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“Não faça da tua 
vida um rascunho. 
Poderás não
ter tempo para
passar a limpo”.
Mário Quintana (1906/1994)
Poeta brasileiro
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O presidente da Câma-
ra dos Deputados, 
Rodrigo Maia, voltou 

a defender ontem (18) uma 
estratégia de convencimento 
e de diálogo do Executivo com 
parlamentares, a fi m de que 
o governo tenha os 308 votos 
necessários à aprovação da re-
forma da Previdência na Casa. 

“Nós que defendemos a ur-
gência e a decisiva aprovação 
da reforma da Previdência, 
para que o Brasil volte a gerar 
emprego, crescer e garantir 
o valor das aposentadorias, 
precisamos mostrar a 250, 
280 deputados que não foram 
eleitos com essa agenda que, 
para o Brasil voltar a investir, 
a gente precisa aprovar essa 

Presidente da Câmara 
defende diálogo para 
aprovar nova Previdência

reforma”, disse Maia, após 
participar de evento promovido 
pela FGV no Rio de Janeiro.

Maia discordou da ideia de 
que o convencimento de par-
lamentares deva se basear na 
oferta de cargos na administra-
ção pública. Para ele, uma po-
sição clara do Executivo sobre 
os planos do governo para além 
do novo sistema de Previdência 
pode ser fundamental na estra-
tégia de conquistar votos. “Não 
é questão de cargos. É saber 
qual é o projeto do governo 
para depois da Previdência. 
O impacto do bom resultado 
da aprovação da Previdência 
no Rio vai impactar os meus 
eleitores. Eu quero saber qual 
é o projeto de infraestrutura 

do governo, já que depois da 
reforma [da Previdência] nós 
vamos voltar a ter capacidade 
de investimento com recursos 
públicos e privados”, disse 
Maia.

Maia disse ainda que os mi-
litares conhecem a situação 
do País e não devem contestar 
a necessidade de aprovação 
da reforma. “Os militares 
são muito bem preparados e 
sabem fazer contas. Ou eles 
vão ajudar a fazer a reforma 
nas Forças Armadas ou vão 
ficar sem receber salário. O 
Brasil, se não fizer a reforma, 
vai voltar à hiperinflação ou 
teremos um grande preca-
tório nas aposentadorias de 
todos, porque não haverá 

recursos para pagá-las.”
Por fi m, Maia defendeu que 

as alterações na forma de 
concessão do Benefício da 
Prestação Continuada (BPC) 
– benefício equivalente a um 

salário mínimo pago a idosos 
acima de 65 anos ou pessoas 
com defi ciência de baixa ren-
da – fi quem de fora do texto 
da reforma. “Se do ponto de 
vista fi scal não houver grande 

impacto, a melhor discussão 
é a não discussão desse tema. 
Se tiver impacto fi scal, vai ter 
que tirar essa regra e cons-
truir outra”, fi nalizou Maia 
(Ag.Câmara).

Maia discordou da ideia de que o convencimento de parlamentares deva se basear

na oferta de cargos na administração pública.

Os empresários brasileiros 
estão mais otimistas com 
relação ao faturamento que 
esperam ter em 2019. É o que 
constatou a pesquisa ‘Perspec-
tiva Empresarial’ realizada pela 
Boa Vista. De acordo com o 
levantamento feito ao longo do 
último trimestre de 2018, 46% 
dos cerca de mil entrevistados 
disseram esperar um provento 
maior este ano, contra 37% 
dos que tinham essa mesma 
perspectiva no ano passado. 
Para outros 22% o faturamento 
não deverá mudar e para 24% 
irá diminuir em 2019. “Com 
um cenário econômico um 
pouco melhor do que nos anos 
anteriores, no qual temos juros 
mais baixos e mais postos de 
trabalho, esperamos uma re-
tomada do consumo de modo 
mais intenso, o que deve refl etir 
em uma melhora na condição 
de pagamento dos consumi-

Os empresários preveem um investimento maior em seus 

negócios este ano.

A ministra Tereza Cristina 
(Agricultura), que acompanha 
viagem do presidente Jair Bol-
sonaro aos Estados Unidos, fa-
lou ontem (18), da expectativa 
de voltar a ter relacionamento 
mais próximo com os EUA. 
“Um dos temas principais será 
o retorno das exportações de 
carne brasileira in natura de-
sossada, mas também não é um 
assunto que esperamos levar 
uma solução pronta”, afi rmou.

“Estamos colocando à mesa 
novamente esse tema que é 
importante para o mercado de 
carne bovina brasileiro”, disse 
a ministra, lembrando que hoje 
(19) se encontra com o secretá-
rio de Agricultura dos Estados 
Unidos, Sonny Perdue. “Vamos 
tratar também de outros temas 
importantes para os dois países. 
Isso depois evoluirá de maneira 
normal”, declarou.

Tereza Cristina acompanha o 
presidente Bolsonaro na visita 
à Casa Branca. O presidente 
terá encontro privado com o 
presidente Donald Trump e, 
depois, haverá almoço de traba-
lho com a participação de toda 
a comitiva. De Washington, a 
ministra seguirá a Nova Ior-
que, onde será a convidada de 
honra em evento do ‘Council of 

Ministra da Agricultura, 

Tereza Cristina.

Depois de participar de almo-
ço na sede do governo paulista, 
o presidente da República em 
exercício, general Hamilton 
Mourão, disse ontem (18) que 
a expectativa do governo é de 
que a reforma da Previdência 
seja aprovada entre o final 
deste semestre e o início do 
próximo. “Contamos com o 
apoio de São Paulo e de sua 
bancada na busca de aprovação 
dessa reforma até o fi nal deste 
semestre e início do próximo”, 
disse Mourão. “Com isso, nosso 
país estará em uma situação 
muito mais positiva”, ressaltou.

Mourão defendeu que mu-
danças nas regras previden-
ciárias são responsabilidade 
desta geração que deve buscar 
convergências para aprovação 
do projeto. “Se não fi zermos 
nada, as gerações que aqui 
estão representadas irão olhar 
para a gente e dizer: ‘onde é 
que vocês estavam que não 
fi zeram nada?’. É nossa res-
ponsabilidade levar isso à fren-
te, buscar a convergência de 
ideias e, a partir delas, iniciar 
um ciclo virtuoso de atração de 
investimentos e das outras re-
formas que serão necessárias 
para atingir o equilíbrio fi scal e 
entrarmos em um crescimento 

Governador paulista, João Doria, e o presidente da República 

em exercício, general Hamilton Mourão.

Visita a CIA
O presidente Jair Bolsonaro visi-

tou na manhã de ontem (18) a sede 
da Agência Central de Inteligência 
dos Estados Unidos (CIA), em Wa-
shington. O compromisso não estava 
listado na agenda do mandatário 
brasileiro, que realiza sua primeira 
reunião bilateral com o presidente 
dos EUA, Donald Trump, hoje (19). 
A visita à sede da CIA foi anunciada 
pelo deputado Eduardo Bolsonaro 
(PSL), via Twitter.
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Agência Câmara

Um relatório sobre a judicializa-
ção na saúde aponta crescimento 
de aproximadamente 130% nas 
demandas de primeira instância 
entre 2008 e 2017. A pesquisa, 
encomendada pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e o 
Poder Judiciário, foi apresentada 
ontem (18) em São Paulo.

Problemas com os convênios 
foram a maior causa (30,3%) 
dos pedidos de processos re-
lacionados ao assunto no país. 

Outros assuntos levados ao 
Judiciário nessa última década 
foram os pedidos de seguro em 
saúde (21,1%), saúde pública 
(11,7%), o tratamento médico-
-hospitalar (7,8%) e forne-
cimento de medicamentos 
(5,6%). Na segunda instância, 
planos de saúde respondem por 
38,4% e seguro, por 24,7%. Na 
primeira instância, são saúde 
pública (23%), planos de saúde 
(22,8%) e seguro (14%).

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, disse que 
o país lida, no SUS, com a ju-
dicialização de acesso pontual 
“de medicamentos que estão 
na rede nacional, de uma quan-
tidade enorme de pequenas 
cirurgias, que são frutos da 
desorganização do sistema, 
falta de informatização e subfi -
nanciamento”. A judicialização 
que preocupa é a incorporação 
de novos insumos e tecnologias, 
tanto no sistema público, como 
no suplementar. 

Ministro da Saúde, Luiz 

Henrique Mandetta.
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Brasil dispensa 
visto para 
turistas dos
EUA e outros

O presidente Jair Bolsonaro 
determinou que cidadãos de 
Austrália, Canadá, Estados Uni-
dos e Japão sejam dispensados 
de apresentar visto para entra-
rem no Brasil. A nova mudança 
entrará em vigor a partir de 17 
de junho.  A medida consta no 
decreto publicado ontem (18) 
em edição extra do DOU e é 
unilateral.

Com isso, os turistas brasi-
leiros ainda continuarão pre-
cisando de visto para visitar os 
respectivos países. Segundo o 
texto, os turistas dos quatro 
países vão poder permanecer 
no Brasil durante 90 dias, pror-
rogável pelo mesmo período. 
No entanto, o prazo de 180 
dias em um ano não deve ser 
ultrapassado. 

A medida será aplicada ape-
nas para cidadãos que sejam 
portadores de passaportes 
válidos. O documento é assi-
nado pelo presidente e pelos 
ministros Sérgio Moro (Justi-
ça), Ernesto Araújo (Relações 
Exteriores) e Marcelo Álvaro 
Antonio (Turismo). De acordo 
com o Ministério do Turismo, 
o objetivo, inicialmente, é 
econômico. 

Na última semana, o governo 
brasileiro já havia dito que a 
decisão seria uma das medi-
das anunciadas por Bolsonaro 
durante sua visita ao território 
norte-americano. Nos Jogos 
Olímpicos no Rio de Janeiro, 
em 2016, os mesmos países 
já haviam fi cado isentos da 
necessidade de visto, de ma-
neira temporária, para entrar 
no Brasil (ANSA).

Empresários, mais otimistas, esperam 
faturamento maior em 2019

pondentes do 4º Tri de 2017, 
cresceu de 24% para 39% o 
percentual de empresas que 
preveem um endividamento 
menor em 2019. 30% delas decla-
raram, por sua vez, que estarão 
com dívidas iguais às de 2018, e 
19% mais endividadas agora. A 
pesquisa também identifi cou um 
crescimento de 16p.p. entre os 
empresários que não pretendem 
demandar crédito em 2019, na 
comparação com 2018.

Das 33% que demandarão 
crédito em 2019, 44% afi rma-
ram que o recurso será usado 
para realizar novos investimen-
tos. Este percentual era de 35% 
no 4º Tri/17, um crescimento 
de 9p.p. Já 28% vão usar o 
crédito para alavancar capital 
de giro (eram 37% em 2018). 
Outros 28% vão usar para pa-
gar empréstimos e dívidas em 
geral com credores (mesmo 
percentual do 4ºTri/18).

dores, especialmente dos que 
estão com contas em atraso, 
que acabam saindo do cadastro 
de inadimplentes e voltam a 
comprar”, analisa o economista 
da Boa Vista, Flávio Calife.

A pesquisa também obser-
vou um crescimento em 4p.p. 

(de 34% para 38%) entre os 
empresários que preveem um 
investimento maior em seus 
negócios este ano. Por outro 
lado, para outras 36% a inadim-
plência fi cará igual, e para 28% 
apresentará crescimento.

Na comparação com os res-

Exportação de carne in 
natura para os EUA

The Americas’, no Hotel Plaza 
Athénée, com investidores e 
executivos internacionais. 

De início, haverá uma reu-
nião com a CEO do Council 
of The Americas, Susan Segal, 
e depois um café da manhã 
privado com cerca de 20 pes-
soas. Depois, Tereza Cristina 
participará de evento do Banco 
do Brasil em parceria com a 
Brazilian American Chamber 
of Commerce. Na quinta-feira 
(21), terá um café da amanhã 
com executivos e empresários 
no The National Hotel, em 
evento promovido pela XP 
Investimentos (Mapa). 

Mourão: expectativa é aprovar reforma 
da Previdência este semestre

sustentável”.
Anfi trião do encontro, o go-

vernador de São Paulo, João 
Doria, afi rmou apoio incondi-
cional à reforma, afi ançando 
que a reforma “é balizadora, 
transformadora e pode modi-
fi car o destino do Brasil para 
melhor, gerando emprego, 
renda e investimentos, permi-
tindo solução fi scal para o país”, 
ressaltou. O outro tema discu-
tido foram os investimentos 
do governo federal no estado 
nas áreas de infraestrutura, em 
especial, no campo ferroviário 
e nos programas de desestati-

zação, disse Doria. 
“O presidente [Jair] Bolsona-

ro tem uma visão muito clara 
sobre o relacionamento positi-
vo que temos que ter com todos 
nossos governadores e mais de 
5 mil prefeitos no Brasil”, disse 
Mourão. Doria destacou que o 
almoço não foi um encontro 
político, “mas voltado para 
uma pauta de desenvolvimento 
econômico e de atendimento 
social. Não temos alinhamento 
partidário com o partido do pre-
sidente Jair Bolsonaro e nem 
é preciso. Temos alinhamento 
com o Brasil”, ressaltou (ABr).

Judicialização na saúde 
cresceu 130% no país

O país fez, recentemente, a 
sua primeira incorporação de 
medicamento com compartilha-
mento de risco, ou seja, quando 
o laboratório precisa comprovar 
a efi cácia do remédio distribuí-
do à população, sob risco de 
devolver o recurso aos cofres 
públicos. “O Brasil está atrasado 
nas incorporações”, disse.

A pesquisa constatou que, em 
São Paulo, 82% dos processos 
se referem a planos de saúde, 
tendo distribuído 116.518 casos 
nessa categoria. No Rio, saúde 
pública é o principal tema, com 
35% dos casos. Em Minas Gerais, 
o assunto que mais aparece é o 
tratamento médico-hospitalar 
ou fornecimento de medicamen-
tos, com 21%, mesmo assunto 
predominante em Santa Catari-
na (28%) (ABr).
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A força da mulher 
do campo: um 

exemplo a seguir

Pesquisa apurou que 

81% dos entrevistados 

consideraram a mulher 

de importância vital 

e muito relevante no 

campo
 

Quando falamos em agro-
negócio, seja qual for 
a atividade específi ca, 

muitos o associam a trabalho 
árduo, hercúleo, cansativo e 
que requer pessoas que supor-
tem o “tranco” – na maioria das 
vezes, homens, reconhecidos 
historicamente pela virilida-
de e alta resistência. Até um 
passado recente, essa forma 
de pensar era absolutamente 
comum e aceitável. 

Porém, a realidade atual é 
completamente diferente e o 
conceito acima está ultrapas-
sado e arcaico. Na verdade, 
nem sentido faz! Atualmente, 
as mulheres ocupam cargos 
de liderança em propriedades 
rurais, entidades de classe e 
empresas dos vários elos da ca-
deia da produção de alimentos. 

Esse cenário é comprovado 
com pesquisas e estudos re-
alizados, como a 7ª Pesquisa 
Hábitos do Produtor Rural, 
iniciativa da Associação Bra-
sileira de Marketing Rural 
e Agronegócio (ABMRA) e 
consultoria Informa FNP, que 
mostra que uma em cada três 
propriedades rurais do Bra-
sil possui mulheres em sua 
equipe de gestão, com poder 
decisório. 

Além disso, a pesquisa 
apurou que 81% dos entrevis-
tados consideraram a mulher 
de importância vital e muito 
relevante no campo. 

Numa atividade cada vez 
mais complexa e competitiva, 
na qual as modernas tecnolo-
gias ganham cada vez mais es-
paço nas propriedades rurais, 
informações consistentes e 
conhecimento técnico fazem-
-se extremamente necessários 
para obter a tão desejada alta 
produtividade e rentabilidade. 
Em qualquer profi ssão, o es-
tudo e a formação intelectual 
contribuem favoravelmente 
para a correta tomada de de-
cisão na carreira de qualquer 
profi ssional. 

E isso não é diferente no 
campo. É necessário ter o co-
nhecimento preciso sobre tudo 
o que envolve a produção de 
alimentos. As mulheres, nesse 
campo, destacam-se cada vez 
mais. Levantamento nacional 
encomendado pela Associação 
Brasileira do Agronegócio 
(ABAG) em 2017 e realizado 
pelo Instituto Ipeso, constatou 
que o perfi l das mulheres que 
atuam no agronegócio bra-
sileiro é de alta escolaridade 
(60% possuem curso superior) 

e 88% têm independência 
fi nanceira. 

Esses dados refl etem clara-
mente que as mulheres vêm 
obtendo sucesso em suas 
funções no campo, sendo o 
elevado índice de independên-
cia fi nanceira um refl exo desse 
processo. Em 2015, metade 
dos 243 alunos formados na 
Esalq/USP, já era do sexo femi-
nino. Esse percentual aumenta 
ano após ano. Outra pesquisa, 
da Comissão Sobre a Situação 
da Mulher, da ONU, revelou 
que as mulheres representam 
43% dos 1,3 bilhão de peque-
nos agricultores do mundo 
inteiro. Importante destacar 
que a presença feminina é 
bastante diversifi cada: tanto 
fora quanto dentro da porteira.

Apesar do grande espaço já 
conquistado pelas mulheres, 
ainda há desafi os pelo cami-
nho. Apesar de números oti-
mistas, que revelam tendência 
da presença feminina no cam-
po, certas resistências ainda 
persistem. Pesquisa realizada 
entre o fi m de 2015 e abril de 
2016 pelo Instituto Fran6, em 
parceria com a ABAG e PwC, 
em todas as regiões do país, 
mostrou que 67% das mulheres 
do agro ainda não sentem que o 
espaço oferecido a elas é igual 
ao dos homens. 

O levantamento também 
concluiu que 71% das mulhe-
res entrevistadas já tiveram 
algum tipo de confl ito no tra-
balho. É importante destacar, 
também, o apoio ofi cial a essa 
causa. O Brasil conta com um 
departamento específi co para 
atender às demandas das mu-
lheres do campo, a Diretoria 
de Políticas para Mulheres 
Rurais. O órgão tem como 
objetivo estimular a criação de 
projetos que visem fomentar o 
acesso das mulheres rurais e 
suas organizações produtivas 
à documentação civil e jurídica 
por meio de repasse de recur-
sos aos estados. 

Diversas ações propostas 
visam fortalecer e consolidar 
as organizações produtivas 
de mulheres rurais e suas 
articulações com os governos 
estaduais, além de expandir o 
alcance de políticas públicas 
para as mulheres atuantes no 
segmento rural. Numa época 
em que inúmeros movimentos 
feministas ganham dimensões 
pelo globo, ecoando por mais 
voz, igualdade de direitos, 
respeito e outras tantas reivin-
dicações, é nossa responsabi-
lidade apoiar a maior inserção 
das mulheres no mercado de 
trabalho. 

Capacidade e competência 
têm de sobra.

 
(*) - É gerente de negócios da Belgo 

Bekaert Arames.

Guilherme Vianna (*)

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
Abertas inscrições para o Latam Edge Award 2019
@As empresas interessadas podem fazer a inscrição pelo site https://

www.latamedge.com/ e checar as condições necessárias para concor-
rer ao prêmio, que está em sua 4ª edição -- o domínio da língua inglesa é 
mandatório. Scale-ups dos setores de smart cities, health, manufacturing, 
fi ntech, entertainment, agritech, games e creative tech, com faturamento 
ou investimentos de mais de US$ 1 milhão, estão convidadas a participar 
-- mais de 160 empresas de 29 países se inscreveram no ano passado. O 
prêmio de £100 mil é formado por um escritório gratuito por um ano em 
Londres, além dos serviços de coaching, desenvolvimento de negócios, 
assistência jurídica, contabilidade, marketing digital e Relações Públicas. 
Os serviços são fornecidos gratuitamente  por uma rede formada por oito 
empresas parceiras em Londres, além do conjunto de apoios e suportes 
comerciais das Câmaras de Comércio latino-americanas em Londres.

Um entre os dois principais programas 
para criação de design gráfi co do mercado 
mundial, o CorelDRAW  ganha neste mês 
de março nova edição que, pela primeira 
vez em 18 anos, volta a ter versões tanto 
para Windows quanto para Mac, da Ap-
ple. A decisão da empresa canadense é 
estratégica e faz parte de uma política de 
expansão em mercados verticais que a 
levou recentemente a adquirir o controle 
acionário da Parallels, empresa de software 
com forte proeminência no universo Apple. 

A suíte de programas gráfi cos, que nos 
últimos anos vem ganhando ferramentas 

Após 18 anos, CorelDRAW volta ao mercado Mac
Marcando seus 30 anos de mercado, CorelDRAW Graphics Suite 2019 voa além do Windows com edições 
para uso na nuvem e em Apple

inteligentes a cada dia mais sofi sticadas 
para facilitar a vida de profi ssionais de 
criação, fotógrafos, publicitários e editores, 
passa a incluir o CorelDRAW.app, aplicativo 
inédito que leva os programas à nuvem 
e dá ao usuário a facilidade de utilizar o 
sistema em qualquer lugar. 

“O produto está espetacular”, diz o 
brasileiro Fernando Soares, que além de 
Gerente de Produtos da Corel para o Brasil 
é também um apaixonado de primeira via-
gem pelo CorelDRAW, que começou a usar 
ainda nos anos 90, muito antes de sequer 
sonhar que um dia trabalharia na empresa 

canadense. “As ferramentas assistidas por 
inteligência artifi cial e o APP que permite 
utilizar a suíte na nuvem vão levar os usu-
ários ao paraíso – e isso vale tanto para a 
turma do Windows quanto do Mac.” 

Segundo o executivo, a decisão de voltar 
ao mercado Apple faz parte de uma política 
de expansão da marca, mas não só isso. “É 
nossa resposta à pressão comunitária”, ex-
plica Fernando. “Há uma quantidade notável 
de usuários de PC que migrou nos últimos 
anos para Mac, e é dessa comunidade que 
tem nos chegado um volume expressivo de 
pedidos para ter o CorelDRAW no MacOS.”

É o que revela pesquisa 
realizada pela Confede-
ração Nacional de Diri-

gentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), em parceria com 
o Banco Central BC. Os dados 
apontam que seis em cada dez 
brasileiros (59%) admitem não 
se preparar para a hora de se 
aposentar, enquanto apenas 
41% têm se preocupado com 
essa fase da vida – percentual 
que chega a 55% nas classes 
A e B.

Entre os que não fazem 
qualquer tipo de plano fi nan-
ceiro para a aposentadoria, 36% 
alegam não sobrar dinheiro no 
orçamento e 18% atribuem à 
ausência de um plano ao fato de 
estarem desempregados. Para 
17% não vale a pena guardar o 
pouco dinheiro que sobra no fi m 
do mês. “Estima-se que a parti-
cipação da população acima de 
65 anos na sociedade brasileira 
passe dos atuais 9% para 25% 
em 2060, segundo projeções 
do IBGE. Será cada vez mais 
importante começar a pensar 
em uma complementação ainda 
jovem e não apenas quando 
se aproxima do momento de 
parar de trabalhar”, avalia a 
Economista-Chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti.

A pesquisa também identifi -
cou os meios mais comuns de se 

Estima-se que a participação da população acima de 65 anos na sociedade brasileira passe dos 

atuais 9% para 25%, em 2060.

A primeira-ministra da Nova 
Zelândia, Jacinda Ardern, 
anunciou ontem (18) que 
apresentará dentro de 10 dias 
um projeto de lei para restrin-
gir a venda de armas. A medida 
é uma reação ao pior atentado 
terrorista da história do país, 
realizado na última sexta (15), 
quando o australiano Brenton 
Tarrant assassinou 50 pessoas 
em duas mesquitas de Chris-
tchurch, terceira maior cidade 
neozelandesa.

Ardern disse que seus mi-
nistros já concordaram com a 
decisão de restringir a posse 
de armas, mas ressaltou que 
ainda falta defi nir os detalhes 
da proposta. A premier tam-
bém anunciou um inquérito 
sobre os serviços de inteli-
gência, uma vez que Tarrant 
havia escapado totalmente 
dos controles das agências 
de segurança nacional, mais 
preocupadas com o terroris-
mo islâmico.

O australiano, que está pre-
so, é defensor da supremacia 
branca e crítico da imigração e 
do Islã. Ele tem 28 anos e de-
cidiu dispensar seu advogado, 
com a intenção de fazer sua 

Memorial para vítimas de atentado em Christchurch,

Nova Zelândia.

Mortes por ciclone 
em Moçambique 
podem passar
de mil

O presidente de Moçambique, 
Filipe Nyusi, disse ontem (18) que 
o número de mortos na passagem 
do ciclone Idai pode ser superior 
a mil. Até o momento, o país con-
tabiliza 84 vítimas em função do 
fenômeno natural, que também 
atingiu Malauí e Zimbábue. “Parece 
que podemos registrar mais de 
mil mortes”, disse o mandatário à 
estatal Rádio Moçambique, após 
ter sobrevoado os arredores do 
porto de Beira e visto os efeitos 
das inundações. 

“As águas dos rios Pungue e 
Buzi transbordaram, fazendo 
vilarejos inteiros desaparecerem 
e isolando comunidades. Corpos 
estão boiando”, afi rmou Nyusi. A 
Cruz Vermelha estima que 90% 
da cidade de Beira, que tem 500 
mil habitantes, foi danifi cada ou 
destruída. O ciclone atingiu a 
costa de Moçambique no fi m da 
semana passada e depois seguiu 
em direção a Malauí e Zimbábue, 
no sul da África. A passagem de 
Idai pelos três países já contabiliza 
215 vítimas (ANSA).
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Seis em cada dez brasileiros não 
se preparam para aposentadoria
O aumento da expectativa de vida do brasileiro impõe desafi os, principalmente porque a maioria ainda 
não se planeja para garantir um futuro fi nanceiro ao deixar de trabalhar

preparar para a aposentadoria. 
São eles as aplicações fi nan-
ceiras (42%), principalmente 
a previdência privada (20%), 
e outros ativos financeiros, 
como ações, títulos ou fundos 
(20%). Para 35%, os recursos 
do INSS servirão de renda e 
16% dizem que dependerão de 
terceiros, tais como cônjuges, 
fi lhos ou outras pessoas da fa-
mília. Já 37% dos pesquisados 
disseram que, ao se aposentar, 
pretendem continuar ativos no 
mercado de trabalho.

O estudo buscou ainda saber 
de que forma os brasileiros li-
dam com situações inesperadas 
no dia a dia, do ponto de vista 

fi nanceiro. Foi constatado que 
39% não seriam capazes de 
arcar com gastos imprevistos, 
equivalentes ao seu ganho 
mensal, sem recorrer à ajuda de 
terceiros ou a um empréstimo. 
Por outro lado, quatro em cada 
dez (42%) teriam condições de 
cobrir despesas extras desse 
tamanho. 

No caso de difi culdades fi nan-
ceiras, os entrevistados ouvidos 
disseram que conseguiriam 
sustentar, em média, até cinco 
meses o padrão de vida atual. Na 
possibilidade de virem a enfren-
tar algum problema fi nanceiro, 
47% garantem que cortariam 
despesas desnecessárias, ao 

passo em que 33% avaliariam 
quanto ganham e gastam para 
decidir o que fazer – proporção 
que aumenta para 48% nas 
classes A e B. 

“Manter uma reserva fi nanceira 
é fundamental em qualquer etapa 
da vida, pois imprevistos podem 
acontecer a qualquer momento. 
Recomenda-se ter disciplina para 
começar, mesmo que seja com um 
valor pequeno. Poupar e investir 
regularmente – mesmo que pe-
quenos valores – acaba trazendo 
um bom resultado”, explica o 
Chefe do Departamento de Pro-
moção da Cidadania Financeira 
do Banco Central, Luis Mansur 
(CNDL/SPC Brasil).

Premier da Nova Zelândia 
promete lei de armas em 10 dias

própria defesa nos tribunais. Há 
o temor de que Tarrant use o 
processo para fazer propaganda 
da supremacia branca, tal qual o 
terrorista de Utoya, na Noruega, 
Anders Breivik, que matou 77 
pessoas em 2011.

A polícia australiana rea-
lizou nesta segunda-feira 

operações de busca e apre-
ensão em duas residências 
do estado de New South 
Wales supostamente ligadas 
ao terrorista. De acordo 
com as autoridades locais, o 
objetivo era “obter material 
que pudesse ajudar a polícia 
da Nova Zelândia” (ANSA).

Agropecuária Oriente S.A. - CNPJ/MF nº 54.828.736/0001-
81 - NIRE 353.0010863-9 - Convocação - Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 17.04.19 - Ficam convocados 
os senhores acionistas da Agropecuária Oriente S.A. a se re-
unirem em assembleia geral ordinária, no dia 17 de abril de 
2019, às 09:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 11º 
andar, sala 113, 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 so-
cial. 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.), 18 de março de 2019. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.
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Quatro passos
para arrematar o imóvel 

dos seus sonhos

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, terça-feira, 19 de março de 2019

Realizar o sonho da casa 

própria costuma ocupar 

o topo da lista de desejos 

da grande maioria dos 

brasileiros

No entanto, tornar esse 
sonho uma realidade 
não costuma ser fácil: 

é preciso procurar com de-
terminação nas imobiliárias e 
encontrar formas de pagamen-
to que entrem no orçamento 
das pessoas. Contudo, uma 
alternativa cresceu nos últimos 
anos por ser uma modalidade 
rápida, segura e barata para 
comprar um imóvel. 

Os leilões oferecem negócios 
vantajosos a preços acessíveis 
e atrai mais interessados. 
Confi ra quatro passos para ar-
rematar a casa dos seus sonhos 
por meio de um leilão em 2019:

1. Leia atentamente o 

edital - Antes de pensar em 
dar lances e se habilitar no lote 
desejado, é essencial que o in-
teressado leia todos os pontos 
do edital referente ao leilão. É 
neste documento que estarão 
todas as informações referen-
tes à negociação, incluindo 
características do imóvel, 
condições de pagamento, data 
e hora do pregão, entre outros 
itens. Essas questões precisam 
fi car claras ao usuário para 
que ele consiga identifi car as 
melhores ofertas.

2. Veja as condições de 

pagamento - O preço é um 
indicativo importante, sem 
dúvida, mas não pode ser o 
único. Levante as condições 
de pagamento: cada lote tem 
uma peculiaridade, que deve 
ser conferida anteriormente. 
Há possibilidade de desconto 
no pagamento à vista, parcela-
mentos diversos e até fi nancia-
mento de instituição fi nanceira 

e uso do FGTS. 
Além disso, a recomendação 

é ter conhecimento do valor 
que será desembolsado na 
transação, contabilizando to-
dos os gastos, como a comissão 
ao leiloeiro (5% do valor do ar-
remate), documentações, ITBI 
(Imposto sobre Transmissão 
de Bens Imóveis), escritura, 
possíveis reformas e dívidas e 
até o custo com desocupação 
em alguns casos.

3. Conheça o imóvel que 

deseja adquirir - Antes de 
comprar qualquer coisa, a 
recomendação é conhecer e 
analisar bem o produto, não é 
mesmo? Com os leilões não é 
diferente. Antes de dar lances, 
tente conhecer bem o local do 
imóvel que deseja adquirir. 
Bens desocupados podem 
permitir até visitas. Já casas 
e apartamentos ocupados 
não permitem essa facilidade. 
Mesmo assim, tente pelo me-
nos visitar a região para ver se 
é realmente o que está sendo 
buscado por você.

4. Tenha toda a documen-

tação em mãos - Ao dar lances 
no imóvel dos seus sonhos, já 
deixe separado a documenta-
ção necessária para realizar 
o pagamento depois. Para se 
cadastrar em uma plataforma e 
conseguir participar de leilões 
é simples: basta enviar cópia do 
RG, CPF e do comprovante de 
residência. 

Depois de conseguir arrema-
tar um bem, o usuário precisa 
apresentar também a Certidão 
de Nascimento ou Casamento, 
RG e CPF do cônjuge (se for 
casado), a última Declaração 
do Imposto de Renda, extrato 
bancário e holerite dos últimos 
três meses.

(*) - É diretor da Zukerman Leilões, 
empresa referência em

leilões imobiliários.

André Zukerman (*)

A - Coleta de Dados
A UFSCar busca voluntários para participar da pesquisa de doutorado in-
titulada “Habilidades sociais de casais em diferentes orientações sexuais”. 
Podem participar casais que estejam em um relacionamento - namoro, 
noivado, união estável ou casamento -, com pelo menos três meses de 
duração e de orientação homoafetiva. As pessoas devem ter entre 18 a 70 
anos e irão responder a três questionários. O pesquisador irá ao encontro 
dos participantes, em 15 cidades: Araraquara, Brasília, Cuiabá, Curitiba, For-
taleza, Goiânia, Niterói, Piracicaba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Carlos, 
São Luís, São Paulo, Teresina) e Uberaba. O sigilo é garantido. As pessoas 
interessadas devem enviar um e-mail para (brunolacardoso@gmail.com).

B - MBA Executivo 
Aulas 100% em inglês, quatro fóruns globais (São Paulo, Pittsburgh e 
China), intensa troca de experiências com profi ssionais de várias partes 
do mundo, desenvolvimento de mentalidade estratégica e habilidades 
analíticas necessárias para assumir posições globais e conduzir com con-
fi ança suas organizações para o futuro. Esses são alguns dos benefícios 
proporcionados pelo MBA Executivo da University of Pittsburgh, que 
dura 18 meses e está acessível a profi ssionais, empresários e empreen-
dedores brasileiros. A próxima turma começará em maio. São 18 meses 
de intensos estudos, aulas presenciais, networking, fóruns globais e 
muito aprendizado. Mais informações e inscrições, tel. (11) 2766-7300 
e-mail: (brazilmba@katz.pitt.edu).

C - Epopeia Bíblica
Pelo trigésimo ano consecutivo, entre os dias 14 e 21 de abril, a Associação 
Cultural e Teatral Guarantã realiza a encenação da “Paixão de Cristo de 
Piracicaba”, apresentação teatral centrada na epopeia bíblica, em espetáculo 
com duas horas de duração. O local da encenação é o Parque Engenho 
Central - antiga usina de açúcar localizado às margens do rio Piracicaba. O 
elenco completo é composto por 350 pessoas, formado por atores, artistas, 
técnicos e equipe de produção, sendo esta é uma das maiores montagens 
cênicas do Brasil. Outras informações: Site: (www.guaranta.org.br).

D - Construção e Mineração
No dia 16 de maio, no Centro Brasileiro Britânico, o Workshop Revista 
M&T 2019 reunirá dois especialistas de renomadas consultorias, McKinsey 

e Porsche Consulting, para apresentar um panorama sobre o mercado da 
construção e da mineração no Brasil e no mundo, sob o ponto de vista 
da produtividade e da competitividade. Direcionado a profi ssionais dos 
setores de construção, mineração, agronegócio e fl orestal, o Workshop 
Revista M&T traz conteúdos técnicos sobre questões mais relevantes 
e atuais desses segmentos, com o objetivo de levar para o mercado e 
para o público participante conhecimento sobre novidades, tendências 
e tecnologia. Informações: (www.sobratemaworkshop.com.br).

E - Setor de Energia
Entre os próximos dias 22 e 24, na inovaBra Habitat (Av. Angélica, 
2529), acontece Startup Weekend São Paulo Energy, trazendo discussões 
sobre negócios no setor de energia no mundo. Com foco no potencial 
transformador das startups, o evento busca aproximar os participantes 
deste universo, além de promover relevantes conexões entre empreen-
dedores experientes, favorecendo o entendimento de como funciona 
uma trajetória de empreendedorismo para quem está neste caminho. 
O evento está em sua primeira edição para o setor de energia no Brasil, 
e conta com a empresa catarinense de tecnologia Paradigma Business 
Solutions como uma das patrocinadoras master.  
Mais informações: (http://communities.techstars.com/brazil/sao-paulo/
startup-weekend/13989). 

F - Tecnologia na Flórida
Uma das universidades internacionais do grupo GUS, a Florida Polyte-
chnic University, apresenta todo seu know-how na área de tecnologia, 
engenharia e ciência aplicada, durante palestra gratuita para estudantes 
e profi ssionais que pretendem ter um diploma internacional, na próxima 
quarta-feira (20), às 19h30, na Arena Trevisan, Av. Padre Antônio José 
dos Santos, 1530 - Brooklin Novo. Timothy A. Shedd, diretor da divisão 
de graduação da universidade, e Mustapha Achoubane, diretor associa-
do, ministrarão palestra sobre os benefícios e programas oferecidos na 
instituição. É a única universidade pública credenciada da Flórida com 
foco exclusivo nas áreas de engenharia, tecnologia e ciências aplicadas. 

G - Pátio Digital
A AMcom, empresa de TI especializada em desenvolvimento customi-
zado, sustentação de sistemas, alocação de profi ssionais e consultoria, 

busca profi ssionais para atuação no projeto Pátio Digital, da Secretaria 
Municipal de Educação. A empresa está contratando 30 colaboradores 
que poderão atuar por um período de dois anos na Secretaria, onde 
será realizada a sustentação e melhoria dos sistemas legados, além do 
desenvolvimento de novas ferramentas. O projeto contempla a reformu-
lação dos sistemas de alimentação escolar e gestão pedagógica, como o 
Diário de Classe on-line, além do portal da Secretaria. Mais informações: 
(http://amcom.com.br/vagas).

H - Empoderamento Feminino
A beleza feminina ultrapassa os padrões estéticos da juventude eterna 
e acompanha a sociedade, que se propõe a renovar os papéis e avançar 
para uma nova maneira de encarar o envelhecimento físico. Esse é o tema 
da palestra mensal do Grupo São Cristóvão Saúde, que será realizada 
no próximo dia 29 (sexta-feira), às 10h30. Sob o título “Envelhecer ou 
EnvelheSer – A nova estética feminina”, o cirurgião plástico Madson 
Douglas Ribeiro Sousa fala sobre os novos papeis e o empoderamento 
feminino na sociedade e nas empresas. O evento é gratuito e acontece 
no auditório do Hospital e Maternidade São Cristóvão, na Rua Américo 
Ventura, 123 (Moóca). Informações: tel. (11) 2029-7617 (www.saocris-
tovao.com.br). 

I - Investidores Anjos
O MIT Alumni Angels Brazil (MITAABr) anuncia a abertura das inscrições 
para startups interessadas em investimento anjo. Iniciativa do MIT & 
MIT Sloan Alumni of Brazil, é um grupo de ex-alunos do MIT que busca 
alavancar o poder da sua rede para realizar investimento em startups 
com alto potencial de crescimento. A participação da startup fornece 
uma excelente oportunidade para receber aporte, e com isso, usufruir da 
mentoria qualifi cada dos ex-alunos, das relações desta rede, bem como, 
da conexão direta com os MIT Alumni Angels dos EUA. Oportunidade 
para startups que buscam investimento, já que muitos ex-alunos possuem 
ampla experiência como investidores anjos e buscam contribuir ainda 
mais com o ecossistema. Saiba mais em (http://brazil.alumclub.mit.edu/).

J - Metodologias de Gestão  
Nos dias 23 e 24 de maio, acontece no Centro de Convenções do Hotel 
Pullman, o XI Congresso Internacional Six Sigma Brasil. Voltado para 
profi ssionais da área de gestão, o Congresso dissemina as melhores 
práticas de metodologias de gerenciamento de processos, projetos e 
qualidade. Um evento essencial para empresas que querem e precisam 
aproveitar este momento de recuperação da economia brasileira. A grade 
de workshops é a principal novidade, que possibilitará aos congressistas 
maior integração e aplicação das melhores práticas. Outra novidade é 
o certifi cado digital emitido para todos os congressistas com a tecno-
logia Blockchain, o que traz ainda mais confi abilidade e valor para os 
profi ssionais em seus currículos. Outras informações em: (http://www.
leansixsigma.com.br/congresso/2019).

A - Coleta de Dados
A UFSCar busca voluntários para participar da pesquisa de doutorado in-

e Porsche Consulting, para apresentar um panorama sobre o mercado da 
construção e da mineração no Brasil e no mundo, sob o ponto de vista 
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Atividade econômica 
teve queda em janeiro

A atividade econômica iniciou 
o ano em queda. O Índice de 
Atividade Econômica do Banco 
Central (IBC-Br) dessazonali-
zado (ajustado para o período) 
apresentou retração de 0,41%, 
em janeiro, em relação a dezem-
bro, segundo dados divulgados 
ontem (18) pelo Banco Central 
(BC). Na comparação com janei-
ro de 2018, o crescimento chegou 
a 0,79% (sem ajuste para o perío-
do). Em 12 meses encerrados em 
janeiro, o indicador apresentou 
crescimento de 1%.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda o BC 
a tomar suas decisões sobre a taxa 
básica de juros, a Selic. O índice 
incorpora informações sobre o 
nível de atividade dos três setores 
da economia: indústria, comércio 
e serviços e agropecuária, além 
do volume de impostos. 

O indicador foi criado pelo BC 
para tentar antecipar, por apro-
ximação, a evolução da atividade 
econômica. Mas o indicador ofi -
cial é o PIB, calculado pelo IBGE. 
Para instituições financeiras 
consultadas pelo BC, o PIB deve 
crescer 2,01%, neste ano (ABr).

A estimativa para a expansão do PIB caiu de 2,28% para 2,01%. 

Foi a terceira redução consecutiva.

Foi a terceira redução con-
secutiva. Para 2020, a es-
timativa de crescimento 

do PIB permaneceu em 2,80%. 
Em 2021 e 2022, a expectativa 
segue em 2,50% de crescimen-
to do PIB. As projeções estão 
no boletim Focus, publicação 
semanal elaborada com base 
em estimativas de instituições 
fi nanceiras sobre os principais 
indicadores econômicos. Ela é 
divulgada às segundas-feiras, 
pelo Banco Central.

A estimativa para a infl ação 
este ano subiu pela segunda 
vez seguida. A previsão para 
o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
passou de 3,87% para 3,89%. 
Em relação a 2020, a previsão 
para o IPCA permanece em 4%. 
Para 2021 e 2022, também não 
houve alteração na projeção: 
3,75%. A meta de infl ação deste 
ano, defi nida pelo Conselho 

O Brasil está se consolidando como um grande produtor e 

exportador de alimentos orgânicos.

Segundo números do Con-
selho Brasileiro da Produção 
Orgânica e Sustentável (Orga-
nis), o mercado brasileiro de 
produtos orgânicos cresceu 
20% em 2018, faturou R$ 4 
bilhões e tem a estimativa de 
continuar nos dois dígitos esse 
ano. No mercado externo, as 
exportações representaram 
perto de US$ 180 milhões 
de dólares entre as empre-
sas associadas do Organis, 
um crescimento tímido e 
infelizmente ainda centrado 
em produtos ingredientes e 
de baixa associação à marca 
Brasil, resultado da falta de 
reconhecimento mútuo de 
certifi cações entre países. 

“O Brasil é talvez o único 
país, dos BRICS ao G20, que 
ainda está fechado ao mercado 
global. Não temos reconhe-
cimento de certifi cação com 
nenhum país, enquanto países 
europeus, asiáticos, norte ame-
ricanos e alguns latinos já estão 
com seus em vigência”, explica 

A expectativa para o Copom 
é manter a taxa Selic em 6,5%, 
amanhã (20), afi rmam os profes-
sores FGV EAESP, Nelson Mar-
coni, coordenador executivo do 
Fórum de Economia, e Marcelo 
Kfoury, coordenador do Centro 
Macro Brasil.

“O Banco Central vai manter a 
taxa estável, mas deveria reduzir 
para 6%, pois o nível de ativida-
de está baixo, o desemprego e 
a ociosidade apresentam taxas 
elevadas”, afi rma Nelson Mar-
coni, ao revelar que o problema 
maior de toda forma é a taxa 

de juros ao tomador fi nal, que 
continua elevada. “Nesse caso, 
é fundamental que aumente a 
concorrência bancária e isso não 
se faz do dia para noite, porém é 
preciso priorizar”, fi naliza.

Para Marcelo Kfoury “por ser a 
primeira reunião do novo presi-

dente do BC não há espaço para 
mexer nos juros nem para mudar 
o discurso com antecipação de fu-
turas ações de política monetária”. 
Kfoury lista quatro condições que 
se forem atingidas simultaneamen-
te podem abrir espaço para um 
novo ciclo de fl exibilização da Selic 

para o segundo semestre: 1- Infl a-
ção abaixo da meta; 2- A dinâmica 
do crescimento econômico mostra 
o enfraquecimento na margem; 3- 
Um cenário internacional tranqui-
lo; e 4 - A condição mais difícil de 
vislumbrar atualmente é a reforma 
da previdência (AI/FGV). 

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

METALGRÁFICA GIORGI S.A. - CNPJ/MF nº 
61.354.932/0001-27 - NIRE 353.0005305-2 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 16.04.19 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Metalgráfica 
Giorgi S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no 
dia 16 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede social na Aveni-
da Paulista, 352, 12º andar, sala 127, nesta Capital, para dis-
cutir 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 docu-
mentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São 
Paulo (SP.), 15 de março de 2019. (a) Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi, Diretor Presidente.
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Mercado reduz novamente a projeção 
do crescimento da economia

O mercado fi nanceiro reduziu a projeção de crescimento da economia em 2019. A estimativa para a 
expansão do PIB caiu de 2,28% para 2,01% neste ano

manutenção da Selic, como 
prevê o mercado fi nanceiro, 
indica que o Copom considera 
as alterações anteriores nos 
juros básicos sufi cientes para 
chegar à meta de infl ação. Ao 
reduzir os juros básicos, a ten-
dência é diminuir os custos do 
crédito e incentivar a produção 
e o consumo.

Para cortar a Selic, a autori-
dade 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 en-
carecem o crédito e estimulam 
a poupança. A previsão do mer-
cado fi nanceiro para a cotação 
do dólar permanece em R$ 3,70 
no fi m deste ano e em R$ 3,75, 
no fi m de 2020 (ABr).

Monetário Nacional (CMN), é 
4,25%, com intervalo de tole-
rância entre 2,75% e 5,75%. A 
estimativa para 2020 está no 
centro da meta (4%).

Para controlar a infl ação e 
alcançar a meta, o BC usa como 
principal instrumento a taxa 
básica de juros, a Selic. Para 
o mercado fi nanceiro, a Selic 
deve permanecer no seu mínimo 

histórico de 6,5% ao ano, até o 
fi m de 2019. Hoje (19) e amanhã 
(20), será realizada a segunda 
reunião deste ano do Copom, 
responsável por defi nir a Selic. O 
Copom reúne-se a cada 45 dias. 

Para o fi m de 2020, a projeção 
para a taxa caiu de 8% ao ano 
para 7,75% ao ano. Para o fi nal 
de 2020 e 2021, a expectativa 
permanece em 8% ao ano. A 

Venda de produtos orgânicos 
cresceu 20% em 2018

Ming Liu, diretor do Organis – 
Conselho Brasileiro da Produção 
Orgânica e Sustentável. No 
primeiro trimestre, 11 empresas 
associadas ao Organis participa-
ram das duas mais importantes 
feiras do setor – Biofach (Ale-
manha) e ExpoWest (Estados 
Unidos) – com boa performance 
comercial e valorização de seus 
produtos – de açúcar a castanha, 
do mel ao mate. 

“São todas empresas expor-
tadoras que cresceram com o 

Organics Brasil, que é a marca 
de um programa do Organis 
de promoção internacional, 
que desde 2005 promove os 
produtos brasileiros orgânicos 
e sustentáveis no Brasil e no 
mundo. É muito importante 
participar dos grandes even-
tos de comércio e promoção 
para manter as empresas 
associadas no radar dos negó-
cios internacionais”, comenta 
Cobi Cruz, diretor do Organis 
(www.organis.org.br).

Copom ‘deve 
manter’ a 

Selic em 6,5%
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O declínio moral
da humanidade

A decadência moral da 

Humanidade está em 

curso e se espalha como 

metástase nos corpos das 

Nações, embrulhada – 

pasmem – no celofane de 

avanços e progressos

Os valores do espírito 
– a ética, a moral, o 
respeito aos mais ve-

lhos, a proteção às crianças, a 
verdade, a disciplina, o zelo, a 
ordem, a solidariedade – são 
enxotados da paisagem dos 
costumes para ceder lugar a 
outros valores, esses cunhados 
no metal que compra coisas 
materiais. Aqui e alhures, a am-
bição reina. A invasão bárbara 
da modernidade, puxada pela 
locomotiva da globalização, 
chega ao centro e ao fundo da 
sociedade mundial nivelando 
comportamentos e banalizan-
do desejos.

Estamos vivenciando um 
choque gigantesco, global, 
como prega Samuel P. Hun-
tington, entre a Civilização e 
a barbárie. Ameaças rondam 
as conquistas das Nações 
nos campos da religião, arte, 
fi losofi a, ciência, tecnologia, 
enfi m, em todos os espaços 
do conhecimento. Floresce 
um relativismo moral e cul-
tural, abrem-se as comportas 
da ilegalidade, expande-se o 
comércio de drogas e de armas, 
gerando uma onda global de 
criminalidade.

Estados fracassados, declí-
nio de ideologias, amorteci-
mento de partidos, debilitação 
da família, quebra da confi an-
ça e corrosão dos eixos da 
política compõem os traços 
da paisagem anárquica nos 
quadrantes da Humanidade. 
A lei do revólver se instala. 
Jovens, submetidos aos vícios 
e costumes dos tempos moder-
nos – o bullying, a competição 
acirrada, os games de lutas e 
guerras, o heroísmo dos ma-
tadores, a solidão no meio da 
multidão – acabam arranjando 
os meios que eternizarão suas 
imagens e sonhos. 

A comunicação tecnológica 
faz sua parte, unindo o aqui e 
o fi m do mundo. Consolida-se 
uma rede transnacional de 
feitos de horror, como esses 
praticados por “heróis mas-
carados” que invadem escolas, 
atiram a esmo, deixando um 
rastro de mortes e sangue. Em 
breves linhas, este é o cenário 
que pode explicar, em parte, 
o evento bárbaro ocorrido na 
Escola Estadual professor Raul 
Brasil, em Suzano, em que 

Guilherme Tadeu, de 17 anos, e 
Luiz Henrique, de 25, atacaram 
alunos e funcionários, matando 
oito pessoas. Fechando a cena 
de horror, Guilherme matou o 
comparsa e se matou. 

Imagens parecidas: em abril 
de 1999, dois estudantes inva-
diram a escola secundária Co-
lumbine, nos EUA, matando 13 
pessoas e deixando 21 feridas. 
Em 2012, atirador mascarado 
matou 12 pessoas e feriu 50 
em Denver, no Colorado, du-
rante estreia do novo fi lme de 
Batman dentro em uma sala 
de cinema lotada. O fato é que 
eventos como esses precisam 
ser analisados sob a perspecti-
va das grandes transformações 
por que passa o planeta. 

Restringir a questão à du-
alidade armamento/desarma-
mento é ter visão curta. Se os 
professores tivessem armas, 
não haveria tal matança em 
Suzano, garante um senador 
paulista. Ora, que garantia é 
essa? Poderia ser pior. Urge 
entender a realidade do jovem, 
com seus problemas de saúde 
mental, verifi car meios que 
poderiam melhorar a proteção 
às escolas, envolver famílias 
e comunidade nos projetos 
educacionais, entre múltiplas 
ideias.

Huntington sugere pistas 
que podem ser seguidas, entre 
as quais o compartilhamento 
dos valores-chaves comuns 
das religiões – cristianismo 
ocidental, ortodoxia, hinduís-
mo, budismo, islamismo, con-
fucionismo, taoísmo, judaísmo 
– com o fi to de desenvolver 
uma civilização universal. 
Importa, sobretudo, evitar o 
fortalecimento do “paradigma 
do caos”, ancorado na quebra 
mundial da lei e da ordem.

Os avanços civilizatórios nos 
campos da biotecnologia, da 
inteligência artifi cial, da agri-
cultura e das comunicações 
serviriam, afi nal, para quê ante 
o descalabro que se multiplica, 
seja em sistemas consolidados, 
seja em democracias incipien-
tes? Os choques trazidos pela 
contemporaneidade consti-
tuem ameaça à paz mundial e 
têm muito a ver com a pobreza 
de argumentos de políticos 
e governantes, para os quais 
armar a população é a alter-
nativa capaz de assegurar paz 
e bem estar. 

Pode ser justamente o con-
trário.

  
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político e de 
comunicação Twitter@gaudtorquato. 

Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Fux nega crise 
institucional entre 
STF e MP

O vice-presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Luiz Fux, disse ontem (18) 
que não há nenhuma crise 
institucional entre o Ministério 
Público e o STF. “MP e STF 
sempre se relacionaram bem 
e isso continuará”, disse Fux, 
antes de evento na Fundação 
Getulio Vargas  (FGV). Sobre 
a questão do Caixa 2, segundo 
ele, o destino da ação penal, 
se irá para a Justiça Federal 
ou Eleitoral, continua sendo 
prerrogativa do MP.

“No momento da denúncia, o 
Ministério Público termina de 
enquadrar as condutas [crimi-
nosas]. É nesse momento que 
você verifi ca para que Justiça 
vai. Se oferecer a denúncia por 
crime eleitoral vai para a Justiça 
Eleitoral. Se for por crime fede-
ral vai para a Justiça Federal. O 
Caixa 2, por exemplo, depende 
da origem do dinheiro. Se você 
aplica na Justiça Eleitoral um 
dinheiro ilícito, você está lavan-
do dinheiro”, disse Fux (ABr).

O governo estabeleceu 
ontem (18) critérios, perfi l 
profi ssional e procedimentos 
gerais para a ocupação de 
cargos em comissão e funções 
comissionadas na administra-
ção federal direta, incluindo 
autarquias e fundações. O 
Decreto foi publicado no 
DOU e entra em vigor dia 15 
de maio. A medida atinge os 
mais de 24,5 mil cargos em 
comissão do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores 
e das Funções Comissionadas 
do Executivo. Cerca de 3,7 mil 
ainda estão vagos, à espera de 
nomeação.

Os critérios para a ocupa-
ção dos cargos e funções são 
idoneidade moral e reputação 
ilibada; perfi l profi ssional ou 
formação acadêmica compa-
tível; e não estar impedido 
de acordo com a Lei da Ficha 
Limpa. De acordo com o minis-
tro da CGU, Wagner Rosário, a 
medida é inédita, pois até hoje 
não havia regra que impedia a 
nomeação de enquadrados na 
Lei da Ficha Limpa. “A norma 
visa trazer maior qualidade 
dos indicados, tanto na parte 
de comportamento quanto 
de perfi l profi ssional, da ca-

Ministro da CGU, Wagner Rosário.

“O governo adotou um 
modelo de relação 
político-institucio-

nal que quebra paradigmas de 
décadas. É um modelo novo. 
E esse modelo novo precisa 
ser precedido de conversa, de 
diálogo e de entendimento”, 
ressaltou o senador, após en-
contro com o presidente da 
Fiesp, Paulo Skaf.

Para Alcolumbre, o debate 
deve ser feito diretamente com 
os líderes partidários de forma 
a garantir o apoio das siglas 
à proposta. “A metodologia 
adotada em relação às frentes 
partidárias vai ser um ponto de 
interligação nessa relação, mas 
a relação do líder partidário 
de uma bancada de 30 ou 40 
deputados é fundamental para 
que, nesse diálogo e ajuste 
fi no, a gente possa consolidar o 
apoio, e o governo tenha maio-

Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre.

Dados de uma pesquisa da 
OMS mostram que 16 milhões 
de brasileiros sofrem de dia-
betes, doença que pode levar 
a cegueira, insufi ciência renal, 
amputação entre outros pro-
blemas. A taxa de incidência de 
diabetes cresceu 61,8% entre 
2006 e 2016. Para conscientizar 
a população sobre a prevenção 
e o tratamento da doença, 
o Senado aprovou o projeto 
que cria a Política Nacional de 
Prevenção do Diabetes e de 
Assistência Integral à Saúde da 
Pessoa Diabética, a ser adotada 
pelo SUS.

Entre outros pontos, o texto 
prevê campanhas de conscien-
tização sobre a importância 
de medir e controlar o nível 
de glicose no sangue e busca 
assegurar um atendimento 
rápido e tratamento integral às 
pessoas com diabetes no SUS. 
Desde 2007, os brasileiros com 
diabetes têm direito por lei a 
receber gratuitamente medica-
mentos e materiais necessários 
à sua aplicação (seringas, por 
exemplo) para o tratamento, 
controle e monitoramento da 
diabetes pelo SUS. 

Foram retiradas menções 
ao direito às medicações e aos 
materiais de monitoramento 

Dados de uma pesquisa da OMS mostram que 16 milhões de 

brasileiros sofrem de diabetes.

Alerta para uso 
descontrolado de 
agrotóxicos no Brasil

O senador Paulo Paim (PT-
-RS) fez ontem (18) um alerta 
sobre o elevado uso de agrotó-
xicos no Brasil. Ele destacou a 
morte de mais de meio bilhão 
de abelhas no Rio Grande do 
Sul, somente nos últimos três 
meses, como consequência do 
uso desenfreado de defensivos 
pelo setor produtivo. A morte 
de abelhas tem efeitos não só 
sobre a apicultura, mas sobre a 
produção de alimentos e todo 
o ecossistema. Paim informou 
que aprofundará o debate sobre 
o assunto.

“O Brasil, no ano de 2013, 
consumiu 1 bilhão de litros de 
agrotóxicos. Isso representa, 
para os que estão nos assis-
tindo, uma cota per capita de 
5 litros por pessoa, 5 litros, só 
em 2013. São usados no país 
14 tipos de agrotóxicos noci-
vos à saúde, produtos que são 
banidos no resto do mundo. 
Aqui é liberado. O alerta vem 
neste sentido: como fi ca a vida, 
seja a fl oresta, sejam os peixes, 
sejam os animais, sejam os seres 
humanos?”, disse o senador.

Paim observou ainda que 
impacto ambiental causado 
pelo elevado uso de agrotóxicos 
resulta também em impacto 
social e econômico. Ele pediu 
esforço dos ministérios e órgãos 
responsáveis pelo controle, 
fi scalização e punição pelos 
excessos de uso de defensivos, 
iniciativas alternativas que 
sejam menos nocivas ao meio 
ambiente e à vida. Para ele, é 
fundamental que sejam revistas 
as regras de concessões de 
registros que levam à morte 
(Ag.Senado).
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Um decreto presidencial 
publicado na última terça-feira 
(12) indica novas providências 
para a implantação do Docu-
mento Nacional de Identidade 
(DNI), aprovado pelo Congresso 
Nacional em 2017. O DNI será 
um documento virtual que 
unifi ca o CPF com o título de 
eleitor. No Decreto, o Executivo 
autoriza que o número do CPF 
substitua a apresentação de uma 
série de outros documentos, 
como a carteira de motorista, 
a carteira de trabalho, o certifi -
cado de alistamento militar e o 
cadastro no PIS/Pasep. 

A medida é considerada um 
“ato preparatório” à implanta-
ção do DNI, segundo o decreto. 
Essa será uma nova etapa para 
a implantação defi nitiva do DNI, 
que só deve acontecer em 2020. 
Duas fases de testes foram 
lançadas no ano passado: em 

fevereiro, para servidores do 
TSE e do antigo Ministério do 
Planejamento; e em maio, para 
parlamentares e servidores do 
Congresso Nacional.

O DNI foi aprovada pelo Se-
nado em abril de 2017. Além 
do documento unifi cado, a lei 
criou também a Identidade 
Civil Nacional (ICN), uma base 
de dados com informações dos 
cidadãos para ser comparti-
lhada pelos órgãos públicos. 
Havia a expectativa de que o 
ex-presidente Michel Temer 
vetasse os dispositivos relativos 
ao DNI, o que não ocorreu. O 
relator do texto foi o atual 1º 
vice-presidente do Senado, 
Antonio Anastasia (PSDB-MG). 
Na ocasião do lançamento do 
primeiro projeto-piloto do DNI, 
Anastasia afi rmou que a inicia-
tiva coloca “a tecnologia em 
favor do cidadão” (Ag.Senado).

CPF substituirá uma série de outros documentos.

Rodrigo Viana/Ag.Senado

Governo e partidos ‘devem 
dialogar’ para aprovar Previdência
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse ontem (18) que o governo precisa se empenhar no 
diálogo com deputados e senadores para aprovar a reforma da Previdência

pessoalmente e se dedicar às 
Câmara e ao Senado para dialo-
gar”. Também disse que ele e o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia têm trabalhado para me-
lhorar a relação do o governo 
com o Parlamento. “Estamos 
nos esforçando para sermos os 
interlocutores desse diálogo e 
da política para ajudar, não o 
governo, mas o nosso país”.

Alcolumbre defendeu a pro-
posta apresentada para a 
reforma da Previdência dos 
militares. Ele avalia que, as 
alterações propostas, que in-
cluem o aumento do tempo de 
contribuição de 30 para 35 anos, 
trarão uma economia signifi ca-
tiva para os cofres públicos. “O 
estudo do governo indica que, 
com esse modelo apresentado 
no projeto de lei dos militares, 
nós teremos uma economia de 
R$ 100 bilhões” (ABr).

ria na Câmara e no Senado”, 
enfatizou.

O presidente do Senado afi r-
mou que há uma predisposição 
de deputados e senadores em 

aprovar as mudanças no sis-
tema de aposentadorias. No 
entanto, ele acredita que “falta 
um ajuste fi no na política”. 
“[Falta] o governo se empenhar 

Fixados critérios para cargos 
e funções comissionadas

pacidade de gerar o trabalho 
que a população espera que 
ela entregue como ocupante 
de cargo público”.

De acordo com o secretário 
de Desburocratização, Paulo 
Uebel, o decreto traz critérios 
mínimos, que poderão ser ainda 
ampliados por cada órgão no 
preenchimento dos cargos e 
funções. “O objetivo é qualifi car 
ainda mais a gestão pública e 
blindar qualquer nomeação de 
pessoas que não têm perfi l ade-
quado”, disse, acrescentando 
que a medida pode servir de 
referência para que estados e 

municípios também adotem 
seus critérios.

Uebel esclareceu que os 
ocupantes atuais dos cargos e 
funções e aqueles que forem 
nomeados até 15 de maio, 
mesmo que não atendam aos 
critérios, poderão continuar 
nos cargos. Sobre as indica-
ções políticas para preenchi-
mento de cargos em órgãos 
federais nos estados, Wagner 
Rosário reforçou que essas 
negociações são a cargo de 
ministros de Estados, mas os 
indicados deverão obedecer 
aos novos critérios (ABr).

Diabetes: prevista campanhas 
de conscientização

da doença, conforme explicou 
o relator do projeto, senador 
Jorge Kajuru (PSB-GO), pois o 
paciente já tem direito à medi-
cação, desde a insulina, regular 
ou NPH, até outros remédios, 
como Gliclazida, Metformina ou 
Glibenclamida, além do acesso 
a insumos como seringas para 
a aplicação de insulina, tiras 
reagentes de medida de glice-
mia capilar e lancetas para a 
punção digital.

Outro trecho suprimido pelos 
senadores refere-se à obrigato-
riedade de exame de glicemia 
no protocolo de atendimento 
médico de urgência e emergên-

cia de teste do teor de açúcar 
no sangue no procedimento de 
triagem, junto com os outros 
exames previstos nas normas 
operacionais do SUS. Kajuru 
consultou o Ministério da Saú-
de sobre a questão e observou 
que o exame de glicemia já é 
feito na rede do SUS quando o 
paciente se declara diabético 
ou apresente sinais claros de 
ser portador da doença. Ao 
defender o projeto, Kajuru 
relatou sua experiência pessoal 
como diabético. Ele lembrou 
que perdeu grande parte da 
visão por causa da doença (Ag.
Senado).

Decreto prepara
o Documento

Nacional de Identidade



Mais de uma vez já me perguntaram: “você lê 

alguma coisa buscando erro ou conteúdo?” Claro 

que leio buscando conteúdo, porque buscar erro 

é algo bem desagradável, além de não ser minha 

função

O que acontece é que o erro vem espontaneamente e 
se apresenta a mim. O que posso fazer então, senão 
reconhecê-lo. Por outro lado, nos dias atuais é tão difícil 

depararmos com o que mereça o nome de “conteúdo”, que o 
que acaba aparecendo é o resto... e resto é erro!

Dia desses, estava na engraxataria da Galeria que liga a 24 de 
Maio à Barão de Itapetininga, polindo os sapatos (sim, porque 
ali o que fazem é polir o calçado, dar-lhe brilho, e não engraxar, 
isto é, enchê-lo de graxa, sem dar-lhe a aparência de limpo, 
luzidio...). “Marrom”, apelido pelo qual é conhecido um dos 
melhores profi ssionais de São Paulo e que forma, com o Hélio, 
uma dupla imbatível nessa arte, entregou-me para ler a edição 
do jornal “Agora”, do grupo Folha. 

Lendo-o, encontrei, na página 5, anúncio de meia folha mos-
trando um sorridente garoto com uma mochila às costas e a tal 
expressão “Me divirto tudo que tenho direito.”... É evidente que 
a responsabilidade pelo texto não é do jornal, mas da entidade 
que mandou publicá-lo e da agência que o produziu. De qualquer 
forma, caberia a quem de direito o dever e o cuidado de revisá-lo. 
Por quê? Porque toda comunicação com o público – seja qual 
for: interno ou externo – deve ser uma aula de língua pátria. 

Quantas pessoas irão ler esse anúncio e tomar como correta 
sua construção? Afi nal, está em um “veículo de comunicação de 
massa”! Num órgão da imprensa e esta tem, entre suas funções: 
“informar, instruir, educar”... Lembrei do amigo Mohamad Murad 
que, quando vereador, apresentou o Projeto de Lei n° 928/97, 
que se converteu na Lei 12.657/98 (que não consegui localizar...). 

Eram seus dizeres: “Artigo 1° – Ficam os comerciantes e anun-
ciantes obrigados a corrigir os erros gramaticais eventualmente 
ocorridos nas faixas, cartazes, outdoors e placas de publicidade, 
no prazo de 30 (trinta) dias subsequentes à notifi cação expedida 
pelo Poder Público. 

Parágrafo único – o descumprimento do disposto no caput 
deste artigo ensejará multa de 500 UFIR por erros em outdoor 
e 100 para os demais meios de comunicação. Artigo 2º - Cabe 
ao Poder Público criar uma central de informação com profi s-
sionais da área para orientar e esclarecer dúvidas da Língua 
Portuguesa aos interessados”.

Eu jamais soube de alguma empresa ou instituição que tivesse 
sido autuada com base em tal lei. Certamente porque entrou no 
rol das famosas “leis que não pegam”. Aliás, se fosse  das que 
pegam, o primeiro autuado seria... o Poder Público Municipal! 
Bastaria uma vista d’olhos em placas indicativas de ruas e lo-
gradouros públicos para constatar o “ilícito gramatical”! 

Grafi as como Pacaembú; Turiassú e Paissandú são exemplos 
da aplicação de um acento agudo (´) inexistente. Essa acentu-
ação na oxítona terminada por semivogal “u” só se dá se, antes 
do “u”, vier uma vogal, casos de AnhangabAú; ItAú; TambAú 
etc. A mesma regra se estende às oxítonas terminadas pela 
semivogal “i”, em que são formas corretas: JundiAí; CarambEí; 
AvAÍ  e semelhantes; e incorretas: Paratí; Guaraní; Itapeví etc.

A rigor, no caso das palavras Turiassu e Paissandu, seria 
recomendável a grafi a Turiaçu e Paiçandu, por serem “pala-
vras de origem ameríndia”. Entretanto, o próprio Vocabulário 
Ortográfi co da Língua Portuguesa reconhece essa outra grafi a 
por serem formas consagradas pelo uso...

E no anúncio, o que há de errado? Logo de cara, o “ME 
divirto...”! Ora, “não se inicia nenhuma frase em português 
com pronome oblíquo átono”! A forma certa seria “Divirto-
-me...”. Aí alguém poderia achar ser um preciosismo. Então 
a solução seria iniciar com o pronome pessoal do caso reto: 
“EU me divirto...”. O restante da frase também deixa a dese-
jar quanto à regência. Um jeito de diminuir o problema seria 
acrescentar uma preposição entre “tudo” e “que”, assim: “Eu 
me divirto tudo A que tenho direito”. Porque “quem tem 
direito, tem direito A alguma coisa”!  

Melhor ainda seria “Eu me divirto com (ou em) tudo a que 
tenho direito”...

Ou então, mudar toda a cons-
trução da frase.

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

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

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

jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br
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TERÇA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2019

PAGAMENTO DE SALÁRIO NO DIA 25
Empresa realiza o pagamento dos salários no dia 25 de cada mês, 
existe impedimento no eSocial? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, QUE CONTRATA UM AUTÔNOMO, O VALOR 
DO INSS RETIDO NA NOTA DEVE SER CALCULADO EM QUAL ALÍQUOTA?

Esclarecemos que a alíquota de contribuição previdenciário do autô-
nomo que presta serviço para entidade beneficente sem fins lucrativos 
com isenção das contribuições sociais é de 20% limitada ao teto do salá-
rio de contribuição. Base Legal – Art.65, II, “a”, 2 da IN RFB nº971/09.

RECONTRATADO COMO TERCEIRIZADO
Funcionário pode ser demitido e contratado na mesma empresa como 
terceirizado (RPA ou MEI), como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO QUE ULTRAPASSA 30 DIAS
Empresa pretende demitir funcionário que possui 42 dias de aviso pré-
vio, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO CALCULAR O ADICIONAL NOTURNO, QUANDO O FUNCIONÁRIO 
INICIA A JORNADA ENTRE AS 02:00 OU 03:00 DA MANHÃ E A JOR-
NADA DE TRABALHO, SERÁ ELA 08 POR DIA OU 08:48?

Esclarecemos que independente do início da jornada de trabalho, se 
iniciada no período noturno todo período, inclusive o que ultrapassar 
as 05hs deverá ser considerada como hora reduzida. Nestes casos 
também a jornada diária não poderá ultrapassar a 8 horas ou 8h48m 
mediante acordo de compensação de horas.

PRESTAR SERVIÇO COMO FUNCIONÁRIO E COMO MEI
Funcionário pode prestar serviço como MEI para a empresa? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas do Atacadão S.A. (“Companhia”), na forma prevista no artigo 124 da 
Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”), para se reunirem nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária 
(“AGOE”) a serem realizadas no dia 16 de abril de 2019, às 10h00, no escritório do Grupo Carrefour Brasil, 
localizado na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, CEP: 05690-000, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: A - Em Assembleia 
Geral Ordinária: (1) tomar as contas dos administradores, bem como para examinar, discutir e aprovar as 
demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2018; (2) com base na proposta apresentada pela 
administração, deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social findo em 31/12/2018 e a distribuição 
de dividendos; (3) (a) determinar o número efetivo de membros do Conselho de Administração da Companhia 
a serem eleitos; (b) decidir se os candidatos para o cargo de membros do Conselho de Administração são 
independentes; e (c) eleger os membros do Conselho de Administração; (4) aprovar a remuneração global anual 
da administração da Companhia para o exercício social de 2019. B - Em Assembleia Geral Extraordinária: 
(1) rerratificar a remuneração anual da administração aprovada na AGOE realizada em 27 de abril de 2018; 
(2) alterar o artigo 5º do Estatuto Social para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da 
Companhia; (3) alterar os artigos 22 e 28 do Estatuto Social para criar o cargo de Diretor Vice-Presidente de 
Operações - Atacadão; (4) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais: 
1. O Manual de Participação dos Acionistas, contendo a Proposta da Administração e orientações detalhadas 
para participação na AGOE, bem como todos os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na 
AGOE, encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede social da Companhia, no seu 
website de relações com investidores (www.grupocarrefourbrasil.com.br), bem como nos websites da Comissão 
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação 
do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, ou via boletim de voto a distância, 
sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual de Participação dos 
Acionistas. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual de Participação dos Acionistas, a Companhia 
destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na AGOE: Acionista Presente: Solicita-se 
que os Acionistas que optarem por participar pessoalmente das Assembleias efetuem seu cadastramento até o dia 
12 de abril de 2019. O Acionista deverá comparecer às Assembleias munido de documento que comprove a sua 
identidade. Acionista Representado por Procurador: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, 
observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual de Participação dos Acionistas. O representante 
legal do Acionista deverá comparecer às Assembleias munido da procuração e demais documentos indicados 
no Manual de Participação dos Acionistas, além de documento que comprove a sua identidade. Via Boletim de 
Voto a Distância: A Companhia disponibilizará para essas Assembleias o sistema de votação a distância, nos 
termos da Instrução CVM nº 481/09, permitindo que seus Acionistas enviem boletins de voto a distância por meio 
de seus respectivos agentes de custódia ou ao escriturador das ações de emissão da Companhia ou, ainda, 
diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes do Manual de Participação dos Acionistas. 3. Nos 
termos da Instrução da CVM nº 165/91, conforme alterada, o percentual mínimo de participação no capital votante 
para requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia é de 5% (cinco por cento), devendo essa faculdade ser exercida pelos acionistas em até 48 (quarenta e 
oito) horas antes da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do parágrafo 1º do artigo 141 da Lei das S.A.

São Paulo, 15 de março de 2019.
Matthieu Dominique Marie Malige 

Presidente do Conselho de Administração

DASCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 65.645.137/0001-49
Relatório da Administração

A Diretoria da Dascam Corretora de Câmbio Ltda., em cumprimento às disposições legais, apresenta as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, bem como o Relatório dos Auditores Independentes.
 São Paulo, 31 de janeiro de 2019. A Diretoria

Diretoria

Sergio Luiz Bastos Brotto – Diretor
Contador

Reinaldo Dantas – CRC 1SP 110.330/O-6

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores em R$ mil)
1. Contexto Operacional – De acordo com a AGOE realizada no dia 28 de abril 
de 2.006, os sócios aprovaram a transformação do tipo societário de sociedade 
por ações para sociedade empresária limitada, sob a denominação social de 
DASCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., devidamente homologada pelo Banco 
Central do Brasil em 31 de agosto de 2006. A Sociedade tem por objeto social 
a intermediação em operações de câmbio e a prática de operações no mercado 
de câmbio de taxas flutuantes, de conformidade com a legislação vigente e 
regulamentações pertinentes do Banco Central do Brasil.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis – As demonstrações contábeis 
foram preparadas de acordo com as disposições contidas na Lei das S/A, com os 
critérios estabelecidos pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional – COSIF, do Banco Central do Brasil, e elaboradas de acordo com os prin-
cípios de contabilidade emanados da “legislação societária”. Estas informações 
contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 31 de janeiro de 2019.
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis – a) Títulos e Valores Mobiliários 
e Instrumentos Financeiros Derivativos: A Corretora adotou como estratégia de 
atuação adquirir títulos e valores mobiliários com o propósito de serem negociados 
de forma ativa e frequente. b) Investimentos: O investimento está representado 
por marcas e patentes contabilizado pelo custo. c) Imobilizado de Uso/Intangível: 
O imobilizado de uso está contabilizado ao custo de aquisição, e a depreciação é 
calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a 
vida útil e econômica dos bens e, segundo parâmetros estabelecidos pela legislação 
tributária sendo: 10% a.a. p/ Moveis e Equipamentos de Uso, Instalações, Sistemas 
Comunicação-Equipamentos e 20% a.a. para Sistemas de Processamento de Dados. 
O intangível está representado por Desenvolvimento de Sistemas Informatizados, 
sendo amortizados a alíquota de 20% a.a. d) Apuração de Resultados: O regime 
de apuração do resultado é o de competência. e) Ativo e Passivo Circulante, 
Realizável e Exigível a Longo Prazo: São demonstrados pelos valores de reali-
zação e liquidação, respectivamente, e contemplam as variações monetárias, bem 
como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço, 
reconhecidos em base “pró rata” dia. f) Contingências: Os passivos contingentes 
são reconhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídicos, for consi-
derado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando 
uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos 
contingentes são reconhecidos quando a administração possui total controle da 
situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais 
não cabem mais recursos. g) Provisões para Imposto de Renda e Contribuição 
Social: A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro 
tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 
no ano. A provisão para contribuição social está sendo calculada à alíquota de 20%, 
após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. h) Provisão para 
Créditos de Liquidação Duvidosa: Com base na análise das operações em aberto, 
dos riscos específicos e globais da carteira, bem como as diretrizes do Banco Central 
do Brasil (Art. 6º da Resolução nº 2.682 de 21/12/1999), a provisão para créditos 
de liquidação duvidosa foi constituída no montante de R$ 87 (R$ 110 em 2017), 
referentes a clientes inadimplentes inscritos na rubrica Corretagens de Câmbio 
a Receber. i) Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa são 
representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações em renda fixa, 
cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior 
a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são 
utilizados pela Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo:
Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/2018 31/12/2017
Disponibilidades 115 92
Caixa 1 2
Depósitos bancários 114 90
4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos – a) 
Os títulos e valores mobiliários classificados como disponíveis para a venda 
estão abaixo compostos:

31/12/2018 31/12/2017
Carteira Própria – livres 2.499 1.774
Cotas de Fundos de Investimento 2.499 1.774

Balanços Patrimoniais encerrados em (Valores em R$ mil)
Ativo NE 31/12/18 31/12/17
Circulante 3.814 3.072
Disponibilidades 3.I 115 92
Tvm e Instrumentos Financeiros Derivativos 4 2.499 1.774
Carteira própria 2.499 1.774
Outros Créditos 1.132 1.147
Rendas a receber 5 1.157 1.124
Diversos 5 62 133
(Provisão para outros créditos liquidação duvidosa) 3.h (87) (110)
Outros Valores e Bens 68 59
Despesas antecipadas 68 59
Não Circulante 284 187
Investimentos 3.B 1 –
Outros investimentos 1 –
Imobilizado de Uso 3.C 242 150
Outras imobilizações de uso 1.170 1.029
(Depreciações acumuladas) (928) (879)
Intangível 3.C 41 37
Ativos Intangíveis 113 92
(Amortização acumulada) (72) (55)
Total do Ativo 4.098 3.259

Passivo NE 31/12/18 31/12/17
Circulante 1.845 564
Outras Obrigações 5 1.845 564
Sociais e estatutárias 1.142 –
Fiscais e previdenciárias 225 193
Diversas 478 371
Patrimônio Líquido 2.253 2.695
Capital: 6.a 1.659 1.659
De Domiciliados no país 1.659 1.659
Reservas de lucros 6.b 594 1.036
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 4.098 3.259

Demonstração dos Resultados (Valores em R$ mil)
2º-Sem-18 31/12/18 31/12/17

Receitas de Intermediação Financeira 67 119 212
Resultado de operações com títulos e 

valores mobiliários 67 119 212
Despesas da Intermediação Financeira (61) (4) (86)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (61) (4) (86)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 6 115 126
Outras Receitas/Despesas Operacionais 360 837 (902)
Receitas de prestação de serviços 4.335 8.513 7.064
Despesas de pessoal (2.062) (4.023) (4.572)
Outras despesas administrativas (1.488) (2.758) (2.647)
Despesas tributárias (422) (837) (704)
Outras receitas operacionais 2 6 5
Outras despesas operacionais (5) (64) (48)
Resultado Operacional 366 952 (776)
Resultado Antes da Tributação Sobre o 

Lucro e Participações 366 952 (776)
Imposto de Renda e Contribuição Social (72) (225) –
Provisão para imposto de renda (34) (113) –
Provisão para contribuição Social (38) (112) –
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/

Semestre 294 727 (776)
Juros de Capital Próprio (179) (179) –
Nº de cotas: 1.659.000 1.659.000 1.659.000
Lucro/(Prejuízo) por cota R$ 0,18 0,44 -0,47

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Valores em R$ mil)
Semestre de 01/07/18 a 31/12/18

Capital 
Realizado

Reservas 
Especiais 
de Lucros

Lucros ou 
Prejuízos 

Acumulados Total
Saldos no início do semestre em 

01/07/18 1.659 1.036 433 3.128
Reversão de reservas – (990) 990 –
Dividendos intermediários – – (990) (990)
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre – – 294 294
Destinações: – 548 (727) (179)
Juros capital próprio – – (179) (179)
Reserva especial de lucros – 548 (548) –
Saldos no fim do exercício em 

31/12/18 1.659 594 – 2.253
Mutações do semestre: – (442) (433) (875)

Exercício de 01/01/18 a 31/12/18
Saldos no início do exercício em 

01/01/18 1.659 1.036 – 2.695
Reversão de reservas – (990) 990 –
Dividendos intermediários – – (990) (990)
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício – – 727 727
Destinações: – 548 (727) (179)
Juros capital próprio – – (179) (179)
Reserva especial de lucros – 548 (548) –
Saldos no fim do exercício em 

31/12/18 1.659 594 – 2.253
Mutações do exercício: – (442) – (442)

Exercício de 01/01/17 a 31/12/17
Saldos no início do exercício em 

01/01/17 1.659 1.812 – 3.471
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício – – (776) (776)
Destinações: – (776) 776 –
Reserva especial de lucros – (776) 776 –
Saldos no fim do exercício em 

31/12/17 1.659 1.036 – 2.695
Mutações do exercício: – (776) – (776)

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto (Valores em R$ mil)
Fluxos de caixa das ativid. operacionais 2º-Sem-18 31/12/18 31/12/17
Lucro líquido/(prejuízo) do semestre e exercício 294 727 (776)
Depreciações e amortizações 36 65 56
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 61 3 86
Provisão de impostos no resultado 72 225 –

463 1.020 (634)
Variação de Ativos e Obrigações (500) (857) 655
(Aumento) redução em TVM e instrumentos 

financeiros derivativos (356) (725) 844
(Aumento) redução de outros créditos 117 12 (183)
(Aumento) redução de outros valores e bens (10) (9) 21
Aumento (redução) em outras obrigações (251) (135) (27)
Caixa líq. proveniente das ativid. operac. (37) 163 21
Fluxos de caixa das ativid. de investimento
Inversões em:
Investimentos – (1) –
Imobilizado de uso (81) (118) (31)
Inversões líquidas no intangível (13) (21) –
Caixa líq. usado nas ativid. de investimento (94) (140) (31)
Aumento líq. de caixa e equival. de caixa (131) 23 (10)
Caixa e equivalentes de caixa no início do 

semestre/exercício 246 92 102
Caixa e equivalentes de caixa no fim do 

semestre/exercício 115 115 92

b) Instrumentos financeiros derivativos: Nos exercícios encerrados em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017, não havia operações com instrumentos financeiros 
derivativos.
5. Composição de Saldos Relevantes

Ativo Circulante 31/12/2018 31/12/2017
Outros Créditos
Rendas a receber 1.157 1.124
Corretagens de Câmbio a receber 1.157 1.124
Diversos 62 133
Adiantamentos e antecipações salariais 3 12
Imposto de Renda a Compensar 59 121
Passivo Circulante
Outras Obrigações
Sociais e estatutárias 1.142 –
Dividendos e bonificações a pagar 990 –
Juros sobre capital próprio 152 –
Fiscais e previdenciárias 225 193
Impostos e contribuições a recolher 225 193
Diversas 478 371
Obrigações por aquisição de bens e direito 21 –
Provisões p/pagamentos a efetuar 432 352
Credores Diversos País 25 19
6. Patrimônio Líquido – a) Capital Social: O capital social de R$ 1.659 está 
representado por 1.659.000 cotas, totalmente subscritas e integralizadas na 
data do balanço, por quotistas domiciliados no país. b) Reservas de Lucros: A 
destinação dos lucros é realizada no encerramento do exercício social. Em 31 de 
dezembro de 2018 foram destinados o saldo de lucros acumulados para reservas 
especiais de lucros no montante de R$ 548; e, foram revertidos de reservas espe-
ciais de lucros o montante de R$ 990 para pagamento de dividendos aos cotistas. 
Em 31 de dezembro de 2017 foram revertidos de reservas especiais de lucros o 
montante de R$ 776 para absorver o saldo de prejuízos acumulados no exercício.
7. Remuneração do Capital Próprio – No exercício encerrado em 31 de dezem-
bro de 2018 foram pagos juros sobre o capital próprio no montante de R$179, 
conforme faculta o artigo 9º da Lei 9249/95.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Ilmos. Senhores – Diretores e Cotistas da
Dascam Corretora de Câmbio Ltda. São Paulo SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Dascam Corretora de 
Câmbio Ltda. (“Corretora”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa correspondente ao exercício e semestre 
findos naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 
notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Dascam Corretora de Câmbio Ltda. em 31 de dezembro de 2018, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa correspondente ao exercício 
e semestre findos naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil – Bacen. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 
e o relatório do auditor: A administração da Corretora é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a 
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 

forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração da Corretora 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – Bacen e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Corretora continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Corretora são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceti-
cismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se 

causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Corretora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da 
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem ina-
dequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Corretora não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais de deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2019.
Veneziani Auditores Independentes – CRC 2SP 13744/O-1

Sidney Rey Veneziani – Contador CRC 1SP 061028/O-1
Valdecir de Oliveira – Contador CRC 1SP 174801/O-1

8. Contingências – As declarações de renda dos últimos cinco exercícios estão 
sujeitas à revisão e apuração pelas autoridades fiscais. Outros impostos e con-
tribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes 
por períodos variáveis de tempo.
9. Gerenciamento da Estrutura de Capital – Visando o atendimento à Resolução 
nº 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma 
política de gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, 
procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da insti-
tuição de forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos 
pela instituição de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços 
oferecidos a seus clientes.
10. Gestão de Riscos Operacionais – O gerenciamento de riscos operacionais é 
efetuado por meio da avaliação de novos produtos e operações, monitoração de 
processos, definição de indicadores de riscos e mensuração quantitativa de perdas 
operacionais, permitindo o estabelecimento de uma cultura sólida no que se refere 
à importância da monitoração e mitigação dos riscos operacionais. Considerando-
-se a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos 
e sistemas da instituição, a estrutura implantada atende satisfatoriamente aos 
requisitos da Resolução nº 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil.
11. Gestão de Riscos de Mercado – O gerenciamento do risco de mercado e 
liquidez é efetuado periodicamente por intermédio do monitoramento dos níveis 
de exposição frente aos limites estabelecidos. A Instituição, considerando sua 
atividade específica e respectivo contexto operacional implantou estrutura de 
gerenciamento de risco de mercado que atende satisfatoriamente às exigências 
da Resolução nº 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil.
12. Ouvidoria – O componente organizacional de ouvidoria encontra-se em 
funcionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio 
da Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015 do Banco Central do Brasil.

Demonstração do Resultado Abrangente (Valores em R$ mil)
2º-Sem-18 31/12/18 31/12/17

Resultado do Semestre/Exercício 294 727 (776)
Resultado Abrangente Total 294 727 (776)

O mercado brasileiro tem 
discutido recorrentemente a 
aplicação de uma modalidade 
de pagamento que desponta 
como uma das maiores ten-
dências globais: a transfe-
rência instantânea. A Visa e 
a Cielo anunciam a chegada 
dessa tecnologia em primeira 
mão ao Brasil e transforma o 
que até então era tendência 
em uma realidade para o 
mercado nacional.

A chegada das transferên-
cias instantâneas no País 
surge por meio do Visa e 
Cielo, permitindo o envio de 
valores por um consumidor 
ou por uma empresa para a 
conta de um cartão ou de 
qualquer outro dispositivo 
de pagamento de forma 
rápida, segura, sem atrito e 
em tempo real. A inovação 

Brasil é um dos primeiros 
países a oferecer a tecnologia

já está presente em mais de 
30 países e o Brasil é um dos 
primeiros a oferecer a tecno-
logia na América Latina.  

“O que torna a solução 
realmente única, além da 
instantaneidade das transa-
ções que são completadas, 
24 horas por dia, 7 dias por 
semana, 365 dias por ano, é 
a segurança na transferência 
dos fundos, o que possibilita-
rá à Visa e à Cielo explorar, 
entre outras oportunidades, 
o crescimento da nova econo-
mia”, explica Percival Jatobá, 
vice-presidente de Produtos, 
Soluções e Inovação da Visa 
do Brasil. “Na América Lati-
na, estamos falando de uma 
oportunidade de mercado 
na faixa de 10 bilhões de 
transações anuais” (Visa/
InPressPorterNovelli).

Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária e Industrial
CNPJ/MF 05.054.358/0001-10 - NIRE 35.300.345.070

Aviso aos Acionistas
Estão à disposição dos Senhores acionistas, na sua sede, na Alameda Ribeirão Preto 401, 1º, parte, Bela Vista, SP, 
os seguintes documentos: a) Cópia das demonstrações financeiras. b) Parecer dos auditores independentes. 
c) Relatório da administração referente ao exercício social findo em 31/12/18, SP, 19/03/19.

 Henry Maksoud Neto - Diretor Presidente

Usina Açucareira Paredão S.A. - CNPJ/MF nº 
61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 15.04.19 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Usina Açu-
careira Paredão S.A. a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 15 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede 
social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 123, 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.), 14 de março de 2019. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

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

sua agência de confi ança,
ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

O presidente da Câmara dos 
Comuns do Reino Unido, John Ber-
cow, proibiu ontem (18) a realiza-
ção de uma terceira votação sobre 
o mesmo acordo para a saída do 
país da União Europeia. Segundo 
a decisão, o governo da primeira-
-ministra Theresa May só poderá 
levar o texto ao plenário se houver 
alterações em seu conteúdo. 

O tratado do Brexit já foi rejeita-
do em duas ocasiões (432 votos a 
202 e 391 a 242) pelo Parlamento, 
mas a premier pretendia apresen-
tar o mesmo acordo uma terceira 
vez. Seu objetivo era mostrar que o 
tratado assinado com Bruxelas é a 
única alternativa a um rompimento 
sem acordo, já que a UE se recusa 
a abrir mão do backstop, mecanis-
mo que prevê a manutenção de 
fronteiras abertas entre a Irlanda 
do Norte e a República de Irlanda 
no caso de fracasso em futuras 
negociações comerciais.

Em sua decisão, Bercow disse que 

só permitirá uma terceira votação 
se houver mudanças “substanciais 
e não formais” no texto. A Câmara 
dos Comuns aprovou na semana 
passada uma moção pedindo para 
o governo solicitar o adiamento do 
Brexit, mas qualquer alteração de 
data depende do aval unânime dos 
Estados-membros da UE. O Con-
selho Europeu, órgão que reúne os 
líderes de todos os países do bloco, 
deve discutir a questão na próxima 
quinta-feira (21). 

“O risco de uma falta de acordo 
se afastou, mas não o risco de 
uma paralisação do Brexit”, disse 
o secretário britânico das Rela-
ções Exteriores, Jeremy Hunt. A 
moção de adiamento, no entanto, 
estava diretamente ligada a uma 
terceira votação do acordo: se os 
parlamentares aprovassem o texto, 
o “divórcio” seria prorrogado até 
30 de junho; do contrário, May 
pediria um prazo ainda maior para 
a UE (ANSA).

Presidente da Câmara 
proíbe 3ª votação do Brexit
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 19 de Março de 2019. Dia de São José, São Quintila, São 
Apolônio, e São Marcos de Montegalo. Dia dos Gênios da Humani-

dade, Dia do Consertador, Dia da Bibliotecária, Dia da Escola, 

Dia do Artesão, Dia do Marceneiro, Dia do Carpinteiro e Dia 

do Funcionário Público Municipal. Hoje aniversaria a atriz Úrsula 
Andrews que faz 83 anos, o político José Serra que completa 77 anos, 
o ator Bruce Willis que nasceu em 1955 e o ator Alexandre Barillari 
que chega aos 46 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é determinado e dinâmico; idea-
lista e sempre orgulhoso de seu trabalho, por isso a carreira é muito 
importante em sua vida. É também muito leal e responsável e valoriza 
muito a família e a amizade verdadeira, tendo a tendência a fi xar-se em 
um único amor. Possui grande habilidade para as atividades ligada as 
artes ou as ciências. A vida em sociedade será sempre muito agradável 
e produtiva, conquistando sempre bons parceiros e aliados para seus 
projetos de vida. No lado negativo tem a tendência de ser lento demais 
nas atitudes e decisões.

Dicionário dos sonhos
BURRO - Símbolo de luta por ideais mais nobres. Montar 
em um burro indica êxito certo em negócios. Dentro de casa, 
fortuna inesperada. Estar cercado de muitos burros é sinal 
de que gente ignorante à sua volta. Compra-lo, aumento de 
fortuna. Números de sorte:  12, 50, 56, 76, 90 e 00

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

Esta terça é o décimo quarto dia da lunação. A Lua está plena em Virgem nesta terça deixa todos mais reservados 

e racionais. O melhor é tomarmos uma postura realista e prática. Neste começo de semana, as pessoas tendem a 

estar mais prestativas e solícitas. Por isso, as ajudas e os conselhos racionais serão melhores recebidos. E serão de 

grande valia para resolvermos algum problema que esteja nos afl igindo emocionalmente. Em todos os assuntos à 

tarde e a noite será melhor manter a rotina e fi car atento com imprevistos.
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O Sol nos primeiros graus de seu 
signo traz um período de renovação 
através do impulso da ação e de 
uma atitude decidida neste fi nal de 
março. Sua afetividade se amplia 
e a autoconfiança maior, ajuda 
a demonstrar seus sentimentos. 
64/764 – Branco.

Aproveite as boas oportunidades no 
trabalho e no lar. É preciso cuidar me-
lhorar das coisas pessoais e preparar-
se para vencer desafi os. Se mantiver 
a certeza, terá a satisfação de um dos 
seus desejos há muito perseguido. 
Tudo tende a pedir profundidade 
neste momento. 79/379 – Azul.

Os projetos e sonhos podem se 
tornar realidade agindo de forma 
prática neste fi nal de março. De 
manhã a Lua crescente ajuda a tomar 
um rumo diferente para alcançar o 
que deseja. Mantenha os valores 
morais elevados evitando ciúme, o 
orgulho e a determinação exagera-
da. 29/929 – Branco.

As emoções tendem a estar mais 
estáveis com a Lua em Virgem. Pode 
sofrer perdas por atitudes impensa-
das, pois está sendo incitada a preci-
pitação. Sua intuição está aguçada, 
aumentando a autoconfi ança. Use-a 
melhor e muito mais para não errar. 
32/832 – Cinza.

Nesta terça com a Lua em Virgem as 
atividades que proporcione múltiplas 
opções e variedades serão as mais 
interessantes. Com a Lua Crescente 
estará mais sensível, precisando de 
algum isolamento para produzir 
melhor. Consulte alguém experiente 
se tiver dúvidas. 22/922 – Amarelo.

As mudanças serão positivas neste 
nesta semana. Novas experiências 
serão vividas e ajudarão a encon-
trar um novo caminho. Alguém 
irá se aproximar de você e poderá 
ser muito útil para a realização de 
algo novo e importante em sua 
vida neste próximo mês de abril. 
24/724 – Verde.

É o momento de tomar a frente 
de uma situação, agindo de forma 
prática e direta. Evite novas ações 
que levam a nada nesta terça. Tudo 
tende a pedir profundidade neste 
momento. Cuide melhor do seu 
conforto e dê atenção à saúde, que 
pode sofrer por excessos cometidos. 
35/335 – Cinza.

Mantenha-se equilibrado e tenha 
maior atenção com os fi lhos e à 
família nesta terça. Com a Lua em 
Virgem use a intuição antes de agir 
porque ocorrem erros e arrependi-
mentos. O dia pede empenho para 
ganhar dinheiro a mais e aumentar 
seu prestigio pessoal. 99/299 – Azul.

O melhor é tomarmos uma postura 
realista e prática. Neste começo de 
semana, as pessoas tendem a estar 
mais prestativas e solícitas. Depois 
pode reiniciar a luta por melhores 
condições de vida, dando mais aten-
ção ao lar e a família. 17/317 – Branco.

Bom para atividades que demandam 
imaginação, capacidade de perceber 
o ambiente e as tendências gerais. 
Muita coisa deverá mudar em sua 
vida em breve. Evite a precipitação 
e não faça nada arriscado ou peri-
goso. Irá conhecer novas pessoas e 
poderá unir-se a elas para algo novo. 
20/420 – Azul.

Bom dia para pessoas idosas e 
doentes, mas impróprio para coisas 
arriscadas ou perigosas. Lua em 
Virgem haverá maior capacidade de 
perceber o ambiente e as tendências 
gerais. O dia é mais difícil nos rela-
cionamentos, por isso dedique-se 
a família e ao lar. 39/839 – Branco.

O fi nal do dia rende mais, pois no 
fi m da jornada é quando há calma e 
silêncio. As alianças e parcerias ou 
rompê-las defi nitivamente enquan-
to o Sol estiver em sua casa sete, 
a casa das sociedades. Unindo-se 
aos demais receberá uma energia 
poderosa para realizar seus sonhos. 
20/320 – Azul.

Simpatias que funcionam
Tirar da casa as más infl uências: Um balde de água limpa, 
um pano branco limpo e novo, meio quilo de sal grosso, um 
bastão de incenso de cânfora, uma vela branca simples, um 
copo de vidro com água, três rosas brancas. Coloque sal grosso 
no balde com água limpa. Faça uma oração ao seu anjo da 
guarda para que lhe proteja durante esta simpatia e acenda 
o incenso. Acenda a vela ao lado do copo com água. Lave 
as paredes de sua casa com a água e o sal do balde, sempre 
rezando. Ao acabar, jogue fora o pano e o resto da água de sal. 
Despeje a água que fi cou no copo e deixe a vela queimar até 
o fi m. Depois, tome um banho com pétalas de rosas brancas, 
jogando a água de rosas desde a cabeça até os pés.
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Um novo conceito de proteção química e contra incêndio 
para a segurança do trabalhador brasileiro. A DuPont lan-
çou neste mês DuPont™ Tychem® 2000 SFR e DuPont™ 

Tychem® 6000 FS, criados para atender uma ampla gama de 
aplicações, em setores que necessitavam de EPIs mais específi cos 
para a proteção do trabalhador.

Tychem® 2000 SFR é uma vestimenta inovadora no Brasil, 
que oferece proteção química sem comprometer a proteção 

Vestimentas de proteção 
inovadoras para o 
trabalhador brasileiro
EPIs concentram as mais avançadas tecnologias de segurança contra alto risco químico e chamas, com 
design, durabilidade e conforto

Tychem® 2000 SFR

Tychem® 6000 FS

contra chamas das roupas de resistência térmica usadas por 
baixo delas. A vestimenta deve sempre ser utilizada como 
proteção secundária, ou seja, sobre uma roupa de proteção 
térmica primária (como o Nomex® ou Protera®).

“É uma tecnologia avançada, que não existe no mercado 
brasileiro”, afirma Matheus Barbosa, especialista de pro-
dutos da DuPont na América Latina. “Atualmente, quando 
expostas a uma situação de fogo repentino, as vestimentas 
de proteção secundária (químicas) que existem no mercado 
derretem ou gotejam sobre as de proteção primária, podendo 
causar ainda mais danos ao trabalhador. Tychem® 2000 SFR 
é autoextinguível e não oferece esse risco.”

Teste de exposição a quatro segundos de chamas feito com 
vestimentas secundárias sobre um macacão Nomex® compro-
vam o alto índice de proteção desta nova tecnologia DuPont. 
Enquanto Tychem® 2000 SFR registrou índice previsto de 9,3% 
de queimaduras no corpo, vestimentas concorrentes tiveram 
percentuais de 24,3% e 28,1%.

Tychem® 2000 SFR pode ser aplicada em refi narias, plantas 
petroquímicas, laboratórios e operações específi cas de manu-
tenção perigosa. 

Confi abilidade
DuPont™ Tychem® 6000 FS amplia a proteção confi ável de 

Tychem® com um design inovador, para uma ampla gama de 
aplicações, desde a fabricação e limpeza industrial, limpeza de 
derramamentos de produtos químicos e respotas a aplicações 
militares de emergência e petroquímica.

Sua composição proporciona ao menos 30 minutos de proteção 
contra mais de 181 agentes químicos. Tem costura termosselada 
para maior proteção em áreas críticas, vedação de borracha em 
torno da face para compatibilidade com máscara facial, luvas e 
meias acopladas para proteção extra do usuário.

“Esses lançamentos traduzem o ideal da DuPont em direção à 
inovação, aliando tecnologia e conhecimento não só para ajudar 
clientes a resolver desafi os de seu cotidiano, mas também para 
garantir a segurança e preservar a vida de trabalhadores”, afi rma 
Bruno Bezerra, Líder de Safety & Construction para a América Latina.

O lançamento foi realizado no CIB (Centro de Inovação Brasil) 
da DuPont, em Paulínia (SP), no último dia 14. Durante o evento, 
empresários e jornalistas participaram de minicurso sobre EPIs e 
assistiram a uma demonstração do equipamento Thermo-Man®, 
manequim em tamanho real utilizado para testes de roupas de pro-
teção contra chamas.

 Matheus Barbosa, especialista de produtos da DuPont na 

América Latina, durante apresentação das novas tecnologias.
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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: CARLOS BORRING DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, gari, 
nascido em São Paulo - SP, aos 30/01/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Carlos Nunes da Silva e de Marli Aparecida Borring; A pretendente: 
ALESSANDRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciada, gari, nascida em 
São Paulo - SP, aos 20/10/1971, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Batista dos Santos e de Arlete Faustina dos Santos.

O pretendente: JASSON DE LIMA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, cabelei-
reiro, nascido em São Paulo - SP, aos 09/04/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Waldeilson Fagundes Santos e de Ana Maria Freitas de Lima; A 
pretendente: ANA CAROLINA DA SILVA GASPAR, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 03/11/1988, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edson Paulino Gaspar e de Tania Maria da Silva.

O pretendente: JOSIAS GONÇALVES MACHADO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
instrumentador cirúrgico, nascido em Berilo - MG, aos 03/11/1995, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juvenal Gonçalves de Sousa e de Maristela 
Machado de Sales; A pretendente: THAMIRIS SOUSA MELO, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar comercial, nascida em São Paulo - SP, aos 18/12/1992, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gonçalo Chaves de Melo e de Maria 
do Livramento de Sousa Melo.

O pretendente: ADILSON RODRIGUES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 28/03/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Rodrigues da Silva e de Marta Maria da Silva; A 
pretendente: CAMILA CONCEIÇÃO NUNES, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 22/05/1993, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Pereira Nunes e de Edna Maria da Conceição.

O pretendente: PAULO HENRIQUE ALVES PIRES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
contador, nascido em São Paulo - SP, aos 28/06/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ribamar da Cruz Pires e de Lucia Maria Alves Pi-
res; A pretendente: KAMILA ILDA FERREIRA LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, 
manicure, nascida em São Paulo - SP, aos 26/11/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rivaneide Ferreira de Lima.

O pretendente: RICARDO LUIZ MONTEIRO BRANCO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 31/08/1970, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Ricardo Monteiro Branco e de Marlene Alves 
Machado Branco; A pretendente: ROSELI DE SOUZA PRAXEDES,  nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 04/01/1971, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Praxedes e de 
Martinha de Souza Praxedes.

O pretendente: GABRIEL FERNANDO DE MORAES DA SILVA, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, repositor, nascido em Juquitiba - SP, aos 31/08/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joais da Silva Junior e de Lucineia de 
Moraes Soares da Silva; A pretendente: RAQUEL DARE FAGUNDES, nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 10/01/1997, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Ricardo Fagundes e de Ruth 
Aparecida Dare Fagundes.

O pretendente: COSME DIEGO LOPES AMORIM, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
garçom, nascido em Coremas - PB, aos 26/11/1983, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Nilton Lopes do Vale e de Sumara Amorim de Sousa Vale; A 
pretendente: CLAUDIA SILVA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciada, de 
serviços domésticos, nascida em Itororo - BA, aos 03/03/1981, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agenor Ribeiro dos Santos e de Rosalina Silva 
dos Santos.

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS VALE,  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motoboy, nascido em São Paulo - SP, aos 25/05/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco das Chagas de Oliveira Vale e de Constancia 
dos Santos Oliveira; A pretendente: YANIKE ANJOS DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, recepcionista, nascida em Itamarajú - BA, aos 21/12/1996, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Renaldo Vicente dos Santos e de 
Edsandra Jesus dos Anjos.

O pretendente: LEANDRO DE MELO PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 07/10/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Cicero Pereira e de Guilhermina Candida de Melo 
Pereira; A pretendente: GRACIELE APARECIDA CHIGUERA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, aos 09/04/1985, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Chiguera e de Aldemira Castorina 
Costa Chiguera.

O pretendente: JUSCELINO JOSÉ PADILHA JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 12/07/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juscelino José Padilha e de Genildes Lopes Padilha; 
A pretendente: LORRANY ALMEIDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
advogada, nascida em São Paulo - SP, aos 15/01/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Pereira da Silva Neto e de Antonia Almeida da Silva.

O pretendente: JOSÉ NILDO VIEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
balconista, nascido em Orós - CE, aos 05/10/1976, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz Vieira da Silva e de Maria das Dores Vieira da Silva; A pre-
tendente: REGILMAS DOS SANTOS BRAZ, nacionalidade brasileira, solteira, babá, 
nascida em Mamanguape - PB, aos 12/09/1980, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Francisco Braz e de Severina Olivia dos Santos Braz.

O pretendente: LAVOISIER CAETANO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
repositor, nascido em São Paulo - SP, aos 17/12/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Antonio dos Santos e de Osvaldete Caetano 
Medeiros; A pretendente: DAIANE NUNES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 09/01/1995, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Adriano dos Santos e de Vera Lucia Nunes.

O pretendente: LUAN DE ASSIS SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, manobrista, 
nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 10/03/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Ricardo da Silva e de Damiana Pinto de Assis; A pretendente: 
ROSANE DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciada, manicure, nascida 
em Senhor do Bonfi m - BA, aos 19/07/1991, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Alves dos Santos e de Maria Aparecida da Silva Santos.

O pretendente: AILTON JESUS VIEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
advogado, nascido em São Paulo - SP, aos 02/05/1964, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aff onso Vieira da Silva e de Maria Quiteria da Silva; 
A pretendente: IVANI SANDRA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
professora, nascida em São Paulo - SP, aos 04/08/1968, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio de Oliveira Pinto e de Maria Jani de Oliveira Pinto.

O pretendente: THIAGO FERNANDO SANTOS BRITO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, assistente de recursos humanos, nascido em São Paulo - SP, aos 05/10/1984, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio de Brito e de 
Marivone Silveira Santos de Brito; A pretendente: MARIANA MAGALHÃES SANTANA, 
nacionalidade brasileira, solteira, coordenadora pedagógica, nascida em São Paulo - SP, 
aos 24/02/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Waldir de 
Santana e de Maria das Graças Oliveira Magalhães Santana.

O pretendente: LEANDRO CESAR SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, con-
trolador de acesso, nascido em Taubaté - SP, aos 13/07/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Donizeti Silva Santos e de Sonia Regina 
Dias Santos; A pretendente: DEBORA DE SOUSA BATISTA ALVES, nacionalidade 
brasileira, solteira, manicure, nascida em São Paulo - SP, aos 13/04/1994, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Janilson Batista Alves e de Marlene 
de Sousa Bernabe.

O pretendente: WESLEY SOARES LUZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, coordernador 
de turno, nascido em Itapecerica da Serra - SP, aos 22/01/1999, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Neto Luz e de Maria de Lourdes Soares Luz; 
A pretendente: DIANE DA SILVA AGUIAR, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, 
nascida em São Paulo - SP, aos 05/03/1996, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Tadeu Roberto da Silva Aguiar e de Patricia Maria Ricardo da Silva.

O pretendente: ANDRÉ DE SA TELES RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
montador de móveis, nascido em São Paulo - SP, aos 16/04/1983, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José dos Santos Ribeiro e de Maria Joana 
de Sa Teles; A pretendente: VANESSA BASTOS BATALHA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 04/11/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisca Bastos Batalha.

O pretendente: EDIVALDO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, encarregado 
de limpeza, nascido em Lagarto - SE, aos 15/11/1979, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jose Manoel dos Santos e de Josefa Erinensa dos Santos; A 
pretendente: VALDECI DE JESUS SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de limpeza, nascida em Castro Alves - BA, aos 29/01/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jenival de Souza e de Agrinalva Rita de Jesus Souza.

O pretendente: LEONARDO MOLINA ORLANDO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de caixa, nascido em São  Paulo - SP, aos 23/04/1998, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Orlando e de Maria Aparecida Molina Or-
lando; A pretendente: PAMELA FRAGA ANDRADE, nacionalidade brasileira, solteira, 
balconista, nascida em São Paulo - SP, aos 06/04/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, Vila das Belezas, São Paulo - SP, fi lha de Heribaldo Andrade e de Silvia Maria 
Fraga Andrade.

O pretendente: EDUARDO FRANCISCO ALVES, nacionalidade brasileiro, divorcia-
do, auxiliar de almoxarifado, nascido em São Paulo - SP, aos 16/11/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido Cajueiro Alves e de 
Maria Francisca Alves; A pretendente: TAMARA RODRIGUES, nacionalidade brasi-
leira, divorciada, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 03/03/1992, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Inacio Rodrigues e de Terezinha 
Laudelino Rodrigues.

O pretendente: RAFAEL AMARAL DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motoboy, 
nascido em São Paulo - SP, aos 10/12/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Airton Ferreira da Silva e de Edna Cristina Amaral; A pretendente: 
JÉSSICA DE ALMEIDA FOGAÇA, nacionalidade brasileira, solteira, analista de recursos 
humanos, nascida em São Paulo - SP, aos 22/04/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Delcio Fogaça e de Maria Dalva de Almeida Fogaça.

O pretendente: ANDERSON AILTON ODORICO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
educador social, nascido em São Paulo - SP, aos 11/06/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adriana de Cassia Odorico; A pretendente: JULIA 
GRACIELE CARDOSO ANDRADE, nacionalidade brasileira, solteira, professora, 
nascida em Aiquara - BA, aos 04/08/1986, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Joesso Silva Andrade e de Sueli Cardoso.

O pretendente: RAFAEL CAMPOS ARAGÃO, nacionalidade brasileiro, solteiro, porteiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 09/08/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Silva Aragão e de Celi Maria Campos Silva Aragão; A 
pretendente: JULLIANE FERNANDA RHIS FREITAS, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 10/05/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joao Freitas e de Adelina Rhis.

O pretendente: WAGNER FERREIRA DE LIMA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, promotor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 18/11/1987, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Damasceno da Silva e de Rosana 
Ferreira de Lima da Silva; A pretendente: PATRÍCIA DAS NEVES SOUZA, nacionali-
dade brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, nascida em Santa Maria da Vitória - BA, aos 
22/03/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Olimpio 
de Souza e de Francisca Maria das Neves.

O pretendente: EDIVAN MARQUES SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, pro-
fessor, nascido em Irecê - BA, aos 15/04/1984, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Tania Maria dos Santos; A pretendente: KETLIN FARIAS DE 
OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, fi sioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, 
aos 12/12/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo 
Ferreira de Oliveira e de Maria Josefa de Farias.

O pretendente: MOISÉS MARCULINO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, pintor 
de construção civil, nascido em São Benedito do Sul - PE, aos 17/09/1986, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Marculino da Silva e de Josefa 
Maria da Silva; A pretendente: BEATRIZ SANTOS TELES SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 16/03/2000, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudionor Teles Silva e de Vanusa Soares dos Santos.

O pretendente: IVANILSON JESUS DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, balconista, nascido em Recife - PE, aos 07/08/1970, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mariano do Nascimento e de Teresa de Jesús Carvalho 
do Nascimento; A pretendente: ANA PAULA BRITO SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, atendente de lanchonete, nascida em Vitória da Conquista - BA, aos 06/02/1979, 
residente e domiciliada este distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Bispo dos Santos 
e de Emerita Brito Santos.

O pretendente: LUAN DIAS MACEDO ESTEVES, nacionalidade brasileiro, divorcia-
do, subgerente de loja, nascido em Cotia - SP, aos 04/04/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Geraldo Esteves e de Eva Dias Macedo; A 
pretendente: HELLEN KAROLAYNE DE SOUSA ASSUNÇÃO DEVEZA, nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 17/02/1999, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Helio Assunção Deveza e de Regina 
Mendes de Sousa Xavier.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE ALVES FERREIRA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, mecânico, nascido em Arapiraca - AL, aos 10/09/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Ferreira da Silva e de Josinalda Alves 
Ferreira; A pretendente: JESICA DE SOUZA CARVALHO TELES, nacionalidade 
brasileira, solteira, balconista, nascida em Satiro Dias - BA, aos 29/08/1992, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Alves Teles e de Maria 
Vania de Souza Carvalho Teles.

O pretendente: MICHAEL DE SOUZA MELO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
conferente, nascido em São Paulo - SP, aos 06/11/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelino Aparecido de Melo e de Dulcemar de Souza 
Antunes Melo; A pretendente: JULIANA OLIVEIRA DE MORAIS, nacionalidade brasi-
leira, solteira, auxiliar de backoffi  ce, nascida em Taboão da Serra - SP, aos 22/07/1989, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Aureliano de Morais 
e de Francisca Batista de Oliveira.

O pretendente: JANEILSON DE SOUSA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
analista de marketing, nascido em São Paulo - SP, aos 25/05/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Lima da Silva e de Vanderlea de Sousa; A 
pretendente: ELIENE DE SOUSA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, 
nascida em Nova Russas - CE, aos 04/03/1983, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Gonçalo Alves da Silva e de Maria de Sousa Silva.

O pretendente: JOSÉ ALVES, nacionalidade brasileiro, viúvo, aposentado, nascido em 
Mendes Pimentel - MG, aos 09/03/1949, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Albertino Alves e de Lusia Júlia de Jesus; A pretendente: LIDIA DE SOUZA, 
nacionalidade brasileira, solteira, aposentada, nascida em Araci - BA, aos 20/04/1945, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ilaria de Souza.

O pretendente: UANDER BERTACCINI REZENDE, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
operador de máquina, nascido em Campinas - SP, aos 06/03/1979, residente e domiciliado 
em Sumaré - SP, fi lho de Vitor do Nascimento Rezende de Medeiros e de Maria Bertaccini 
Rezende; A pretendente: GILVANEIDE DAS VITÓRIAS DE MEDEIROS, nacionalidade 
brasileira, divorciada, funcionária pública, nascida em Currais Novos - RN, aos 11/03/1978, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Rozendo de Medeiros 
e de Vitória Maria de Medeiros.

O pretendente: WELLINGTON AMORIM SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
autonomo, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 24/10/1994, residente e domi-
ciliado em São Caetano do Sul - SP, fi lho de Edvaldo Pedro da Silva e de Maria do 
Carmo de Amorim Silva; A pretendente: GLEICE DA SILVA ALCANTARA, nacio-
nalidade brasileira, solteira, nascida em São Paulo - SP, aos 16/12/1990, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Lopes de Alcantara e de 
Geneceuda Chagas Silva.

O pretendente: DONIZETE BENTO DA CRUZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, promotor 
de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 16/11/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Bento da Cruz e de Iraci Rocha da Cruz; A 
pretendente: MARISA DE JESUS, nacionalidade brasileira, divorciada, promotora de 
vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 06/12/1989, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Deolina Ana de Jesus.

 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: RONALD SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (06/11/1996), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Cassiano da Silva e de Claudiana dos Santos. A pretendente: 
ADRIANA JESUS FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (27/07/2001), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Delvair Anselmo Ferreira e de Aparecida de Jesus Ferreira.

O pretendente: JOSE ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão encarregado, 
nascido em Condeúba, BA, no dia (12/09/1978), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Claudino Francisco dos Santos e de Jesuina Alves dos Santos. A 
pretendente: MARLI MARIA MALTA, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, 
nascida em Guajeru, BA, no dia (16/03/1980), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Soares Malta e de Elvina Maria de Jesus.

O pretendente: REGINALDO DE SOUZA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia (24/04/1978), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivanir de Souza Lima e de Mathilde Franco. A preten-
dente: JUCELIA DE JESUS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão empregada 
doméstica, nascida em Itamaraju, BA, no dia (12/06/1985), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edgar Simplicio dos Santos e de Célia Demétrio de Jesus.

O pretendente: IAGO DA SILVA TORRES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor 
externo, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (10/11/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Bezerra Torres e de Maria Lúcia Rodrigues 
da Silva Torres. A pretendente: ESTEPHANY ALICE ALVES RIBEIRO DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão atendente de lanchonete, nascida nesta Capital, Tucuruvi, 
SP, no dia (03/06/1999), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Joaquim Wanderley Ribeiro de Oliveira e de Evanice Alves da Silva.

O pretendente: VAGNER HIPOLITO DO AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão em-
presário, nascido nesta Capital, SP, no dia (06/02/1982), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adão Hipolito do Amaral e de Virginia Maria Martiniano 
Amaral. A pretendente: DANIELA MARABOLIM, estado civil solteira, profi ssão agente 
de saúde, nascida nesta Capital, São Paulo, SP, no dia (27/05/1980), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Armando Teixeira Marabolim Filho e de 
Marilda Nunes Marabolim.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS ROSA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de manutenção, nascido em Jundiaí, SP, no dia (01/03/1987), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Rosa e de Marli Conceição dos 
Santos Rosa. A pretendente: SUELEM DA PAZ TAVARES, estado civil solteira, profi ssão 
confeiteira, nascida em Caieiras, SP, no dia (07/07/1991), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Francisco Teixeira Tavares e de Marcia Bezerra da Paz.

O pretendente: ARNALDO ALVES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão marceneiro, 
nascido em Buerarema, BA, no dia (04/03/1967), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Laurenço Santos e de Delvita Alves Santos. A pretendente: 
REGIANE ROSA DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (04/03/1981), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Lourisvaldo Gonçalves de Araujo e de Idalia Rosa do Paraíso.

O pretendente: DJAILSON PETRONILO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Belo Jardim, PE, no dia (16/08/1981), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Djalma Vicente dos Santos e de Maria Petronila 
Ancelmo. A pretendente: JÉSSICA PEREIRA TORRES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Itaueira, PI, no dia (10/09/1994), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Feitosa Torres e de Elza Pereira Torres.

O pretendente: EZEQUIEL DIAS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Caieiras, SP, no dia (24/12/1990), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ezequiel Barbosa Carneiro dos Santos e de Aparecida de 
Fatima Caro Dias Santos. A pretendente: DANIELE BRANDÃO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (28/12/1995), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Ferreira da Silva 
e de Gicelia Batista Brandão.

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
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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: BRUNO AZEVEDO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 19/02/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sirio Gonçalves Pereira e Maria Perpetua de Azevedo 
Pereira. A pretendente: ANA PAULA BORSARI GUIDINI, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/05/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso Luiz Guidini e Lourdes Aparecida Borsari Guidini.

O pretendente: RENATO MAFIOLETTI ROSSATTO, estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistrador, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 22/03/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Rossatto e Jane Mafi oletti Rossatto. A 
pretendente: ALINE GALATTI DO PRADO, estado civil solteira, profi ssão Bel. em Direito, 
nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 28/03/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eder do Prado e Valéria Marques Galatti do Prado.

O pretendente: DIEGO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
natural de Cacoal - RO, no dia 15/06/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Decio Barbosa e Vicencia Aparecida de Lima Barbosa. A preten-
dente: JULIA MAYUMI FUKUDA TOMAZ, estado civil solteira, profi ssão gestora de TI, 
nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia17/02/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Poma Tomaz e Dirce Fumiko Fukuda.

O pretendente: DANIEL DE CARVALHO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
marketing, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/03/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de David Moldero dos Santos e Maria Auxiliadora de 
Carvalho dos Santos. A pretendente: PAULA EVARISTO RIBEIRO, estado civil viúva, 
profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/12/1991, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ione Evaristo Ribeiro.

O pretendente: ELTON LATORRE MIRAVETI, estado civil solteiro, profi ssão engenhei-
ro mecânico, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 30/10/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Latorre Miraveti e Maria 
Luiza Antonelli Miraveti. A pretendente: PAMELLA YUKARI WATANABE, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida nesta Capital Indianópolis - SP, no dia 09/12/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lauro Takao Watanabe 
e Zuila Santana Watanabe.

O pretendente: VITOR JUN KOJIMA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 09/10/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Kiyoji Kojima e Atsuko Kunii Kojima. A pretendente: VANESSA 
SAORI SIGUEOKA, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em Mauá - SP, 
no dia 24/06/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Etsutaro Sigueoka e Elza Satiko Sigueoka.

O pretendente: NATÃNAEL ALVEZ SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão servidor 
público, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia16/07/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Marcelo Lima Santos e Francisca Alves 
Santos. A pretendente: ISABELA ARISTIDES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida nesta Capital Santa Cecília - SP, no dia 15/11/1993, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Vieira da Silva e Regiane 
Antonia Aristides da Silva.

O pretendente: JEAN LUIS SOUZA DE AMORIM, estado civil solteiro, profi ssão ator, 
nascido em Salvador - BA, no dia 04/05/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Julio Cesar Amorim e Daniela Oliveira de Souza. A pretendente: 
JENIFFER DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão atriz, nascida nesta Capital 
Alto da Mooca - SP, no dia 29/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Anaildo Manoel do Nascimento e Sandra Celestina da Conceição 
Nascimento.

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

14º Subdistrito - Lapa
Juliana Patu Rebello Pinho - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: BRUNO FRANCESCHINI, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
civil, nascido nesta Capital, Vila Maria, SP, no dia (05/10/1988), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Franceschini e de Elaine dos 
Santos Franceschini. A pretendente: FERNANDA PAIVA CAPUTO, estado civil solteira, 
profi ssão servidora pública, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (17/01/1989), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio Rios Caputo 
e de Genilse Geralda Caputo.

O pretendente: SANDRO AMARAL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão engenhei-
ro, nascido nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia (21/04/1988), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de João Amaral da Silva e de Maria Lucia Amaral 
da Silva. A pretendente: LILIAN MARIA LOPES, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia (14/02/1988), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Clovis Antonio Lopes e de Luisa Maria da Silva 
Botelho Lopes.

 
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: JOSÉ CARLOS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ribeirão - PE, data-nascimento: 27/09/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Terezinha Maria da Conceição. A pretendente: MARIA CLAU-
DENICE GOMES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Amaraji - PE, 
data-nascimento: 02/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Maurício Miguel Gomes e de Zuleide Maria Antonio. R$12,90

O pretendente: FAIZ UL HASSAN, profi ssão: técnico em eletrônica, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Paquistão, data-nascimento: 10/11/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Saeed Ul Hassan Shah e de Rehana Kausar. A pretendente: 
JOSIANE MORAIS DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Cascavel - PR, data-nascimento: 11/01/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Deonir Andrade dos Santos e de Dinéia de Fatima Morais. R$12,90

O pretendente: GUTEMBERG RÔMULO AIRES TEIXEIRA, profi ssão: vendedor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Trairi - CE, data-nascimento: 06/02/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Apolinario Teixeira e de Luiza Aires 
Teixeira. A pretendente: AILANE DO NASCIMENTO BARBOSA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Trairi - CE, data-nascimento: 22/08/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Necilda do Nascimento Barbosa. 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
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Especial
Foto: Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo (DPH) 

A Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) iniciou ontem (18) a 
primeira etapa do Estudo Nacional 
de Alimentação e Nutrição Infantil 
(Enani)

Alana Gandra/ABr

O estudo é voltado para crianças de até cinco 
anos de idade e tem o apoio do Ministério 
da Saúde e do Conselho Nacional de De-

senvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
A coleta de dados vai até dezembro próximo, com 
a divulgação dos resultados a partir de fevereiro 
de 2020. 

A primeira fase do estudo, inédito no Brasil com a 
abrangência e o detalhamento propostos em âmbito 
nacional, vai percorrer 123 municípios de todas as 
regiões do país. O objetivo é coletar informações de 
cerca de 15 mil domicílios, o que pode signifi car obter 
informações de até 17 mil crianças menores de cinco 
anos de idade. 

Os resultados do “censo de nutrição infantil” per-
mitirão ao Ministério da Saúde, por meio da Coorde-
nação Nacional de Alimentação e Nutrição, formular 
políticas públicas baseadas em evidências voltadas 

para as crianças brasileiras na faixa etária abaixo de 
cinco anos.

Metas
Os primeiros estados a serem visitados são Rio de 

Janeiro, Bahia, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, 
totalizando 23 municípios. São eles: Rio de Janeiro, 
Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, 
no Rio de Janeiro; Serra e Vitória, no Espírito Santo; 
Camaçari, Feira de Santana, Juazeiro, Lauro de Freitas, 
Salvador e Simões Filho, na Bahia; Alvorada, Canoas, 
Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Porto Alegre, 
Rio Grande, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Viamão, 
no Rio Grande do Sul.

O coordenador nacional do Enani, Gilberto Kac, do 
Instituto de Nutrição José de Castro da Universidade 

Estudo vai analisar alimentação 
e nutrição de crianças no Brasil

(Foto: Ilustração/Reprodução/rondonia.gov.br)

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), disse que o estu-
do tem três metas. A primeira é mapear defi ciências 
de micronutrientes (vitaminas e minerais) entre as 
crianças com menos de cinco anos, em termos de 
alimentação e nutrição.

“Esse é o primeiro as-
pecto inédito do estudo. 
A gente vai medir sangue 
de crianças entre seis e 59 
meses e vamos dosar uma 
série de marcadores que 
jamais foram estudados 
no Brasil com essa mag-
nitude”, disse.

Alimentação
As crianças menores 

de seis meses serão estu-
dadas também, mas não 
terão o sangue coletado. 
O estudo conseguirá ma-
pear o estado nutricional 
bioquímico de crianças 
entre seis meses e 59 
meses. “Esse é o grande 

objetivo, talvez o principal”, afi rmou Kac. O trabalho 
vai medir também a alimentação das crianças abaixo 
de 5 anos de idade. Para isso, será usada uma técnica 
chamada “recordatório de 24 horas”, que verifi ca o 
que a criança comeu nas últimas 24 horas.

Foi desenvolvido um aplicativo específi co para esse 
estudo. A pesquisa toda é feita em um tablet. Há um 
questionário geral sobre uma série de assuntos, que 
englobam desde questões socioeconômicas até a his-
tória reprodutiva e desenvolvimento infantil.

Aleitamento 
Juntamente com a dieta das últimas 24 horas, será 

mapeado o perfi l sobre o aleitamento materno no 
Brasil. Kac disse que os dados existentes até agora 
no país serão atualizados.

As equipes vão recolher dados nacionais sobre alei-
tamento materno exclusivo e complementar, consumo 
de ultraprocessados, doação de leite materno e bancos 
de leite, amamentação cruzada (quando uma mãe 
amamenta o fi lho de outra mulher). “Esse é o segundo 
grande objetivo”, afi rmou.

O terceiro objetivo é o mapeamento do estado nutri-
cional antropométrico (conjunto de técnicas utilizadas 
para medir o corpo humano ou suas partes) que, no 
caso, inclui medir o peso e a altura das crianças e das 
mães.

Isso permite avaliar o estado nutricional infantil, de 
modo a confi rmar se a desnutrição continua diminuindo 
no Brasil e informar como está o sobrepeso e a obesi-
dade nas crianças menores de 5 anos. “Tem crescido 
muito esse excesso de peso e a obesidade, que é um 
grau mais elevado”, disse o coordenador.

Encaminhamento
Serão investigados ainda a insegurança alimentar, 

habilidade culinária doméstica e alimentação saudável. 
“É um estudo bastante complexo e completo, que a 
gente está planejando há um ano e meio”, disse Kac.

A coleta de dados para o Enani será feita por 342 
equipes no país, sob a coordenação da Sociedade para 
o Desenvolvimento da Pesquisa Científi ca (Science), 
integrada por coordenadores aposentados do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE).

A coleta de sangue será coordenada pelo laboratório 
Diagnósticos Brasil, com capilaridade nacional. São 
parceiros da UFRJ no censo a Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ), a Universidade Federal 
Fluminense (UFF) e a Fundação Instituto Oswaldo 
Cruz (Fiocruz).

Os resultados serão divulgados no próximo ano, 
mas, segundo Kac, as famílias poderão ter acesso às 
conclusões do estudo referentes ao exame de sangue 
e ao estado nutricional de antropometria pelo correio 
ou pela internet. De acordo com o coordenador do 
estudo, se houver algum problema relevante, a criança 
será encaminhada a uma unidade básica de saúde.

Os resultados vão poermitir formular políticas públicas baseadas em evidências voltadas para as crianças 
brasileiras na faixa etária abaixo de cinco anos.
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Serão investigados ainda a insegurança alimentar, habilidade 
culinária doméstica e alimentação saudável.
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