atualidade no setor energé-
tico, pois “envolve a parte eco-
nômica, técnica e regulação”. 
“Se você estimula a produção 
individual, todo mundo pode 

gerar energia elétrica, mas o 
mercado sofrerá uma super-
produção. Por isso, o processo 
de implantação é lento - e deve 
ser lento mesmo”, observou o 
professor da UFABC.

Nas condições atuais, a regula-
ção não permite que uma pessoa 
venda energia, mas que apenas 
troque-a com a concessionária. 
Ela autoriza que uma unidade 
consumidora receba créditos 
da distribuidora local pelo ex-
cedente de energia que produz 
com base em fontes renováveis, 
cogeração qualifi cada ou fonte 
hídrica. Uma nova resolução 
- que atualizará os termos do 
setor - pode sair ainda em 2019, 
de acordo com a Aneel.

Diante da urgência das dis-

O Real Madrid anunciou ontem (11) o 
retorno do técnico tricampeão da Liga dos 
Campeões, Zinédine Zidane, no comando do 
clube merengue. A volta do treinador francês 
ao time espanhol acontece nove meses após o 
anúncio da sua saída, em maio de 2018. O novo 
contrato de Zidane será válido até o dia 30 de 
junho de 2022. 

O argentino Santiago Solari, por sua vez, teve 
seu vínculo como técnico da equipe principal 
rescindido, no entanto, o Real Madrid lhe 
apresentou uma oferta para continuar sendo 
funcionário do clube. O anúncio de Zidane como 
treinador do Real Madrid colocou um ponto fi nal 
aos rumores de que o francês estava próximo 
de um acerto com a Juventus ou o Chelsea.

Sob o comando do ex-jogador francês, o Real 
Madrid venceu três vezes consecutivas a Liga 
dos Campeões. Além disso, Zidane liderou o 

clube merengue nas conquistas de dois Mun-
diais Interclubes, uma Supercopa da Uefa, um 
Campeonato Espanhol e outra Supercopa da 
Espanha. 

Zidane deixou o Real Madrid logo após a 
conquista do tricampeonato da Champions 
League, pegando todos de surpresa. 

Na sua saída, o francês afi rmou que o time 
precisava de uma grande mudança para seguir 
ganhando títulos. Desde que saiu do clube 
merengue, o Real venceu apenas o Mundial de 
Clubes, no ano passado.

Vivendo uma grande crise, o Real Madrid 
conseguiu voltar a vencer no domingo (10), 
ao golear o Valladolid por 4 a 1, pelo Campeo-
nato Espanhol. Em apenas uma semana, o 
time merengue foi eliminado da Copa do Rei, 
da Liga dos Campeões e viu o rival Barcelona 
se distanciar na liderança da La Liga (ANSA).

Real Madrid anuncia retorno de 
Zidane ao comando do clube

“Não importa o que esteja acontecendo 
na sua vida agora. É simplesmente uma 
experiência. Isso é tudo. E você colocou 
a si mesmo lá. Talvez você não se lembre 
como – provavelmente você não se lembra 
– mas uma vez que você aceite que você 
se colocou lá, você pode simplesmente sair 
disso. Mas, não esqueça, isso está servindo 
a um propósito para você, por isso você está 
lá. Está fazendo algo para você. Oh sim, está, 
não importa o quê. Não importa se é um 
problema de abundância ou um problema 
de saúde, está servindo a algo para você. 
No momento em que você deixa isso ir, no 
momento em que você o libera, você tam-
bém está liberando o propósito. Você está 
pronto para isso? Talvez sim. Talvez não.”

(Adamus)

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 C

8C
A-

A9
BE

-4
8E

1-
9A

C
2.



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

netjen@netjen.com.br

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

T : 3043-4171

Página 7São Paulo, terça-feira, 12 de março de 2019

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: LEÔNCIO SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, 
nascido em Tremedal - BA, aos 23/02/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Agacicio Gonçalves dos Santos e de Helena Fortunato da Silva; A 
pretendente: CREMILDA PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
vendedora, nascida em Macajuba - BA, aos 12/12/1980, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudemiro Teles da Silva e de Maria Teles Pereira.

O pretendente: GUILHERME APARECIDO LIMA FÉLIX SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteiro, estagiário, nascido em São Paulo - SP, aos 15/03/1990, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivanildo Félix Santos e de Maria Gomes 
de Lima Félix; A pretendente: LAÍS SANTOS MUNIZ, nacionalidade brasileira, solteira, 
balconista, nascida em Guarulhos - SP, aos 12/02/1994, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto do Nascimento Muniz e de Selma Costa Santos.

O pretendente: RAFAEL TELLES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em Salvador - BA, aos 22/10/1996, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Nunes dos Santos e de Regina Coeli Bispo Telles; 
A pretendente: MEIRIELE DE SANTANA DA COSTA, nacionalidade brasileira, solteira, 
recepcionista, nascida em Salvador - BA, aos 02/07/1993, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Ivonaldo da Costa e de Meirelene Borges de Santana da Costa.

O pretendente: DIEGO MATIAS SANTANA, nacionalidade brasileira, solteiro, agente 
de saúde, nascido em São Paulo - SP, aos 29/12/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Braz Santana e de Sílvia Aparecida Matias Santana; 
A pretendente: MARCIA NASCIMENTO GONZAGA, nacionalidade brasileira, solteira, 
manicure, nascida em São Paulo - SP, aos 25/05/1995, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ernailton Palmeira Gonzaga e de Marineide Rita do Nascimento.

O pretendente: SANDRO HORA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, moto-
rista, nascido em Serrinha - BA, aos 12/02/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Salvador Matos dos Santos e de Estela Hora dos Santos; A pretendente: 
THEREZA CRISTIANE CAVALCANTE SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São José do Egito - PE, aos 12/03/1986, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Marcos da Silva e de Maria José Bezerra Cavalcante Silva.

O pretendente: RIVALDO JOSÉ DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, serralheiro, 
nascido em Palmares - PE, aos 05/01/1992, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Maria dos Prazeres Mendonça da Silva; A pretendente: PAULIANA 
JACKSAN SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Pal-
mares - PE, aos 24/08/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Nilton Sergio dos Santos e de Cicera Maria da Silva.

O pretendente: DENYS SAINT FELIX, nacionalidade haitiano, solteiro, auxiliar de cozinha, 
nascido em Republica do Haiti, aos 27/12/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Elicoit Saint Felix e de Mercivierge Erine; A pretendente: MAQUISE 
BAPTICHON, nacionalidade haitiana, solteira, estudante, nascida em Republica do Haiti, 
aos 05/02/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcony 
Baptichon e de Alliette Fricien.

O pretendente: GABRIEL MOTA SATUBAL, nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 18/10/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Roldão Antonio Satubal e de Claudete Mota do Nascimento Satubal; 
A pretendente: PAMELA ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 10/02/1993, residente e 
domiciliada e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Marcos dos 
Santos e de Eidi Fatima Alves dos Anjos.

A pretendente: ADRIANA DA SILVA PATRICIO, nacionalidade brasileira, solteira, opera-
dora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 07/03/1998, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Amaro Ricardo Patricio e de Rosalva Ferreira da Silva 
Patricio; A pretendente: DANIELE TAUANE OLIVEIRA ARAUJO, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 26/02/1998, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jomilto Pereira de Araujo e de Cristiana de Oliveira Santos.

O pretendente: ROBERTO LUIZ RODRIGUES, nacionalidade brasileira, divorciado, 
segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 27/01/1969, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Madalena Rodrigues; A pretendente: SÔNIA 
MARIA GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciada, costureira, nascida em 
Visconde do Rio Branco - MG, aos 12/10/1967, residente e domiciliada em Mauá - SP, 
fi lha de Manoelito Gomes da Silva e de Ana da Conceição da Silva.

O pretendente: MILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR, nacionalidade brasileira, solteiro, 
manobrista, nascido em São Paulo - SP, aos 28/05/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Ferreira da Silva e de Roseli Aparecida Coelho da 
Silva; A pretendente: ADRIELLE PEREIRA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, nascida em Barra do Mendes - BA, aos 28/11/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Onilio Alves de Oliveira e de Abenilde Pereira de Oliveira.

O pretendente: DANILO FELIPE BORGES SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
encarregado de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 07/01/1995, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Borges Silva e de Onezia Felipe; A 
pretendente: BIATRIZ CRISTINA DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
jovem aprendiz, nascida em São Paulo - SP, aos 21/01/2002, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Angelo Marcio da Silva e de Carina Cristina dos Santos Silva.

O pretendente: JAIRO SILVA DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, divorciado, co-
merciante, nascido em Jaboatão, atual Jaboatão dos Guararapes - PE, aos 26/03/1976, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jaime Alves de Almeida e 
de Marleide Francisca Silva de Almeida; A pretendente: KELLY CAROLINE GONÇAL-
VES, nacionalidade brasileira, divorciada, corretora de imóveis, nascida em Embu das 
Artes - SP, aos 03/07/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Gonçalves e de Antonia Justina Gonçalves.

O pretendente: ANDERSON DA SILVA LISBÔA, nacionalidade brasileira, solteiro, su-
pervisor de operações, nascido em Cacoal - RO, aos 09/03/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Laurindo Lisbôa e de Aparecida da Silva; 
A pretendente: SOLANGE OLIVEIRA DA CRUZ, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 12/07/1977, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Souza da Cruz e de Railda Oliveira da Cruz.

O pretendente: JAILTON SILVA DE SANTANA, nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, 
nascido em Nordestina - BA, aos 09/07/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jacob Evangelista de Santana e de Marly Ferreira da Silva; A pretendente: 
MIRANEIDE PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Rio Grande do Piauí - PI, aos 02/02/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Vidal Pereira da Silva e de Clarice Pereira da Silva.

O pretendente: JONATHAN DOS SANTOS XAVIER, nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 14/03/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Osias Xavier e de Silmara Regina Gomes dos Santos; A pretendente: 
ALDICLÉCIA DOS SANTOS GONÇALVES, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida 
em Nossa Senhora da Glória - SE, aos 03/03/2001, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aldair José Gonçalves e de Maria Aparecida Ferreira dos Santos.

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: GILMAR RODRIGUES DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Petrolina, PE, no dia (12/11/1977), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Rodrigues de Andrade e de Helena Rodrigues 
de Oliveira. A pretendente: EDNA ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Jacobina, BA, no dia (29/09/1983), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Oliveira da Silva e de Cecília Silva Almeida.

O pretendente: ALFEU PAULO GONDIM OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
supervisor de atendimento, nascido nesta Capital, SP, no dia (25/01/1961), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Levi Oliveira e de Hilda Oliveira. A 
pretendente: ANTÔNIA BESERRA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Princesa Isabel, PB, no dia (05/06/1982), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Pereira da Silva e de Tereza Beserra Leite.

O pretendente: SEVERINO FRANCULINO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
controlador de área, nascido em Campo Grande, AL, no dia (14/07/1965), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Franculino dos Santos e de Neuza 
Lira dos Santos. A pretendente: ROSINEIDE VIEIRA LINS, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Águas Belas, PE, no dia (20/03/1973), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cícero Manoel Vieira e de Severina Maria da Conceição.

O pretendente: LUIZ CARLOS BUENO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Janiópolis, PR, no dia (21/02/1965), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Bueno e de Ana Dias de Souza Bueno. A pretendente: 
MIRIAN ELOI SALVADOR ALVES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Ivaté, PR, no dia (25/12/1969), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Cícero Eloi da Silva e de Maria de Jesus da Silva.

O pretendente: CESAR LOURENÇO DE MELO, estado civil divorciado, profi ssão ca-
beleireiro, nascido nesta Capital, SP, no dia (03/08/1977), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Lourenço de Melo e de Maria Angeluse de Melo. A 
pretendente: LUZIANE SARMENTO DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, 
nascida em Santa Cruz, PB, no dia (27/01/1982), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel José de Sousa e de Luíza Dalva de Sousa.

O pretendente: DANILO MARQUES FORTINO, estado civil solteiro, profi ssão editor de 
vídeo e vt, nascido nesta Capital, SP, no dia (05/02/1985), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivanilson Fortino e de Edna Marques Batista Fortino. A 
pretendente: HELEN FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida nesta Capital, Pinheiros, SP, no dia (07/02/1979), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fátima Ferreira da Silva.

O pretendente: JAIME ANTUNES, estado civil divorciado, profi ssão cabista, nascido em Mauá, 
SP, no dia (20/01/1956), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz 
Antunes e de Maria Rita Antunes. A pretendente: FÁTIMA BATISTA DA SILVA E SILVA, estado 
civil viúva, profi ssão babá, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (20/08/1958), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Idair Batista da Silva e de Anezia da Costa Silva.

O pretendente: GERRY ADRIANO COUTO, estado civil solteiro, profi ssão pintor residencial, 
nascido em Felício dos Santos, MG, no dia (20/06/1979), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rafael Couto e de Maria das Merces Veloso Couto. A 
pretendente: ANA RITA DOS ANJOS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão empregada 
doméstica, nascida em Santa Bárbara, BA, no dia (12/11/1982), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Albertino de Souza e de Maria dos Anjos Souza.

O pretendente: FRANCISCO PEDROSO, estado civil solteiro, profi ssão mecânico de carros, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (02/03/1985), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Benedicto Pedroso e de Benedita Rodrigues Pedroso. A pretendente: 
ALINE ROBERTA LOPES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida 
nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia (02/12/1984), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Marinho da Silva e de Denise Cristina Lopes.

O pretendente: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de torneiro mecânico, nascido nesta Capital, SP, no dia (04/10/1982), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson de Oliveira e de Eliane Cerqueira de Oliveira. A 
pretendente: ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (18/12/1987), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Euclides dos Santos e de Maria de Lourdes da Conceição.

O pretendente: LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
caixa, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (07/07/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Aparecido Pereira e de Zilda Costa de Almeida 
Pereira. A pretendente: FABÍOLA SOUZA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão aten-
dente, nascida em Cajamar, SP, no dia (12/10/1995), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José João Silva Ferreira e de Ivone de Souza Medeiros Ferreira.

O pretendente: ADALBERTO CELESTINO GOES, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, SP, no dia (14/04/1972), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adriano Celestino Goes e de Nair Maria da Silva Goes. A 
pretendente: EDNA PATRICIO DOMINGUES, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (19/02/1968), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Patricio e de Silvia Dias Mendes Patricio.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: RÉGIS AUGUSTO SANDRIN, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
administrador, natural de Bento Gonçalves, RS, no dia (13/11/1986), residente e domici-
liado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Sandrin e de Gemile Cavalli Sandrin. A 
pretendente: DAIANA BEIN ENDRUWEIT, de nacionalidade brasileira, solteira, jornalista, 
natural de Porto Alegre, RS, no dia (03/04/1986), residente e domiciliada em Pinheiros, 
São Paulo, SP, fi lha de Claudio Endruweit e de Cristina Bein Endruweit.

O pretendente: THIAGO MENEGOLO LORENZI, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
advogado, natural nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (03/03/1991), residente e 
domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Fioravante Lorenzi e de 
Jaqueline Menegolo Lorenzi. A pretendente: NATASHA GANME MIELE, de nacionalida-
de brasileira, solteira, artista, natural nesta Capital Bela Vista, SP, no dia (13/03/1991), 
residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Eduardo Miele 
Junior e de Maria Emilia Ganme Miele.
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

        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:

Conversão de União Estável em Casamento

A convivente: ASHLEY LAURENTINO FRIEDRICH, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão consultora de vendas, nascida em Maringá - SP, no dia 29/09/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Renato Friedrich e de Magda Alves 
Laurentino. A convivente: FRANCISMARA DE SOUZA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão engenheira de sistemas, nascida em Mandaguari - PR, no 
dia 04/02/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rosalvo Cardoso de 
Oliveira e de Maria Marta de Souza Oliveira. Obs.: Faço saber que pretendem converter 
sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525, números I, III e IV do Código Civil Brasileiro
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
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:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Ofi cial Interino

O pretendente: SERGIO LEANDRO ALVES, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Palmeira dos Índios - AL, data-nascimento: 17/03/1970, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cicera Leandro Alves. A pretendente: MARIA DE 
LOURDES TAVARES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Arapiraca - AL, data-nascimento: 12/07/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Jose Tavares da Silva e de Nair Joventina de Jesus. R$12,90

O pretendente: DANIEL HERMINIO PINHEIRO, profi ssão: designer, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/12/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Ferreira Pinheiro e de Maria Gabriela Pinheiro. O 
pretendente: WILLIAM DO PRADO SOUZA, profi ssão: marqueteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/07/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos Medeiros de Souza e de Silvana Aparecida 
do Prado Souza. R$12,90

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: FÁBIO TAKARA, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/12/1973, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Yoshitugo Takara e de Aparecida Takara. A convivente: DILMA 
CANDIDA DA SILVA, profi ssão: assistente social, estado civcil: divorciada, naturalida-
de: Barretos - SP, data-nascimento: 09/02/1966, residente e domiciliada neste Subdistri-
to - SP, fi lha de Augusto Joaquim da Silva e de Aparecida Candida da Silva. R$12,90 

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

Jornal Empresas & Negócios

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: ALLAN QUINTINO BORGES, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de preços, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 16/04/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Altivo Borges Junior e de Naide 
Quintino Borges. A pretendente: JULIANA ALVES CORREA, estado civil solteira, pro-
fi ssão técnica em sistema de saneamento, nascida em Seabra - BA, no dia 25/09/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente Correa da 
Silva e de Noeme Alves da Silva.

O pretendente: MARCEL NOBUYOSHI ARAUJO TSUBOTA, estado civil solteiro, profi ssão 
programador, nascido nesta Capital, Vila Madalena - SP, no dia 21/08/1976, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edward Nobuhiko Tsubota e 
de Arlene Araujo Tsubota. A pretendente: FABIANA HELENA FERREIRA SOARES, 
estado civil solteira, profi ssão analista comercial, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no 
dia 21/08/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Alves Soares e de Cleusa Helena Ferreira.

O pretendente: SERGIO HENRIQUE ALVARES, estado civil divorciado, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 20/09/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Alvares e de Celia Maria 
Savio Alvares. A pretendente: TATIANA MARTINS CABRERA, estado civil divorciada, 
profi ssão arquiteta, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 23/08/1979, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Martins Cabrera 
e de Maria Helena Braga.

O pretendente: ROBERTO MUSSASHI INAMORI TAKASHIMA, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 10/02/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fumiaki Takashima e de Kiyoko 
Inamori Takashima. A pretendente: NATHÁLIA NUNES NIRO, estado civil solteira, profi ssão 
médica, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 10/02/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Donizete Niro e de Mirian Nunes Niro.

O pretendente: GIOVANNE DOS ANJOS, estado civil solteiro, profi ssão montador de 
motor, nascido em Santo André - SP (Subdistrito de Utinga), no dia 17/08/1999, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Helvete Francisco dos Anjos e de 
Cristiane Guimarães Passos. A pretendente: THAMYRES FREIRE DE MIGUEL, estado 
civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 
31/05/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Fabio de Miguel e de Claudia Freire de Miguel.

O pretendente: DIOGO BEATO COELHO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 09/05/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Diogo Beato Coelho e de Maria 
Ines Sacchi Coelho. A pretendente: FERNANDA VAZQUEZ CASANOVA MARTINS, 
estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 
03/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Samuel 
Gonçalves Martins e de Irene Vazquez Casanova Martinz.

O pretendente: GUSTAVO PIRES DE SOUZA CAIMAR SILVEIRA, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de sistemas, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, 
no dia 03/04/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Sidney Caimar Silveira e de Ana Cristina Pires de Souza Silveira. A pretendente: 
VANESSA APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista de fatu-
ramento, nascida em Campinas - SP (3º Subdistrito), no dia 25/10/1982, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Petrucio da Silva e de 
Neusa Elisabete Batara da Silva.

O pretendente: MAURICIO TAVARES RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de sistemas, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 
20/07/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto 
Rodrigues de Souza e de Maria Ilzenett Tavares Rodrigues de Souza. A pretendente: 
NATÁLIA CRISTINA DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão analista de sistemas, 
nascida em São Bernardo do Campo - SP (2º Subdistrito), no dia 20/07/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Martins de Freitas e de 
Angela Cristina de Carvalho de Freitas.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LUCAS BARROS DE MATTOS, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
civil, nascido em Guarulhos - SP (Registrado 1º Subdistrito), no dia 19/04/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Airton Aparecido de Mattos e 
de Sueli Stevanato Barros de Mattos. A convivente: KAREN STANCIAL PEREIRA, es-
tado civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 
28/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Iorondy 
Pereira e de Sandra Regina Ramos Stancial. Obs.: Faço saber que pretendem converter 
sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
180, números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO 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: ANDERSON SOARES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão estu-
dante, nascido em Conceição - PB (Registrado em Lagoa Grande ), no dia (02/04/1999), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Erisvaldo Soares e de 
Ana Maria Barbosa de Sousa. A pretendente: LARYSSA MARQUES LESNOCK, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos - SP (Registrada neste Subdistrito - 
Cangaíba), no dia (18/12/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ricardo Lesnock e de Carmelinda Marques Lesnock.

O pretendente: MARCIO GOMES ALVES, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Manhuaçu - MG (Registrado no Distrito de São Pedro do Avaí), no dia (21/02/1977), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aurelino Moreira 
Alves e de Neuza Gomes Alves. A pretendente: ANA CELIA LOPES DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Cansanção - BA, no dia (26/07/1977), 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Milton Pinto da Silva e 
de Nilza de Moura Lopes. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta 
Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios O pretendente: DANIEL SILVA ALVES, nascido em Itapetinga - BA, no dia 18/06/1998, 

estado civil solteiro, profi ssão freelancer, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Carlos Sousa Alves e de Cristina Silva Alves. A pretendente: 
RAISSA SANTOS FERREIRA, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 
25/09/1998, estado civil solteira, profi ssão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jailson Ferreira e de Maria do Socorro Rodrigues dos Santos.

          
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

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

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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TERÇA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2019

EXERCER MAIS DE UMA FUNÇÃO
Empresa pode contratar funcionário na função de operador de loja para 
desenvolver outras funções, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHADOR LICENCIADO COM REMUNERADA, RECOLHENDO 
O INSS E FGTS DEVE SER DECLARADO NA RAIS, COMO PROCEDER?

Sim, trabalhador licenciado com remuneração deverá ser informado 
em SEFIP/eSocial/RAIS normalmente, informando para tanto a licença 
remunerada, período que equivale a trabalho.

CRONOGRAMA ATUALIZADO
Qual cronograma atualizado da entrega da DCTFWeb para o 2º. Grupo? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO NO CONTRATO INTERMITENTE
Quais as verbas a serem pagas para o funcionário sobre contrato inter-
mitente que pede demissão. Considerando que as férias e 13º salário 
já são pagos à cada período de prestação de serviço, com o proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA RESCISÃO POR ACORDO A MULTA RESCISÓRIA DO FGTS É DE 
20%, SEM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10%?

Esclarecemos, conforme Manual de Orientações Recolhimentos Men-
sais e Rescisórios ao FGTS e das Contribuições Sociais que a contribuição 
social de 10% de que trata o Art. 1º da Lei Complementar nº. 110/01 
não é devida nos casos de rescisão por acordo entre as partes.

VALOR DA GUIA DO INSS
Ao gerar a guia da DCTFWEB, para recolhimento de INSS, o valor que 
consta na guia está menor que o valor real que eu tenho que pagar, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

INFORMAÇÕES SOBRE NORMAS DE SEGURANÇA
Quando será obrigatória as informações de normas de segurança do trabalho 
para o eSocial, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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São Paulo, terça-feira, 12 de março de 2019Página 8

Especial
Roque de Sá/Agência Senado

Ricardo Westin/Ag. Senado

No ano passado, viraram lei uma proposta que endurece a 
punição do homem que comete feminicídio na vigência de 
uma medida protetiva e outra que transforma em crime a 

chamada vingança pornográfi ca, com pena de prisão.

A mudança das leis, contudo, não representa a totalidade das 
ações do Senado contra a desigualdade de gênero. Uma parte 
das iniciativas se dá fora do plano mais visível do Plenário e das 
comissões, em ações institucionais realizadas internamente 
pela Casa — que, aliás, acabam infl uenciando o conteúdo da 
legislação aprovada.

Nos últimos anos, o Senado criou o Observatório da Mulher 
contra a Violência, a Procuradoria Especial da Mulher, o Pro-
grama Pró-Equidade e o Comitê pela Promoção da Igualdade 
de Gênero e Raça.

Por diferentes vias, esses quatro setores tratam de combater 
o machismo e fortalecer as mulheres. E a perspectiva é que 
continuarão a fazê-lo na legislatura iniciada no dia 4, confor-
me ressalta a senadora Rose de Freitas (Pode-ES). A bancada 
feminina do Senado se reúne hoje com o objetivo de discutir 
justamente o encaminhamento da pauta das mulheres e o 
funcionamento da procuradoria e demais instâncias políticas 
e técnicas ligadas ao tema.

De acordo com Rose, há preocupações mais imediatas, como 
o preenchimento do cargo de procuradora da Mulher e a progra-
mação das atividades do Dia Internacional da Mulher, em 8 de 
março, incluindo a entrega do Prêmio Bertha Lutz.

Do ponto de vista estrutural, a senadora menciona a intenção 
de apresentar ao menos uma proposta de interesse das mulheres 
às pautas do Plenário e das comissões:

— Numericamente, estamos em desvantagem, pois somos 12 
em 81 parlamentares na Casa, mas temos como nos fortalecer e 
ampliar nossa atuação, também no Congresso Nacional.

O Observatório da Mulher contra a Violência está em funcio-

Ação do 
Senado a 
favor das 
mulheres vai 
além das leis
O Senado tem aprovado uma série 
de projetos de lei que buscam retirar 
as mulheres da posição desfavorável 
que elas historicamente ocupam na 
sociedade

namento desde 2016. Sua missão é buscar, reunir, sistematizar e 
interpretar as estatísticas referentes à violência de gênero, para 
subsidiar os senadores, tanto na elaboração de projetos, quanto 
na avaliação de programas do governo.

Cada estado adota uma metodologia própria para contabilizar 
os casos de feminicídio que chegam às delegacias. O que o Ob-
servatório da Mulher faz é tratar os dados das diferentes bases 
para que eles, padronizados, conversem entre si.

Os números da violência contra a mulher têm origem no Minis-
tério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio do 
Ligue 180, nos tribunais que julgam crimes com base na Lei Maria 
da Penha e nos serviços médicos, que devem notifi car casos de 
espancamentos e estupros.

O coordenador do observatório, Henrique Marques, explica:

— Para propor medidas efetivas contra a violência de gênero, os 
senadores precisam ter à mão diagnósticos precisos e detalhados 
do problema. Se a maior parte das mortes de mulheres ocorre na 
rua, a medida a ser tomada é uma. Se ocorre dentro de casa, a 

medida precisa ser outra.

Bancada 
feminina

Desde 2013, o Senado man-
tém a Procuradoria Especial da 
Mulher. Entre as suas atribui-
ções, está munir as parlamen-
tares da bancada feminina das 
informações necessárias para 
apresentar projetos de lei.

Muitas dessas informações 
saem das audiências públicas 
da série Pauta Feminina, que 
a procuradoria organiza men-
salmente, com a participação 
de especialistas. Eles tratam 
de temas como a gravidez na 
adolescência e os impactos de 
mudanças previdenciárias.

— O homem tem todos os 
privilégios na nossa sociedade. 
Isso é algo tão arraigado que 
muita gente nem se dá conta de 
que as necessidades da mulher 

fi cam em segundo plano. É algo que foi construído. Temos que 
agir para desconstruir essa realidade e colocar homem e mulher 
numa situação de equilíbrio — afi rma a coordenadora da Procu-
radoria, Rita Polli.

O cargo de procuradora da Mulher pertence a uma senadora. 
Até janeiro, era ocupado por Vanessa Grazziotin, que, com a 
mudança da legislatura, deixou o Senado.

É por intermédio da procuradoria também que, todo ano, a 
bancada feminina indica à Presidência do Senado projetos de lei 
para votação em ocasiões como o Dia Internacional da Mulher, 
o aniversário da Lei Maria da Penha (7 de agosto) e a campanha 
16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres 

(entre novembro e dezembro).

Assédio moral
O Senado se preocupa da 

mesma maneira com o de-
sequilíbrio entre os gêneros 
no seu corpo de funcionários 
(efetivos, comissionados e 
terceirizados), estagiários e 
jovens aprendizes. As mulhe-
res representam apenas 30% 
do pessoal efetivo da Casa, 
enquanto no país elas somam 
51% da população.

Para atuar nessa frente, o 
Senado montou o Programa 
Pró-Equidade e o Comitê pela 
Promoção da Igualdade de 
Gênero e Raça.

Desde 2011, o Pró-Equidade 
promove campanhas educati-
vas dentro da instituição, de 
modo a combater o machismo 
na gestão de pessoal e na 
cultura organizacional. Entre 

A fachada do Congresso Nacional ganhou iluminação cor-de-rosa para lembrar o
Dia Internacional da Mulher, na última sexta-feira (8).

as ações já realizadas, estão uma cartilha a respeito do assédio 
moral e sexual e um concurso de vídeos curtos sobre violência 
de gênero.

— São ações que mudam não só o Senado, mas a sociedade, já 
que os funcionários levam para suas famílias e suas vidas sociais 
muito do que aprendem aqui — diz a gestora do Pró-Equidade, 
Maria Terezinha Nunes.

As ações do Pró-Equidade são chanceladas pela Secretaria Nacio-
nal de Políticas para Mulheres, que avalia e reconhece com um selo 
os esforços nessa linha tanto no setor público quanto no privado.

Uma das ações de pessoal que mais tiveram repercussão co-
meçou em 2017, quando o Senado criou uma regra obrigando 
as empresas que lhe prestam serviços terceirizados a reservar 
pelo menos 2% das vagas para mulheres que se encontram em 
situação de vulnerabilidade econômica após sofrerem violência 
doméstica. Graças à cota, 21 delas trabalham hoje na Casa.

— Com um salário, além de retomar a autoestima, elas podem 
sustentar a si e aos fi lhos e não voltar para o companheiro agres-
sor — diz a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka.

O Comitê pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça organiza 
cursos, debates e eventos destinados aos funcionários do Senado.

— A transformação não vai ocorrer por si só. O que o Senado 
faz é fomentar as discussões, que, por sua vez, vão abrir caminho 
para a mudança da consciência e do comportamento — explica a 
presidente do Comitê pela Promoção da Igualdade, Roberta Viegas.

Inspiração
As ações da Casa têm servido de modelo. O comitê inspirou 

a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) a criar um 
departamento semelhante.

O Observatório da Mulher contra a Violência está ajudando a 
prefeitura de Teresina (PI) a montar o seu observatório, de modo 
a permitir a criação de políticas municipais mais efi cazes contra 
a violência de gênero.

Segundo a primeira mulher a presidir a Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (CCJ), senadora Simone Tebet 
(MDB-MS), o Senado acerta ao dar prioridade tanto legislativa 
quanto institucional à questão de gênero:

— São séculos de opressão que começamos a enfrentar há 
pouco tempo. Apesar do avanço das mulheres no mercado de 
trabalho e no grau de escolaridade, por exemplo, ainda falta 
muito. Infelizmente, todos os ambientes no Brasil, seja no setor 
público, seja no privado, têm resquícios da cultura machista. Ainda 
vamos ter que lutar muito por novas conquistas. Não podemos 
relaxar — afi rmou.

Pauta Feminina debate temas importantes que afetam a vida da mulher.
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Parlamentares da bancada feminina: a atual legislatura tem 12 senadoras.
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Funcionárias do Senado participam de workshop de 
defesa pessoal.
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Maria Terezinha Nunes, gestora do 
Programa Pró-Equidade.
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