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"A vida é assim: 
esquenta e esfria, 
aperta e daí afrouxa, 
sossega e depois 
desinquieta. 
O que ela quer da 
gente é coragem".
João Guimarães Rosa (1908/1967)
Escritor brasileiro
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O presidente Jair Bolso-
naro analisou ontem 
(1ª) as reações de 

palestinos sobre a abertura 
de um escritório de negó-
cios do Brasil em Jerusalém. 
“É direito deles reclamar”, 
disse. Bolsonaro está em 
Israel para uma visita ofi cial 
e anunciou uma nova repre-
sentação comercial no país. 
Após o anúncio, o Estado da 
Palestina chamou de volta 
seu embaixador no Brasil, 
Ibrahim Alzeben, para con-
sultas e para estudar uma 
reação à medida do governo 
brasileiro.

A Embaixada do Brasil em 

“É direito deles reclamar”, 
diz o presidente Jair 
Bolsonaro sobre a Palestina

Israel está localizada em Tel 
Aviv e há planos do governo 
Bolsonaro de transferi-la para 
Jerusalém. De acordo com Bol-
sonaro, essa transição deve ser 
feita com calma e mantendo 
contato com outros países. “O 
que eu quero é que seja res-
peitada a autonomia de Israel. 
Se fosse hoje abrir negociações 
com Israel, colocaria a embai-
xada em Jerusalém. Agora, não 
quero ofender ninguém, mas 
queremos que respeitem nossa 
autonomia”, disse.

Em Brasília, o presidente 
da República em exercício, 
Hamilton Mourão, disse que 
a abertura de um escritório 

do Brasil em Jerusalém não 
signifi ca seu reconhecimento 
como capital por parte do 
Brasil. “É algo que não tem 
nada a ver com a diplomacia. 
Podemos até considerar um 
passo intermediário naquela 
decisão inicial do presidente 
de mudar a embaixada”.

Em relação à discussão 
sobre a criação do Estado 
da Palestina de chamar seu 
embaixador de volta, Mourão 
também ponderou a reação 
dizendo que é um método de 
pressão diplomática e que, 
após a consulta, o embaixador 
deve voltar. “Uma vez que os 
países árabes, e os palestinos 

em particular, entendam o al-
cance dessa decisão, que não 
muda nossa visão diplomática 
em relação à necessidade de 

que palestinos e israelenses 
tenham uma coexistência 
pacífi ca naquela região, como 
desde 1947 o Brasil apoia, a 

partir do momento que en-
tendam que isso continua, 
não teremos problemas”, 
disse (ABr).

Netanyahu acompanha Bolsonaro no Muro das Lamentações:

‘não pretendo ter atrito com ninguém’.

Entrega da Rais 
Os empregadores de todo o país 

têm até a próxima sexta-feira (5) 
para entregar à Secretaria de Traba-
lho a Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais). O documento reúne 
informações sobre patrões e trabalha-
dores e serve de base para estatísticas 
sobre o mercado de trabalho e para 
a formulação de políticas públicas, 
como o pagamento do abono sala-
rial. A declaração é preenchida pela 
internet (www.rais.gov.br).

A Telespazio Brasil, subsi-
diária do conglomerado aero-
espacial e de defesa italiano 
Leonardo, assinou um contrato 
para monitoramento via satélite 
de plataformas de extração de 
petróleo da Petrobras na Bacia 
de Campos (RJ). 

O objetivo da atividade é “de-
tectar eventuais vazamentos 
de óleo”, segundo nota da Leo-
nardo, e o anúncio acontece na 
véspera da feira Laad Defence 
& Security, que começa hoje 

(2) e vai até sexta-feira (5), no 
Rio de Janeiro.

O contrato tem 14 meses 
de validade e prevê a aqui-
sição de uma média de 150 
imagens por mês produzidas 
pelo sistema de satélites 
Cosmo-SkyMed, “assim como 
o fornecimento de serviços 
técnicos especializados 24 
horas por dia”. O monitora-
mento cobrirá mais de 50 
plataformas de petróleo na 
Bacia de Campos (ANSA).

Plataforma da Petrobras na costa do Rio de Janeiro.

No dia da mentira, lembrado 
ontem (1º), o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) lançou uma 
campanha na internet para 
combater as notícias falsas (fake 
news), com a hashtag #Fake-
NewsPerigoReal, depois de o 
Poder Judiciário ser alvo, nos 
últimos meses, por uma série de 
críticas incluindo informações 
falsas disseminadas pelas redes 
sociais. O tema tem suscitado 
incômodo no presidente do CNJ 
e do STF, ministro Dias Toffoli.

“A popularização das redes 
sociais e a disseminação de 
boatos e falsas notícias têm 
um impacto real e imediato na 
sociedade, como a destruição 
de reputações, prejuízos fi nan-
ceiros e até mesmo a morte. 
Esta ação pretende alertar a 
sociedade sobre os riscos do 
compartilhamento das fake 
news e suas consequências fora 
do mundo virtual”, diz o texto 
que descreve a campanha.

Além da campanha online, 
CNJ e STF preveem parcerias 
com agências de checagem de 
fatos para desfazer rapidamen-
te boatos sobre o Judiciário. 
Na internet, serão veiculadas 
peças sobre o perigo causado 
por notícias falsas, como, por 
exemplo, o caso de uma mu-

Ministro Dias Toffoli.

‘O medo é o início das 
ditaduras’, diz papa

O papa Francisco alertou, durante 
sua viagem de volta do Marrocos, 
que as ditaduras nascem a partir do 
medo. Segundo o Pontífi ce, “muitas 
pessoas de boa vontade, não apenas 
católicos”, estão “um pouco tomadas 
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O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luís 
Roberto Barroso, classifi cou 
como inaceitáveis as amea-
ças aos ministros da Corte e 
seus parentes. A Corte abriu 
inclusive um inquérito que 
apura ataques e divulgação 
de notícias falsas (fake news) 
contra os ministros nas redes 
sociais. Ao participar ontem 
(1º) de debate promovido pelo 
jornal O Estado de São Paulo, 
na capital paulista, Barroso 
disse esperar que o inquérito 
não aborde críticas feitas por 
procuradores, mas que o foco 
seja um “pacto de civilidade” 
com a sociedade para acabar 
com as ameaças de morte e 
agressão física a ministros e 
suas famílias.

Sobre a decisão da Corte de 
que a Justiça Eleitoral pode 
investigar casos de corrupção 
quando envolverem simultane-
amente caixa 2 de campanha e 
outros crimes comuns, Barroso, 
que votou contra a mudança 
no julgamento, destacou que a 
Corte se baseou em um único 
precedente, datado de 1996, 
quando um político emitiu 
uma duplicata falsa. “Passados 
tantos anos, a realidade tinha 
se transformado de maneira tão 
profunda, que não justifi cava 
apegar-se àquele precedente 

Ministro do STF,

Luís Roberto Barroso.

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
afi rmou ontem (1) que não será 
no seu “turno”, como ministro, 
que a operação Lava Jato vai 
retroceder. Moro participou do 
evento de lançamento do livro 
Corrupção: Lava Jato e Mãos 
Limpas na sede do Jornal O 
Estado de São Paulo, na capital 
paulista.

“Houve um grande avanço 
[com a Lava Jato], agora, é 
importante que nós trans-
formemos isso num padrão 
de comportamento, ou seja, 
que as pessoas tenham mais 
certeza de que se elas come-
terem crimes no âmbito da 
administração pública, elas vão 
ser descobertas, investigadas 
e, se provada a culpa, vão ser 
punidas. É para isso que nós 
temos trabalhado”, declarou 
o ministro.

Moro preferiu não prever 
datas para a análise por parte 
do Congresso ao projeto anti-
crime. “Temos conversado com 
parlamentares e lideranças 
de ambas as casas. O desejo, 
evidentemente, do governo é 
que seja aprovado, discutido e, 
eventualmente, alterado e apri-
morado o mais rápido possível. 
Agora, o tempo do Congresso 

Ministro da Justiça e Segurança 

Pública, Sergio Moro.

A queda nas exportações fez 
a balança comercial fechar mar-
ço com o menor saldo positivo 
em três anos. No mês passado, 
o Brasil exportou US$ 4,99 bi-
lhões a mais do que importou. 
O saldo representa recuo de 
22,27% em relação ao superávit 
de US$ 6,42 bilhões registrado 
em março do ano passado e é o 
menor para o mês desde 2016. 
No mês passado, o país expor-
tou US$ 18,12 bilhões, queda 
de 1% em relação a março do 
ano passado pelo critério da 
média diária. As importações 
somaram US$ 13,130 bilhões, 
com ala de 5,1% também pela 
média diária.

Com o resultado de março, 
a balança comercial acumula 
superávit (exportações menos 
importações) de US$ 10,889 bi-
lhões nos três primeiros meses 
do ano, com recuo de 11,1% na 
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2018, quando o supe-
rávit tinha atingido US$ 12,243 
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Resultado é o menor para o mês em três anos. 
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Balança comercial tem superávit de 
US$ 4,99 bilhões em março

couros e peles (-10,8%). A 
principal queda nas exporta-
ções ocorreu com os produtos 
manufaturados, cujas vendas 
caíram 6,5% em relação a mar-
ço do ano passado. As maiores 
retrações ocorreram na venda 
de veículos de carga (-68,2%), 
óleos combustíveis (-49,6%), 
automóveis de passageiros 
(-41,4%) e autopeças (-13,4%).

A maior parte dessa queda 
é efeito da crise na Argentina, 
principal comprador de produtos 
industrializados do Brasil e ter-
ceiro maior parceiro comercial 
do país. Somente em março, as 
exportações para o país vizinho 
caíram 48,4%. Depois de o saldo 
da balança comercial ter encer-
rado 2018 em US$ 58,959 bi-
lhões, o segundo maior resultado 
positivo da história, o mercado 
estima um superávit menor em 
2019 motivado principalmente 
pela recuperação da economia, 
que reativa o consumo e as im-
portações (ABr).

bilhões. Nos três primeiros 
meses do ano, as exportações 
somaram US$ 53,026 bilhões, 
retração de 3% em relação ao 
mesmo período de 2018 pelo 
critério de média diária. As 
importações totalizaram US$ 
42,138 bilhões, recuo de 0,7% 
na mesma comparação.

Em março, as exportações de 

produtos básicos aumentaram 
7,9% em relação ao mesmo mês 
do ano passado, com destaque 
para algodão bruto (+123,6%), 
milho em grãos (+86,7%), fumo 
em folhas (+38,9%) e farelo de 
soja (+30,2%). A venda de pro-
dutos semimanufaturados caiu 
0,5%, puxada por açúcar bruto 
(-34,6%), celulose (-12%) e 

Empresa italiana monitora 
plataformas da Petrobras

Ameaças a ministros do 
STF são “inaceitáveis”

pouco expressivo”, disse. Bar-
roso defende que esse tipo de 
caso deve fi car com a Justiça 
Federal.

Quanto à relação do STF com 
a sociedade, ministro disse, 
em uma democracia, ninguém 
deve exercer poder em nome 
próprio. “O STF, como qual-
quer tribunal constitucional, 
pode, eventualmente, produ-
zir decisões que vão contra o 
sentimento da sociedade, que 
tem que passar pelo fi ltro da 
Constituição. Às vezes, a so-
ciedade está apaixonada, quer 
linchamento”, disse.“Se um 
tribunal repetidamente frustra 
o sentimento social vive um 
processo de deslegitimização”, 
acrescentou (ABr).

Lava Jato ‘não retrocederá’ 
durante sua gestão, diz Moro

pertence ao Congresso. O que 
eu tenho sentido, porém, em 
conversas com parlamentares 
é uma grande receptividade. 
É uma questão de ajustar o 
debate e o diálogo”, disse Moro.

O ministro justifi cou a trans-
ferência do Conselho de Con-
trole de Atividades Financei-
ras (Coaf), antes vinculado ao 
extinto Ministério da Fazenda, 
para o seu ministério. De 
acordo com ele, o órgão so-
brecarregaria o ministério da 
Economia. Ainda, para Moro, 
o Coaf estava negligenciado 
nos governos anteriores e a 
mudança permitiu corte de 
cargos na área administrativa, 
que foram redirecionados. 
Ele destacou que o órgão vai 
manter o seu caráter de inte-
ligência (ABr).

pelo medo”, que é a “pregação usual 
dos populismos”. “Semeiam o medo 
e depois tomam as decisões. O medo 
é o início das ditaduras”, disse Jorge 
Bergoglio, no avião papal.

Francisco citou o exemplo da 
Alemanha, que cedeu às promessas 
de Hitler, alimentadas pelo medo 
da população. “Semear o medo é 

fazer uma coletânea de crueldades, 
fechamentos e até de esterilidades”, 
acrescentou. Além disso, o Papa disse 
sentir “dor” ao ver pessoas que “prefe-
rem construir muros”. “Aqueles que 
fazem os muros acabarão prisioneiros 
dos muros que eles construíram. Já 
os que constroem pontes seguirão em 
frente”, ressaltou (ANSA).

CNJ combate fake news 
sobre Judiciário

lher que morreu espancada no 
Guarujá, após ser erroneamente 
acusada de praticar magia negra 
em crianças.

A campanha chama atenção 
também para notícias verda-
deiras, mas antigas, sendo 
compartilhadas fora de contexto, 
incentivando os cidadãos a, na 
dúvida, não repassar a informa-
ção. Recentemente, voltaram 
a circular, por exemplo, falsas 
notícias dando conta de que o 
ministro Ricardo Lewandowski, 
do STF, participou do MR8, orga-
nização de esquerda que pregava 
a luta armada durante o regime 
militar no Brasil. Acompanhada 
por uma montagem fotográfi ca, 
a informação foi analisada e des-
mentida por diversas agências de 
checagem (ABr).
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OPINIÃO
O regime

de capitalização

O regime de 

capitalização pode se 

tornar uma realidade 

em breve, a partir da  

possível aprovação da 

reforma da Previdência 

Social no Congresso 

Nacional

A ideia é que apenas as 
pessoas que ingressa-
rem no mercado de tra-

balho após a reforma passem a 
usufruir desse modelo. Chile, 
Peru, Colômbia e México estão 
entre os países da América 
Latina que implantaram esse 
regime, mas, até o momento, 
nenhum destes obteve êxito. 
Antes de expor as razões para 
o fracasso da capitalização 
é preciso explicar como ela 
funciona. Existem dois tipos 
de capitalização. Um deles 
é o coletivo. O outro, que é 
defendido pelo ministro da 
economia, Paulo Guedes, é o 
individual.

Neste regime, o trabalhador 
passa a ter uma conta separada 
para depósitos mensais. Para 
efeitos de comparação, a ca-
pitalização individual lembra 
a forma como é recolhido o 
FGTS. Porém, nesse modelo 
de capitalização, as contas 
costumam ser geridas por 
entidades privadas, o que é 
muito bom para os bancos e 
gestoras fi nanceiras.

As regras para retirada dos 
valores da capitalização ainda 
não foram divulgadas pelo 
governo. Portanto, me baseio 
nos modelos internacionais. 
Nos países citados, o contri-
buinte opta por ter direito a 
uma renda vitalícia, podendo 
receber mensalmente após se 
aposentar ou recebê-la de uma 
só vez. Essa segunda opção é 
um perigo.

O brasileiro não é educado 
fi nanceiramente e, provavel-
mente, se essa opção existir, 
muitos gastarão todo o valor 
capitalizado em curto período 
de tempo, chegando à velhice 
sem um tostão nos bolsos. Sem 
meios de sobrevivência, eles 
recorrerão aos programas so-
ciais do governo, acarretando 
em mais gastos públicos. O que 
devia ser economia aos cofres 

da União acabaria gerando 
ainda mais gastos.

Em 1983, o Chile foi o pri-
meiro país do continente a 
adotar o regime de capitaliza-
ção. Atualmente, metade dos 
aposentados chilenos recebe 
menos que um salário mínimo, 
o que, obviamente, não atende 
às expectativas dos idosos 
chilenos. Inclusive, o Chile é 
atualmente o país com maior 
número de suicídios entre ido-
sos. Em seguida, foi a vez de 
o Peru adotar a capitalização. 
O problema é semelhante e o 
governo já fala em aumentar 
a alíquota de contribuição. 
Já na Colômbia, o problema 
é outro. O país, assim como o 
Brasil, tem expressiva parcela 
da população em trabalhos 
informais, o que gera baixa 
cobertura.

O regime de capitalização 
também é um risco em países 
que vivem oscilações constan-
tes da economia, ora de crise 
ora de crescimento. Trata-se 
de um problema porque nas 
contas individuais as taxas de 
juros são importantes, já que 
são elas que determinam se o 
acumulado valerá no futuro.

Para fi nalizar, a principal crí-
tica é direcionada ao défi cit que 
será criado a partir do momen-
to em que o novo regime estiver 
implantado. Cada vez mais 
haverá pessoas direcionando 
suas contribuições para contas 
individuais e cada vez menos 
pessoas direcionando as quan-
tias recolhidas para as contas 
do INSS, hoje responsáveis por 
pagar os aposentados. Portan-
to, quem vai pagar aqueles 
outros milhões de brasileiros 
que já se aposentaram e que 
estão em via de se aposentar? 
A conta não fecha.

A possibilidade de o próprio 
cidadão gerir sua aposentado-
ria, com menos interferência 
do governo e mais liberdade 
individual, pode até parecer 
positiva em um primeiro 
momento, mas considerando 
todas as informações expostas 
neste artigo, fi ca a dúvida se 
Brasil está pronto para essa 
mudança.

(*) - É presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores Públicos.

Antonio Tuccílio (*)
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News@TI
Empresa cria robô que conversa com alunos e faz 
mapeamento de perfi l
@A Inteligência Artifi cial é a grande onda do momento em todos os 

segmentos. Uma pesquisa realizada pelo Sesi e pelo Senai apontou 
que até 2030, de 31% a 50% das instituições brasileiras de educação 
devem aderir ao learning analytics - inteligência artifi cial que interpreta 
dados produzidos por alunos e reunidos a fi m de avaliar o progresso 
acadêmico. O cenário está adiantado na Witseed, edtech que produz 
conteúdo junto das maiores empresas do Brasil, que criou o Witson, 
robô que conversa com os alunos, entende o momento de carreira 
deles e faz um mapeamento de perfi l, com o objetivo de recomendar 
as melhores trilhas de conhecimento personalizadas para cada um. 
Desenvolvida inicialmente em seis meses, no início das operações da 
Witseed, e sendo aprimorada continuamente desde então, a tecnolo-
gia é parte importante do negócio da empresa e é a grande estrela da 
personalização do conteúdo. Os planos da startup são de aprimorar a 
tecnologia. A ideia é que o Witson seja capaz de tirar dúvidas dos alunos 
em tempo real, potencializando o trabalho que já executam com o robô.

Lança impressora 3D
@A nova impressora 3D Stratasys F120™ chega para impulsionar 

a próxima geração de designers, engenheiros e educadores, com 
tecnologia de manufatura aditiva acessível e de nível industrial. Como o 
mais novo membro da Série F123™ de impressoras FDM® da Stratasys 
(NASDAQ: SSYS), a F120 populariza a impressão 3D industrial, com 
controles simples, automonitoramento remoto, hardware de impressão 
3D exclusivo e níveis extremamente altos de confi abilidade e repetibili-
dade. A F120 faz com que seja mais simples, até mesmo para os novatos, 
começar a usar a impressão 3D em ambientes de escritório, estúdios de 
design, ou de educação. A F120 foi projetada para criar modelos de alta 
qualidade, confi áveis e precisos em FDM de forma contínua. A funciona-
lidade simplifi cada de plug-and-print elimina a complexidade com uma 
interface touchscreen e amigável ao usuário e com o fl uxo de trabalho 
do GrabCAD Print™ (https://www.stratasys.com/3d-printers/f120).

Internautas com idade superior a 65 anos 
compartilham sete vezes mais notícias 

falsas do que aqueles com idade entre 18 e 
29 anos. Essa foi a conclusão de um estudo 
das universidades Princeton e Nova Iorque, 
publicado na revista Science Advances em 
janeiro de 2019. Os pesquisadores analisa-
ram o perfi l do Facebook de 3,5 mil inter-
nautas durante as eleições presidenciais de 
2016 nos Estados Unidos. A disparidade foi 
percebida mesmo entre pessoas de mesma 
orientação política.

“Podemos destacar ao menos dois fatores 
para explicar essa pesquisa. O primeiro é a 
baixa relação das pessoas de terceira idade 
com a tecnologia. Já o segundo é de ordem 
cultural, relacionado ao ambiente virtual”, 
pontua Alexsandro Ribeiro, professor de 
Jornalismo no Centro Universitário Inter-
nacional Uninter.

Em todas as redes sociais, como Facebook 
e WhatsApp, existe um ambiente específi co, 
com cultura, fala e comportamentos pró-
prios e diferentes da vida real. O professor 
explica que o processo de aprendizado 
desse mundo pode ser demorado, sobre-
tudo para as gerações que não são nativas 
digitais. Por isso, os mais velhos estão mais 
vulneráveis a notícias falsas, a ataques de 
vírus e a armadilhas cibernéticas envolven-
do doação de dinheiro ou contas bancárias.

Pessoas mais velhas compartilham mais 
notícias falsas

Especialista explica os fatores que contribuem para a vulnerabilidade da terceira idade às fake news
No caso das notícias falsas, o professor 

ressalta que elas podem se apresentar sob 
diversos formatos. “As fake news variam 
de sátiras, com o objetivo de entreter 
seu público, até notícias fora de contex-
to e textos com fatos reais misturados a 
mentiras, com o objetivo de prejudicar ou 
desinformar”, diz.

Prevenção

Para combater a disseminação de notí-
cias falsas em toda a sociedade, sobretudo 
na terceira idade, Ribeiro recomenda 
quatro medidas. O primeiro passo é a ela-
boração de dispositivos legais que sejam 
duros ao responsabilizar quem produz e 
compartilha fake news.

O segundo aspecto são atitudes preven-
tivas que o próprio leitor pode tomar. “São 
procedimentos simples, como verifi car se 
o texto apresenta erros de ortografi a e 
se nomes de lugares e instituições foram 
grafados corretamente”, explica.

Ainda nessa etapa, o leitor pode checar 
a origem da informação e se foi publicada 
por outros veículos de comunicação co-
nhecidos, que tenham credibilidade. Se 
o internauta continua em dúvida sobre a 
veracidade da informação, Ribeiro aconse-
lha que a notícia não seja compartilhada.

A terceira recomendação é a retomada 

da confi abilidade dos meios de comunica-
ção e da mídia pela sociedade de forma 
geral. Assim, veículos e jornalistas de 
credibilidade, que seguem metodologias 
rigorosas de apuração, ganharão força 
contra a desinformação.

Por fi m, o professor pontua que é neces-
sário criar uma cultura de leitura crítica das 
notícias e dos meios de comunicação. Esse 
hábito deve ser desenvolvido na escola, para 
que o jovem já se forme sabendo navegar 
pelas mídias.

“Independentemente da idade, nossas 
convicções não são réguas para medir se 
a notícia é verdadeira ou não. Ou seja, a 
realidade da informação não está no fato 
de concordarmos com ela ou não”, diz.

A era terá início ofi cial-
mente em 1º de maio, 
quando o príncipe her-

deiro Naruhito, 59, assumirá o 
trono de seu pai, o imperador 
Akihito, de 85. O nome foi di-
vulgado em rede nacional pelo 
chefe de gabinete do governo, 
Yoshihide Suga, após uma longa 
seleção iniciada em 2017.

O imperador Akihito anun-
ciou sua abdicação em de-
zembro de 2017, mas já havia 
cogitado essa hipótese em 2016, 
devido às crescentes difi culda-
des para exercer suas funções 
por causa da idade avançada.

O governo ouviu especialistas 
em literatura japonesa e de 
história da Ásia Oriental, e as 
propostas foram examinadas 
por uma comissão formada 
por acadêmicos e expoentes 
do mundo empresarial e da 
imprensa.

A decisão do nome da nova 
era é um evento de grande 

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe,

apresenta nome de nova era.

O comediante Volodymyr 
Zelensky lidera a apuração do 
primeiro turno das eleições 
presidenciais na Ucrânia, 
com ampla vantagem e deve 
enfrentar no segundo o atual 
mandatário do país, Petro 
Poroshenko.

Com cerca de 80% das 
urnas apuradas, Zelensky, 
41 anos, tem por volta de 
30% dos votos, enquanto 
Poroshenko, 53, aparece em 
um distante segundo lugar, 
com aproximadamente 16%. 
A ex-primeira-ministra Yulia 
Tymoshenko está na terceira 
posição, com 13%.

Assim como já aconteceu 
em muitos países mundo 
afora, Zelensky encara o sen-
timento antiestablishment da 
população, desencantada com 
a corrupção da elite política 
tradicional e com a falta de 

solução para os confl itos se-
paratistas no leste da Ucrânia, 
que já deixaram mais de 13 mil 
mortos desde 2014.

“Esse é apenas o primeiro 
passo rumo a uma grande vi-
tória”, disse o candidato. Uma 
nova votação entre Zelensky e 
Poroshenko, em 21 de abril, 
é dada como certa. “Somos 
pessoas jovens, não quere-
mos todo o passado em nosso 
futuro”, acrescentou o come-
diante, que descartou formar 
uma aliança com Tymoshenko, 
já pensando nas eleições legis-
lativas do segundo semestre.

Intérprete de um professor 
que se torna presidente em 
uma série de TV, Zelensky 
calcou sua campanha no 
combate à corrupção e na 
promessa de negociações 
diretas com a Rússia para 
encerrar os conflitos na 

Bacia do Don, onde grupos 
separatistas pró-Moscou con-
trolam as regiões de Donetsk 
e Lugansk. Poroshenko, por 
sua vez, reconheceu ter en-
tendido o “sinal enviado pela 
sociedade”. “É uma dura lição 
para mim e minha equipe, é 
uma razão para trabalhar se-
riamente para corrigir erros 
cometidos nos últimos anos”, 
declarou.

Magnata da indústria do 
chocolate, o presidente viu 
sua popularidade desabar por 
causa da crise econômica na 
Ucrânia e do descumprimento 
da promessa de derrotar os 
rebeldes no leste e retomar o 
controle da Crimeia, anexada 
pela Rússia em 2014. O gover-
no russo disse que gostaria de 
ver no comando do país vizinho 
um partido que seja contra a 
guerra (ANSA).

Erdogan perde nas 
principais cidades
da Turquia

O Partido da Justiça e do De-
senvolvimento (AKP), liderado 
pelo presidente da Turquia, Recep 
Tayyip Erdogan, foi o mais votado 
nas eleições municipais no domin-
go (31), mas acabou derrotado 
pela oposição nas três maiores 
cidades do país, Istambul, Ancara e 
Esmirna. O AKP conquistou cerca 
de 44% dos votos e 56% dos muni-
cípios, enquanto o secular Partido 
Republicano do Povo (CHP) fi cou 
com aproximadamente 30% da pre-
ferência, embora tenha garantido 
vitórias importantes.

Na capital Ancara, o candidato do 
CHP, Mansur Yavas, obteve 50,9% 
e derrotou Mehmet Ozhaseki, do 
AKP, rompendo um domínio de 25 
anos dos conservadores islâmicos 
na cidade. O partido de Erdogan, 
no entanto, deve entrar com recur-
sos para contestar o resultado. Já 
Esmirna, terceira maior cidade da 
Turquia e uma tradicional fortaleza 
laica, permanece nas mãos do CHP, 
após a vitória de Tunc Soyer, com 
58%, contra os 38% de Nihat Zey-
becki, do AKP. Istambul, metrópole 
mais populosa do país, é palco da 
disputa mais acirrada (ANSA).

EP
A

Japão anuncia nome de 
nova era imperial: ‘Reiwa’
O governo do Japão anunciou ontem (1º) que a nova era do país se chamará “Reiwa”, termo que, de 
acordo com o primeiro-ministro Shinzo Abe, descreve a harmonia como símbolo da cultura nacional

foi retirada de uma antiga 
coleção de poesia japonesa do 
século 7, em uma tentativa do 
primeiro-ministro de reforçar 
o orgulho nacional.

O primeiro caractere, “rei”, 
signifi ca “bom” ou “bonito”, 
enquanto o segundo, “wa”, 
quer dizer “paz”, “harmonia” 
ou “suave”. A atual Constituição 
japonesa não confere poderes 
políticos ao imperador, um 
cargo meramente simbólico. A 
nova era será a 248ª na história 
da casa imperial do Japão, sen-
do que a atual se chama “Heisei” 
(alcançar a paz) e teve início 
em 8 de janeiro de 1989. 

A “era Heisei” é a primeira 
sem guerras na história mo-
derna do país, mas fi cou mar-
cada por catástrofes naturais e 
defl ação econômica. O Trono 
de Crisântemo é a mais antiga 
monarquia hereditária ininter-
rupta existente no mundo, com 
2.679 anos de história (ANSA).

importância no Japão, uma 
vez que subdivide a história 
nacional em períodos de tempo 
universalmente reconheci-
dos durante o reinado de um 
monarca. “Reiwa pretende 

descrever a herança cultural de 
um povo, sinônimo de coesão 
social e do respeito em sua 
integridade pela comunidade”, 
explicou Abe. A palavra, fruto 
da combinação de dois termos, 

Comediante lidera eleições 
presidenciais na Ucrânia
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A ideia de carreira 

tradicional onde o 

crescimento hierárquico 

dentro das empresas é 

o curso natural está se 

tornando obsoleta 

Em um futuro próximo, 
a vida profi ssional será 
guiada por um conceito 

que está fi cando conhecido 
como multicarreira. Os profi s-
sionais da área de marketing 
e vendas possuem um leque 
de atuação tão amplo que, de 
certo modo, essas carreiras 
já estão sendo construídas e 
desenvolvidas aproveitando as 
multipotencialidades de uma 
carreira múltipla.

O conceito de multicarreira 
é a ideia de desenvolvermos 
nossas competências e ha-
bilidades de acordo com as 
demandas do mercado e dos 
nossos potenciais internos. No 
futuro, as habilidades técnicas 
e comportamentais serão tão 
ou até mais importantes para 
desempenhar uma função 
no mercado de trabalho do 
que a formação tradicional. 
Na verdade, serão elementos 
complementares, pois por 
meio da formação tradicional 
adquirimos conhecimento e 
esses evidenciam nossas po-
tencialidades de carreira. 

Tanto as carreiras de marke-
ting quanto de vendas já estão 
intimamente alinhadas com a 
ideia de multicarreira. Nesse 
mercado é comum encontrar-
mos profi ssionais que fi zeram 
movimentações, trazendo uma 
vasta diversidade de atuação 
para sua experiência profi ssio-
nal. A área de marketing por si 
só já exige que o profi ssional 
desenvolva um perfi l hibri-
do, abraçando competências 
financeiras, planejamento, 
pesquisa e desenvolvimento, 
lançamento de produtos, 
comunicação, pesquisa de 
mercado e comportamento do 
consumidor. 

Também é fácil encontrar 
profissionais contendo as 
formações mais distintas. Já 
a área de vendas, conta mais 
o perfi l pessoal e a expertise 
sobre o mercado no qual se 
está trabalhando (farmacêu-
tico, bens e serviços, varejo, 
automobilístico, entre outros) 
do que o diploma acadêmico. 
Esse modelo multicarreira 

está perfeitamente alinhado 
aos anseios e desejos da ge-
ração Y, e a recém-chegada 
ao mercado geração Z que 
se importam muito mais com 
as realizações profi ssionais e 
propósito, contribuições que 
geram para a sociedade, do 
que com os objetivos e metas 
de crescimento hierárquico 
dentro de uma organização.

É claro que mesmo estando 
alinhada com esse espírito 
do tempo em que vivemos, o 
profi ssional que deseja manter 
seu currículo e sua expertise 
dentro dos anseios do merca-
do, precisa se preparar para 
desenvolver habilidades e soft 
skills que se enquadrem nessa 
nova perspectiva de carreira 
múltipla. Sabendo dessas ten-
dências, você pode descobrir 
algumas áreas que estejam em 
sinergia com seus interesses 
e as quais você ainda não tem 
pleno domínio. 

Nesse momento, o mais 
importante é descobrir novas 
paixões. Para ampliar os hori-
zontes, sempre que possível 
se envolva em discussões de 
outras áreas, em projetos 
multidisciplinares e fomente 
o networking com pessoas de 
outras profi ssões. Circulando 
em vários mercados é possível 
que você descubra novas ha-
bilidades e que também tenha 
insights inspiradores para sua 
área de atuação. 

Desenvolver a própria tri-
lha de conhecimento, sem 
depender de universidades e 
mentores é um grande desafi o, 
mas pode ser muito prazeroso 
e gratifi cante. Seja curioso! 
Tenha interesse pelo inusitado 
e pelas novidades. Assuma al-
guns riscos e perca o medo de 
perguntar. Romper a zona de 
conforto e ultrapassar alguns 
limites é perfeitamente normal 
e saudável quando desejamos 
construir novas possibilidade 
de carreira. Você tem que se 
tornar protagonistas das suas 
escolhas. 

Você está pronto para apro-
veitar as multipotencialidades 
da sua carreira e as novas 
oportunidades do futuro do 
trabalho?

(*) - Formado em administração de 
empresas, com experiência na área 
de marketing e vendas, é headhnter 

na Trend Recruitment, boutique 
de recrutamento e seleção (www.

trendrecruitment.com).

Felippe Virardi (*)

A - Maior Best-seller
Em seu esforço de tornar a Palavra de Deus acessível a todas as pessoas, 
a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) distribuiu, em 2018, 6.388.903 de 
Bíblias. Desse montante, 1,3 milhão no formato digital em sua grande 
maioria, de forma gratuita. Considerando o total de Escrituras, que in-
clui Novos Testamentos, livretos, folhetos, publicações infantis e obras 
acadêmicas, a SBB registrou um aumento de 6% em relação ao ano 
anterior, com a marca de 235.199.145 exemplares, entre publicações 
impressas e digitais. A SBB conta com um parque gráfi co destinado 
exclusivamente à produção de Bíblias e Novos Testamentos, localizada 
em Barueri, e nove unidades regionais nas principais capitais do País.

B - Mercado Imobiliário
Na próxima quinta-feira (4), das 9 às 12 horas, o Secovi-SP promove 
o evento “A nova Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
(LINDB) sob a ótica do empreendimento imobiliário”, em sua sede (Rua 
Dr. Bacelar, 1.043, Vila Mariana). Em abril de 2018, foi sancionada a Lei 
nº 13.655, que introduziu dez novos artigos ao Decreto-lei 4.657/1942, 
que trata da LINDB. Essa ampliação de texto tem o objetivo de incluir 
no ordenamento jurídico brasileiro normas que assegurem a segurança 
jurídica e efi ciência na criação e aplicação do direito público. É voltado a 
advogados, profi ssionais do mercado imobiliário e demais interessados. 
Informações e inscrições: tel. (11) 5591-1306.

C - Para Concurseiros
Planejamento de estudos, gravação de anotações, download de audioaulas, 
dúvidas tiradas com professores - tudo isso feito com um toque no celular.  
São as funcionalidades do novo aplicativo do Gran Cursos Online. O apli-
cativo é compatível com todos os sistemas operacionais e está disponível 
gratuitamente para download na Play Store e na App Store. É a primeira 
empresa no segmento do ensino a distância a possibilitar o acesso dos 
usuários em todas as plataformas. Os concurseiros terão acesso à notícias, 
eventos gratuitos e informações sobre os principais concursos públicos 
abertos e previstos. Também podem conhecer as funcionalidades do app 
por meio da matrícula em alguns cursos gratuitos que estão disponíveis 
em: (https://www.grancursosonline.com.br/pesquisa/gratuito).  

D - Geriatria e Gerontologia
Entre os próximos dias 16 e 18, no Centro de Convenções Frei Caneca, 

acontece o 11º Congresso Paulista de Geriatria e Gerontologia. Direcio-
nado para médicos, profi ssionais da saúde e das mais diversas áreas, o 
evento reúne especialistas brasileiros e estrangeiros para discutir, entre 
outras questões, demências, osteoporose, sarcopenia (perda de massa 
e força muscular), quedas em idosos, imunidade e vacinas, cuidados 
hospitalares, domiciliares e no fi m da vida, direitos, sexualidade na ve-
lhice, violência contra o idoso, espiritualidade, dieta e envelhecimento, e 
tecnologias aplicadas à reabilitação e longevidade. Em paralelo, também 
acontece o 10º Simpósio das Ligas de Geriatria e Gerontologia. Mais 
informações e inscrições: (www.gerp2019.com.br).

E - Evento Ótico 
A Marchon Eyewear, uma das maiores designers, fabricantes e distribuido-
ras de óculos de sol e de receituário do mundo, marca presença em mais 
uma edição da Expo Abióptica, maior evento ótico da América Latina, 
que começa amanhã (3) e vai até sábado (6), no Transamérica Expo 
Center. A empresa apresentará as novidades de suas marcas, entre elas 
Calvin Klein, Chloé, Diane Von Furstenberg, Dragon, Lacoste, Marchon 
NYC, Marni, Nautica, Nike, Nine West, Salvatore Ferragamo e Airlock. 
Com 12 marcas no Brasil atualmente, a companhia planeja crescer ao 
menos 10% este ano no país, investindo no treinamento de mais de 10 
mil profi ssionais até dezembro, entre equipe interna e parceiros óticos. 
Saiba mais em (www.marchon.com). 

F - Campos de Refugiados
O Teatro Aliança Francesa recebe a jornalista e documentarista francesa 
Anne Poiret, vencedora do Prêmio Albert-Londres, para debater sobre 
a vida nos campos de refugiados e o papel do jornalismo de reportagem 
na narração dessas histórias. O encontro acontece na segunda-feira (8), 
às 19h30, no 11º encontro da série ‘Diálogos Transversais’. O evento, 
com entrada gratuita, terá a exibição de seu fi lme Bienvenue au Refu-
gistan (Benvindo ao Refugistão). Em seguida, a autora conversará com 
Cristiano Navarro, jornalista e editor do Le Monde Diplomatique Brasil. 
Outras informações: (www.teatroaliancafrancesa.com.br).

G - Nobel em Química 
A AstraZeneca, biofarmacêutica global, em parceria com o Nobel 
Media, traz pela quarta vez ao Brasil um ganhador do prêmio Nobel 
como parte do Nobel Prize Inspiration Initiative –programa global 
que tem como objetivo inspirar e envolver jovens cientistas, comuni-

dades médica e científi ca e público em geral –, e que leva premiados 
pelo Nobel a universidades e centros de pesquisa, a fi m de reforçar 
o comprometimento da empresa com suas prioridades estratégicas,  
voltadas à inovação e liderança científi ca. Sir Fraser Stoddart, Nobel 
de Química de 2016, ministrará palestras na USP, ANVISA, UnB e 
INCA, fazendo um paralelo de sua descoberta das máquinas molecu-
lares ao avanço na nanotecnologia e na medicina. Mais informações: 
(www.astrazeneca.com).

H - Centro Alemão 
Como parte de uma estratégia global, o Centro Alemão de Ciência e 
Inovação São Paulo relança seu site, alinhado a uma nova fase, que 
objetiva trazer uma plataforma unifi cada e com mais funcionalidades. 
Moderno, interativo e de fácil navegação, surge como uma importante 
ferramenta de informações, novidades, oportunidades, networking, 
bolsas de estudos, programas de fomento para pesquisa, cooperação 
científi ca e parcerias ciência-indústria. Todos os cinco Centros de Ci-
ência e Inovação (Moscou, Nova Delhi, Nova York, Tóquio e São Paulo) 
passarão por essa reestruturação, sendo que os novos sites dos DWIHs 
de Moscou, Nova York e, agora, o de São Paulo, já foram relançados. 
Verifi que em (https://www.dwih-saopaulo.org/pt/).

I - Evento Reune Lojistas  
Entre os próximos dias 4 e 7 a Associação Brasileira de Lojistas de 
Shopping (ALSHOP) promoverá a quarta edição do Simpósio Nacional 
de Varejo e Shopping em Foz do Iguaçu. Na ocasião ainda será entregue 
o prêmio empresário do ano. Ao todo, serão mais de 8 horas de debate 
sobre o setor e os rumos da indústria. A previsão é de que haja um pú-
blico aproximado de 300 pessoas, entre elas 92% presidentes, CEOs e 
lideranças de empresas, 12 associações voltadas ao comércio e serviço 
e 18 entidades de classe. O dia de painéis ocorrerá no sábado, 6. Os 
demais dias terão atividades paralelas para os presentes, incluindo um 
jantar de relacionamento na chegada. Saiba mais em (http://simposio.
alshop.com.br/simposio-2019/).

J - Startups e Investidores  
No dia 12 de abril, Curitiba vai receber um evento exclusivo voltado a 
desenvolvedores de startups: a ‘Arena de Investidores’. Oportunidade 
única para estudantes e empreendedores com ideias inovadoras, a 
atividade cria uma ponte entre investidores de todo o ecossistema em-
preendedor e startups regionais, que poderão apresentar seus projetos 
para um grupo aberto de investidores. Ideal para desenvolvedores que 
desejam ampliar o portfólio e ganhar visibilidade, o evento conta com 
a participação presencial e online de gestores, empresários e mentores 
interessados em apoiar novos modelos de negócios já estruturados. 
Inscrições: (https://goo.gl/ApZHeS). Mais informações no site (www.
centroeuropeu.com.br).

A - Maior Best-seller
Em seu esforço de tornar a Palavra de Deus acessível a todas as pessoas, 

acontece o 11º Congresso Paulista de Geriatria e Gerontologia. Direcio-
nado para médicos, profi ssionais da saúde e das mais diversas áreas, o 
e ento reúne especialistas brasileiros e estrangeiros para discutir entre

Foi a quinta redução 
consecutiva. Para 2020, 
a estimativa de cres-

cimento do PIB recuou de 
2,78% para 2,75% na segun-
da redução consecutiva. As 
projeções de crescimento do 
PIB para 2021 e 2022 perma-
necem em 2,50%. Os números 
constam do boletim Focus, 
divulgado às segundas-feiras, 
pelo Banco Central (BC), em 
Brasília.

A estimativa da inflação, 
calculada pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), permanece em 
3,89% neste ano. Em relação 
a 2020, a previsão para o IPCA 
segue em 4%. Para 2021 e 
2022, também não houve al-
teração na projeção: 3,75%. 
A meta de inflação deste 
ano, definida pelo Conselho 

A estimativa da infl ação, calculada pelo IPCA,

permanece em 3,89% neste ano.

O Índice de Confi ança Empresarial (ICE), medido 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu 2,7 pontos 
de fevereiro para março deste ano. Com a queda, o 
indicador chegou a 94 pontos, em uma escala de zero 
a 200, o menor nível desde outubro de 2018. O índice 
fi cou 0,5 ponto abaixo de março do ano passado. O 
ICE é calculado com base em entrevistas feitas com 
empresários dos setores da indústria, de serviços, do 
comércio e da construção.

O Índice de Situação Atual, que mede a confi ança 
dos empresários no presente, caiu 1,5 ponto em março, 

para 89,9 pontos, voltando ao nível de novembro de 
2018. Já o Índice de Expectativas, que mede a con-
fi ança no futuro, caiu 2,9 pontos e fechou o trimestre 
em 98,1, o menor nível desde outubro do ano passado.

Todos os setores tiveram queda da confi ança de 
fevereiro para março: indústria (-1,8 ponto), serviços 
(-3,5 pontos), comércio (-3,2 pontos) e construção 
(-2,5 pontos). Em março, a confi ança avançou somente 
em 22% dos 49 segmentos que integram o ICE. No 
mês passado, a disseminação de alta havia alcançado 
41% dos segmentos (ABr).

A infl ação, medida pelo Ín-
dice de Preços ao Consumidor 
Semanal (IPC-S), fi cou em 
0,65% em março, taxa supe-
rior ao 0,35% de fevereiro. O 
dado foi divulgado ontem (1º) 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), no Rio de Janeiro. A 
alta foi puxada principalmente 
pelos transportes, que tiveram 
infl ação de 1,22% em março, 
depois de registrar defl ação 
(queda de preços) de 0,01% 
em fevereiro.

Os gastos com alimentação 
também contribuíram para o 
aumento do IPC-S de fevereiro 
para março. A infl ação dos 
alimentos subiu de 0,94% 
para 1,1% no período. Outros 
grupos de despesa com alta da 
infl ação foram vestuário (que 
passou de -0,13% em feve-
reiro para 0,5% em março), 

Infl ação foi puxada pelos transportes, cujas tarifas subiram 

1,22% em março.

Vendas para Páscoa 
podem crescer até 
3%

Uma pesquisa realizada pela 
FCDLESP (Federação das Câ-
maras de Dirigentes Lojistas do 
Estado de São Paulo) aponta que 
a expectativa de vendas para a 
Páscoa pode ser de aumento 
de até 3% no comércio. Varejo 
especializado em chocolate e 
supermercados são os mais pro-
curados, segundo os dados. 

Decoração da loja, promoções, 
produtos de menor valor são itens 
que podem chamar atenção do 
consumidor e facilitar as vendas 
neste período, de acordo com o 
presidente da FCDLESP, Mau-
ricio Stainoff. “Os empresários 
estão mais otimistas do que 
em 2018. Com isso, certamente 
haverá promoções, que benefi -
ciarão os consumidores e podem 
aumentar as vendas”. Os dados 
da pesquisa ainda apontam ticket 
médio de R$ 50,00 e R$ 200,00. 

Para a região metropolitana de 
São Paulo, as boas expectativas 
são quase que unânimes entre as 
respostas da pesquisa. No entan-
to, o que pode trazer difi culdades 
é o desemprego. “Ainda temos 
famílias com diversos membros 
sem um emprego fi xo. Isso pode 
fazer com que outras prioridades 
sejam atendidas de imediato”, 
acredita o presidente da CDL 
de Diadema, José Manuel Vieira 
de Mendonça. Já para algumas 
indústrias as perspectivas podem 
ser mais positivas, já que o dólar 
tende a baixar e a bolsa subir, 
o que pode evitar reajustes de 
preço no produto fi nal para o 
consumidor (AI/FCDLESP).
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Mercado reduz projeção de 
crescimento da economia

A estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país – caiu de 2% para 1,89% este ano

Selic. Para o mercado fi nancei-
ro, a Selic deve permanecer no 
seu mínimo histórico de 6,5% 
ao ano, até o fi m de 2019. Para 
o fi m de 2020, a projeção segue 
em 7,50% ao ano. Para o fi m 
de 2020 e 2021, a expectativa 
permanece em 8% ao ano.

Para cortar a Selic, a autori-
dade monetária precisa estar 
segura de que os preços estão 
sob controle e não correm 
risco de ficar acima da meta 
de inflação. Quando o Copom 
aumenta a Selic, o objetivo é 
conter a demanda aquecida, e 
isso causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e esti-
mulam a poupança. A previsão 
do mercado financeiro para a 
cotação do dólar permanece 
em R$ 3,70 no fim do ano e em 
R$ 3,75 no fim 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%. Essa 
meta tem intervalo de 1,5 
ponto percentual para cima 
ou para baixo.

Para 2021, o centro da meta 
é 3,75%, também com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto 
percentual. O CMN ainda não 
defi niu a meta de infl ação para 
2022. Para controlar a infl ação, 
o BC usa como principal instru-
mento a taxa básica de juros, a 

Infl ação medida pelo IPC-S 
subiu em março

educação, leitura e recreação 
(de -0,65% para 0,02%) e co-
municação (de 0% para 0,19%).

Três grupos de despesa tive-
ram queda na taxa, de fevereiro 

para março: habitação (de 
0,44% para 0,36%), saúde e cui-
dados pessoais (de 0,5% para 
0,37%) e despesas diversas (de 
0,1% para -0,04%) (ABr).

Confi ança dos empresários caiu de fevereiro para março
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Governar
com o parlamento

O objetivo da política, 

dentro do preceito 

aristotélico, é a busca 

incessante do bem 

comum

E para alcançar esse ideal, 
nos termos que ensina 
Maquiavel, a política 

carece que seus participantes 
lutem para conquistar o poder. 

Só assim terão condições de 
suprir as demandas e expec-
tativas sociais. Sob essa lição, 
os representantes políticos 
agem no sentido de prover 
meios, instrumentos e condi-
ções necessárias para realizar 
promessas feitas junto às bases 
que os elegeram, por sufrágio 
universal, para compor a mol-
dura representativa.

O orçamento impositivo, 
objeto da PEC aprovada terça-
-feira por votação maciça na 
Câmara, é um dos desses ins-
trumentos. Difere do orçamen-
to autorizativo, porquanto este 
permite ao Executivo dispor 
livremente sobre o grau de exe-
cução das despesas constantes 
do orçamento, consistindo no 
contingenciamento das dota-
ções ou retenção de recursos 
do caixa do Tesouro. (Não há 
interpretação conclusiva sobre 
o texto aprovado; uma emen-
da teria mudado a “execução 
obrigatória das disposições 
orçamentárias”).

O argumento é o de que o 
Executivo reavalia periodi-
camente as contas públicas, 
podendo reprogramar os gas-
tos dentro do calendário. Já o 
orçamento impositivo proíbe 
ao governo tal possibilidade, 
impedindo contingenciamento 
de verbas, cortes e reprogra-
mação orçamentária. Dessa 
forma, teremos um orçamento 
mais transparente e condizen-
te com maior participação da 
sociedade no processo decisó-
rio. Em suma, o que está den-
tro do orçamento impositivo 
será executado. Inclusive os 
recursos destinados por par-
lamentares para programas e 
obras em suas bases eleitorais.

A aprovação do orçamento 
impositivo se faz necessária 
sob a perspectiva de conferir ao 
Poder Legislativo as condições 
para que possa agir como ente 
governativo. Nesse ponto, con-
vém lembrar que governar não 
é um exercício que compete 
apenas ao Poder Executivo. Os 
Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário integram o sistema 
governativo. Por conseguinte, 
cabe ao Legislativo participar 
da estrutura governamental. 
Se um partido ganha a eleição 
tem legitimidade para indicar 
quadros para a administração. 
Esse é um ponto pouco escla-
recido e gerador de confl itos 
e dissonâncias.

Executivo e Legislativo vi-
venciam um estado de tensão, 
provocado pela disposição do 
presidente em não aceitar o 

que chama de “jogo de re-
compensas”, o toma lá dá cá, 
prática consolidada do nosso 
presidencialismo de coalizão. 
Erra Bolsonaro quando atribui 
essa situação à velha política. A 
“nova política” que ele defen-
de com expressão dura não é 
nova e não se inspira pelo ideal 
aristotélico do bem comum.

O então deputado Bolsonaro 
passou 27 anos na Câmara 
Federal, integrava o chamado 
“baixo clero” e mistifi ca quan-
do se apresenta como ícone 
da renovação política. Não se 
muda uma cultura por decreto 
ou vontade unilateral do pre-
sidente. O jogo de poder no 
Brasil, jogado desde os tempos 
coloniais, abarca o costume 
de inserção de quadros de 
partidos políticos na malha 
administrativa.

O que tem ocorrido, isso sim, 
é o abuso nessa prática, com 
infi ltração de desqualifi cados 
nas administrações – federal, 
estadual e municipal. Muitos 
deles foram ou agem como 
fontes de corrupção. Que a 
sociedade, tão submetida a 
escândalos nos últimos anos, 
queira fi ltrar o processo – é 
um anseio compreensível. Mas 
nenhum governo tem condi-
ções de governar sem o apoio 
do Parlamento. Isso precisa 
fi car claro. Collor fechou as 
comportas de diálogo com o 
Congresso. Deu no que deu. 
Dilma desprezava políticos. 
Deu no que deu.

Por isso mesmo, Sua Ex-
celência, o presidente Jair, 
precisa se convencer que 
não fará uma administração 
efi ciente sem o engajamento 
da representação parlamentar. 
Como um veterano como ele 
pode pensar diferente? Não 
se trata de cooptar deputados 
e senadores com “mesadas”, 
como se viu na época do men-
salão. Trata-se de dar vazão ao 
sistema governativo, do qual 
faz parte o Legislativo. São os 
membros da representação 
parlamentar que dão apoio e 
sustentação aos governos.

A oxigenação da vida pú-
blica se faz a conta gotas. E 
leva em consideração a indi-
cação de nomes respeitados, 
técnicos ou mesmo políticos 
capacitados a exercer com alta 
competência sua missão. O que 
importa é fechar os buracos 
que propiciam corrupção. 
Como é sabido, a dilapidação 
da coisa pública é um fenôme-
no inerente a todos os regimes 
políticos, mas nas culturas po-
líticas subdesenvolvidas ganha 
maior espaço.

Sem essa compreensão, a cri-
se política ameaça inviabilizar 
a administração. Que, ainda 
na decolagem, dá a impressão 
de que, sob intenso nevoeiro, 
impede ver os horizontes.

 
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Amanhã (3), o relatório so-
bre a  proposta que transforma 
parte das emendas orçamen-
tárias das bancadas estaduais 
em despesas obrigatórias, a 
chamada PEC do Orçamento 
Impositivo, deve ser apre-
sentado à CCJ do Senado. O 
relator da proposta, senador 
Esperidião Amin (PP-SC), 
adiantou que pretende “des-
cartar” o Artigo 165 do texto 
aprovado em uma votação 
relâmpago na Câmara.

O trecho trata especifi camen-
te do orçamento impositivo e, 
na avaliação de Amin, “está 
escrito de maneira obscura” 
e engessa o Orçamento. A 
ideia, segundo o parlamentar, 
é priorizar exclusivamente às 

O relator da proposta, senador 

Esperidião Amin (PP-SC).

Governo não descarta 
visita de Bolsonaro a 
territórios palestinos

Ao ser indagado sobre uma 
eventual visita do presidente Jair 
Bolsonaro aos territórios palesti-
nos, o porta-voz da Presidência da 
República, Otávio do Rêgo Barros, 
disse que a possibilidade existe, 
ainda mais em um contexto de ida 
do presidente a “vários países”. 
“Nós temos relações diplomáticas 
com vários países e, dentro desse 
aspecto, é óbvio que nós temos 
possiblidade de visitá-los quando 
convidados e quando há interesse 
em visitá-los”, disse Rêgo Barros, 
ao ser questionado por jornalistas 
brasileiros em Israel sobre con-
vites feitos especifi camente por 
autoridades palestinas.

Sobre o que seriam queixas 
de autoridades palestinas a 
convites não respondidos, Rêgo 
Barros disse que o Ministério das 
Relações Exteriores “vai buscar 
esse contato para aclarar algumas 
dúvidas e colocar-se à disposição 
para estabelecer um link para 
futuras viagens a esses países e 
a outros países”. 

Após ressaltar que a abertura 
de um escritório do Brasil em 
Tel Aviv, anunciada mais cedo, 
não signifi ca um reconhecimento 
por parte do Brasil de Jerusalém 
como capital de Israel, Rêgo 
Barros disse que Bolsonaro ainda 
não descartou a possiblidade, 
inclusive com a transferência 
da embaixada brasileira para 
a cidade. “O nosso presidente 
continua avaliando essa possi-
bilidade, mas no momento isso 
não foi colocado para apreciação 
e não foi colocado à mesa”, disse 
o porta-voz (ABr).  

A advogada de direitos huma-
nos, anti-corrupção e pró-UE, 
Zuzana Caputová, de 45 anos, 
é a nova presidente da Eslo-
váquia. Ela venceu o segundo 
turno das eleições locais. Com 
a vitória, ela será a primeira 
presidente mulher da história 
do país. Caputová superou o 
vice-presidente Maros Sefco-
vic, obtendo 58,3% dos votos 
contra 41,7% do adversário. O 
oponente ocupava o cargo de 
comissário da UE para a Saúde.

Após a divulgação do resul-
tado, agradeceu pela votação 
não somente em eslovaco, mas 
em línguas de minorias, como 
o húngaro e o romani.

O gesto simbólico é exemplo 
da campanha da nova presi-
dente, marcada pela defesa da 
diversidade e contra discurso 
de ódio. No agradecimento, 
Caputová destacou ter chegado 
ao resultado sem golpes baixos 
verbais, agressões e uma retó-
rica populista.

Caputová fi cou famosa na Es-

Zuzana Caputová venceu o 

segundo turno das

eleições locais.
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Ser uma marca de “alto 
renome” possibilita pro-
teção em todos os mer-

cados, não apenas naquele em 
que ela atua. 

Tramontina, por exemplo, é 
uma das 41 marcas reconheci-
das pelo Inpi como de alto reno-
me, o que garante que nenhuma 
empresa poderá pedir registro 
com esse nome ou marca, ainda 
que seja de outro ramo.

A lei atual não é explícita 
quanto ao momento em que os 
direitos do detentor da marca 
de “alto renome” são garanti-
dos. A norma defi ne apenas, em 
seu artigo 125, que “à marca re-
gistrada no Brasil considerada 
de alto renome será assegurada 
proteção especial, em todos os 
ramos de atividade”.

Dessa maneira, o detentor 
de uma marca com reconhe-
cimento e prestígio está impe-
dido de reivindicar o registro 
de proteção especial, por falta 
de regulamentação, restando 
duas vias: requerer ao Inpi a 

Ser uma marca de “alto renome” possibilita proteção em todos os mercados, não apenas naquele 

em que ela atua.

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) do Senado pode 
votar amanhã (3) o projeto 
que concede a aposentados 
e pensionistas um desconto 
de 50% na compra de medi-
camentos. Apresentado pelo 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
a proposta conta com o rela-
tório favorável da senadora 
Mailza Gomes (PP-AC). Caso 
aprovado, o texto poderá se-
guir para a análise da Câmara.

De acordo com o projeto, o 
desconto será subsidiado pelo 
governo federal no âmbito do 
programa Farmácia Popular, 
que é mantido pelo SUS. Para 
a relatora, é um bom momento 
para a aprovação da proposta, 
já que tramita no Congresso 
a reforma da Previdência, 
encaminhada pelo governo, 
“com a perspectiva de redução 
de direitos aos aposentados e 
pensionistas”.

A senadora menciona o 
impacto que o preço dos 
medicamentos têm no orça-
mento dos cidadãos. Estudo 
do Ipea, observou Mailza, 
mostra que os medicamentos 
já respondem por mais de 40% 

Os medicamentos já respondem por mais de 40% dos gastos das 

famílias com saúde.

Maia anula 
convocação do 
ministro Sérgio Moro

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, anulou a convo-
cação do ministro Sérgio Moro 
na Comissão de Legislação 
Participativa para prestar es-
clarecimentos sobre o decreto 
de armas e o projeto anticrimes 
proposto pelo governo. O cole-
giado havia aprovado requeri-
mento convocando o ministro. 
Por ser uma convocação, e não 
um convite, Moro seria obrigado 
a comparecer.

Na decisão, Maia afirmou 
que a Comissão deve servir de 
canal de comunicação entre o 
Parlamento e a sociedade civil, 
e não fi scalizar ministros. “À 
função de fortalecimento da 
participação popular no âmbito 
da Câmara não corresponde 
uma função de fi scalização”.

Maia ressaltou ainda que a 
convocação de membros do 
governo não pode ser vista 
como algo ordinário, rotineiro 
e periódico e que a obrigatorie-
dade da presença de ministros 
no Parlamento deve ser tratada 
como exceção, já que pode levar 
à responsabilização criminal do 
titular da pasta convocado, caso 
injustifi cadamente não atenda 
ao chamado parlamentar (Ag.
Câmara).

Uma comitiva de lideranças dos povos Kayapó e 
Panará, dos estados do Pará e Mato Grosso, comandada 
pelo cacique Raoni, foi recebida  pelo presidente da 
Comissão de Direitos Humanos do Senado, senador 
Paulo Paim (PT-RS). Eles pediram apoio na discussão 
sobre mudanças na política de assistência à saúde 
dos povos indígenas implementadas pelo governo 
federal, preocupados com a possibilidade de extinção 
da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

Falando em nome dos indígenas, o líder Megaron 
Txucarramae disse que as autoridades não têm res-
peitado as comunidades indígenas. Ele denunciou 
problemas como falhas nos programas de vacinação 
e falta de regularidade do trabalho dos médicos, por 
exemplo. Ao solicitar apoio para que o governo con-

trate profi ssionais de saúde para as tribos, Megaron 
também pediu que a Sesai permaneça no escopo do 
Ministério da Saúde, com autonomia para o atendi-
mento aos índios em todo o país.

“A preocupação é com a nossa subsistência, nossa 
terra, nossa fl oresta e o meio ambiente em que vivemos. 
A gente precisa de respeito e que o governo continue 
a proteger e cuidar da nossa saúde”. O Ministério da 
Saúde estuda passar aos estados e municípios parte 
do atendimento à saúde indígena. Porém, o ministro 
da Saúde, Luís Henrique Mandetta, negou que a pasta 
tem intenção de extinguir a Sesai, e que dialogará 
com as lideranças indígenas e autoridades de saúde 
estaduais e municipais, na busca de um modelo mais 
efi ciente para as populações (Ag.Senado).
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Senado pode votar projeto que 
facilita reconhecimento de marcas
Pode ser votado nos próximos dias o projeto que cria regras para proteção especial de marcas de 
renome, e que permite ao detentor de uma marca industrial pedir ao Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (Inpi) o reconhecimento, a qualquer tempo, do “alto renome” de sua marca registrada — 
título que lhe garante proteção especial

proteção assegurada quando 
um terceiro pedir registro de 
marca em confl ito com a sua ou 
entrar com ação judicial. O pro-
jeto faculta ao titular de marca 
registrada no Brasil requerer à 

autoridade competente o reco-
nhecimento de marca de alto 
renome a qualquer momento. 

O texto determina, ainda, 
que, em caso de deferimento 
do pedido, será anotado no 

registro de marca o reconhe-
cimento de seu alto renome. 
Assim, o titular da marca terá 
um documento que comprove 
o seu direito à proteção espe-
cial (Ag.Senado).

Aposentados poderão ter 50% 
de desconto nos medicamentos

dos gastos das famílias com 
saúde. Levantamento do IBGE 
aponta um aumento constante 
nestes gastos, disse a senadora. 
Em 2015, essas despesas cor-
responderam a 9,1% do PIB, 
contra 8,7% em 2014, sendo 
que 5,1% vieram das famílias, 
e 3,9% dos governos. Apenas 
com medicamentos, os gastos 
chegaram a R$ 92,5 bilhões, 
aproximadamente 1,5% do PIB.

“Um quadro representativo 
foi percebido no Espírito Santo. 
Um levantamento nesse estado 

mostrou que os gastos com 
saúde chegam até a 57% da 
renda familiar no caso de 
idosos, especialmente porque 
é nesta etapa da vida que os 
custos dos planos de saúde são 
maiores. A pesquisa conclui 
que a qualidade de vida dos 
aposentados fi ca muito com-
prometida, pois o orçamento 
é direcionado às despesas 
com saúde e pouco resta para 
outras áreas relevantes, como 
alimentação e lazer”, concluiu 
a senadora (Ag.Senado).

Relatório do orçamento impositivo 
será lido amanhã no Senado

tenção desse percentual em 
1% da receita corrente líquida 
realizada no exercício anterior, 
o senador é cauteloso e admite 
que ele pode ser maior ou me-
nor, conforme o andamento das 
negociações. 

Para Amin, o Senado vai 
chegar a um termo adequado, 
caminho do meio, que vai au-
mentar a responsabilidade do 
Legislativo, não vai agredir nem 
diminuir o Executivo e nem vai 
desconhecer as difi culdades fi -
nanceiras do povo e do governo. 
O clima no Senado é receptivo à 
proposta. O presidente da Casa, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
prometeu interceder junto aos 
líderes para que a PEC seja 
votada com rapidez (ABr).

emendas coletivas de bancada 
e dar a elas o caráter impositi-
vo, em um percentual que será 
negociado com parlamentares 
e com o Executivo. 

Mesmo defendendo a manu-

Índios pedem manutenção da 
Secretaria de Saúde Indígena

Eslováquia elege 
primeira presidente 

mulher da sua história

lováquia por protestar durante 
14 anos contra a instalação de 
um aterro sanitário nos arre-
dores da capital, Bratislava. 
Em 2016, ela venceu o Prêmio 
Goldman - uma espécie de 
Nobel para defensores do meio-
-ambiente - pelos esforços para 
impedir a construção do aterro. 
O candidato derrotado, Maros 
Sefcovic, telefonou para a ven-
cedora pouco depois da divul-
gação dos resultados(ANSA).
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CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

2ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1069573-51.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) RODRIGO NAPOLEAO DA SILVA, Casado, RG 42.784.570-1, CPF 338.514.428-
06, com endereço à Avenida Inacio Dias da Silva, 8, Jardim Santa Edwiges (capela do Socorro), CEP 
04913-180, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte 
de VSTP EDUCAÇÃO LTDA foi determinada, em virtude do trânsito em julgado da sentença, sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL para que pague o valor de R$ 18.848,00 (atualizado até outubro de 2018), 
no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), devidamente atualizado até a data do pagamento. Transcorrido 
o prazo de 15 dias sem pagamento, inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para impugnação ( 
art. 525 do CPC), independentemente de nova intimação ou de certificação nos autos. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2019. 

3ª VC – Regional Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007798-
09.2016.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA 
PAULA SOUZA SANTOS, Brasileira RG 52168870-X, CPF 937.375.805-53, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Vstp Educação Ltda, para o recebimento de 
R$ 8.773,52 (Out/2016), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais relativos a 
mensalidades de Janeiro a Agosto de 2014, vencidas e não pagas. Encontrando-se a executada em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, pague 
o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o 
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertida que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo 

BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
Companhia Aberta - NIRE Nº 3530046180-1 - CNPJ/MF Nº 34.265.561/0001-34

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Ficam convocados os senhores acionistas da BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (“Companhia”) para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2019, às 14 horas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fi m 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1.1. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e das 
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2018; 1.2. destinação 
do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de 
dividendos e de juros sobre o capital próprio para os acionistas da Companhia; e 1.3. fi xação da remuneração anual e 
global dos administradores da Companhia. Instruções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à 
disposição dos Acionistas no site de relações com investidores da Companhia (https://www3.bancobmg.com.br/site/
leasing.aspx) e no site da CVM (www.cvm.gov.br). Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à 
Assembleia com os seguintes documentos: (i) acionistas pessoas físicas: documento de identifi cação com foto; (ii) 
acionistas pessoas jurídicas: documento de identifi cação com foto do representante legal; cópia autenticada da última 
consolidação do estatuto/contrato social; e cópia autenticada do comprovante de eleição dos diretores/administradores; 
(iii) procuradores: documento de identifi cação com foto do procurador; procuração com fi rma reconhecida em cartório; e, 
no caso de representação de pessoa jurídica, cópias autenticadas do contrato/estatuto social e comprovante de eleição dos 
diretores/administradores. Alternativamente, os Acionistas poderão participar da Assembleia mediante o envio, a partir 
desta data, do boletim de voto à distância, nos termos do Anexo V ao Manual da Assembleia, conforme disponibilizados 
site de relações com investidores da Companhia (https://www3.bancobmg.com.br/site/leasing.aspx) e no site da CVM 
(www.cvm.gov.br). As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo escriturador, ou pela Companhia até 
7 (sete) dias antes da data da Assembleia, exceto se prazo menor for estabelecido. São Paulo, 29 de Março de 2019.

ÂNGELA ANNES GUIMARÃES - Membro do Conselho de Administração

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - C.N.P.J./M.F. Nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Aviso aos Acionistas

Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no caput do artigo 133 da Lei Federal nº 6.404, 
de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), comunica aos senhores acionistas que se encontram 
disponíveis na sede social, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 
3º andar, CEP 05425-070, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, relativos ao exer-
cício social encerrado em 31.12.2018, a serem apreciados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia 
a ser realizada oportunamente. São Paulo, 29.03.2019. Klausner Henrique Monteiro da Silva - Diretor Presidente

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2019, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 
112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fi m 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1. Examinar, discutir e votar 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social fi ndo em 31 
de dezembro de 2018; 1.2. destinação do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos e de juros sobre o capital próprio para os acionistas da Companhia; 
e 1.3. fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 2. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 2.1. ratifi cação do pagamento de juros sobre capital próprio, conforme aprovado pelo Conselho de 
Administração da Companhia em reunião realizada em 28 de dezembro de 2018 e retifi cado em reunião realizada 22 
de janeiro de 2019; 2.2. alteração da redação do artigo 27, inciso (a), alínea (v) do Estatuto Social da Companhia, para 
constar que a atuação do Diretor sem designação específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da 
Companhia será acompanhada diretamente pelo Conselho de Administração; 2.3. alteração da redação do artigo 27, 
inciso (c), alínea (i) do Estatuto Social da Companhia para expressamente constar que o Diretor sem designação 
específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia não poderá auxiliar o Diretor Executivo 
Geral no desempenho de suas funções, a fi m de preservar a independência das atividades auditadas; 2.4. alteração da 
redação do artigo 40, parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia, para esclarecer que o Diretor sem 
designação específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia não poderá participar dos lucros 
da Companhia, a fi m de evitar eventuais confl itos de interesses; e 2.5. consolidação do Estatuto Social, caso aprovadas 
as alterações acima mencionadas. Instruções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à 
disposição dos Acionistas no site de relações com investidores da Companhia (http://bancobmg.mzweb.com.br/) e no 
site da CVM (www.cvm.gov.br). Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia com os 
seguintes documentos: (i) acionistas pessoas físicas: documento de identifi cação com foto; (ii) acionistas pessoas 
jurídicas: documento de identifi cação com foto do representante legal; cópia autenticada da última consolidação do 
estatuto/contrato social; e cópia autenticada do comprovante de eleição dos diretores/administradores; (iii) 
procuradores: documento de identifi cação com foto do procurador; procuração com fi rma reconhecida em cartório; e, 
no caso de representação de pessoa jurídica, cópias autenticadas do contrato/estatuto social e comprovante de eleição 
dos diretores/administradores. Alternativamente, os Acionistas poderão participar da Assembleia mediante o envio, a 
partir desta data, do boletim de voto à distância, nos termos do Anexo V ao Manual da Assembleia, conforme 
disponibilizados site de relações com investidores da Companhia (http://bancobmg.mzweb.com.br/) e no site da CVM 
(www.cvm.gov.br). As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo escriturador, ou pela Companhia 
até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, exceto se prazo menor for estabelecido. São Paulo, 29 de Março de 2019.

ÂNGELA ANNES GUIMARÃES - Membro do Conselho de Administração

BANCO

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional 

Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.
Santo Antonio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A (“Emissão”), convoca os 
Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 15 de abril de 2019, às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa
Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a celebração, pela Emissora, em conjunto com a
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), dos seguintes aditamentos: (1) 4º Aditamento ao Instrumento Particular da 
Escritura da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) 
Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. (“4º Aditamento à Escritura de Emissão”); (2) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de 
Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de
Suporte - Insuficiências”); (3) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas Suplementar e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e
posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Suplementar”); (4) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, 
celebrado com Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato 
de Fiança - CEMIG”); e (5) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com a Centrais Elétricas S.A., celebrado em 28 de agosto 
de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato de Fiança - ELETROBRAS”); a fim de atualizar as proporções dos percentuais no âmbito das
garantias prestadas haja vista as alterações das participações societárias dos acionistas diretos e indiretos da Madeira Energia S.A., nos termos da Proposta da 
Administração divulgada pela Emissora junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão descriminados na
Proposta de Administração a ser divulgada pela Emissora. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura
dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada
debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos
o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 
6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 29 de março de 2019. Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 

com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.

Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), 
a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 15 de abril de 2019, às 10:00 horas, 
na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e 
Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a celebração, pela Emissora, em conjunto com a Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), dos seguintes aditamentos (1) 3º Aditamento ao Instrumento Particular da
Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional
Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A (“3º 
Aditamento à Escritura de Emissão”); (2) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras 
Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Insuficiências”); (3) 4º
Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas Suplementar e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado 
(“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Suplementar”); (4) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato
de Fiança - CEMIG”); e (5) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.,
celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato de Fiança - ELETROBRAS”); a fim de atualizar as 
proporções dos percentuais no âmbito das garantias prestadas, haja vista alterações das participações societárias dos acionistas diretos e 
indiretos da Madeira Energia S.A., nos termos da Proposta da Administração divulgada pela Emissora junto à Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”). Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão descriminados na Proposta de Administração a ser divulgada pela Emissora. A 
comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante
apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido pela 
instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito
do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 
6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail 
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 29 de março de 2019. Roberto Junqueira Filho -
Diretor Presidente.

S/A Agro Industrial Eldorado
CNPJ: 61.288.874/0001-80 - NIRE: 35.300.035.178

Assembléia Geral Ordinária - Convocação
São convocados os acionistas a se reunirem em AGO dia 29/04/2019, 9h, na sede social, para deliberar sobre a ordem do dia: 1.Ordinária: a) Leitura, discussão 
e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; b) fixação das remunerações dos membros da diretoria; c) 
destinação dos lucros do exercício findo e distribuição de dividendos. Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os
documentos previstos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018. São Paulo, 27 de março de 2019. José Luiz 
Aliperti Neto - Diretor Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1112867-51.2016.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).Guilherme
Ferreira da Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDREIA GODOI, Brasileiro, com endereço
à Rua Bom Jesus, 145, Jardim Brasilia, CEP 19045-430, Presidente Prudente SP, que lhe foi proposta
uma Ação Cominatória para obtenção de tutela específica cumulada com pedido de indenização por
danos morais e materiais, requerida por UNIVERSO ONLINE S/A, CNPJ nº 01.109.184/0001-95,
processo n°1112867- 51.2016.8.26.0100. Pelo presente comunico que neste juízo tramita a ação em
epígrafe, objetivando seja julgado procedente o pedido de cancelamento e retirada do ar o site
www.uolmulher.com.br, e a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$30.000,00 e lucros
cessantes. Encontrando-se a Sra. ANDREIA GODOI em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua
citação por EDITAL. Portanto, fica vossa senhoria CITADA de todo conteúdo da petição inicial e decisões,
disponibilizadas na internet. Ciente de que deverá se manifestar, apresentando defesa, no prazo de 15
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Advertida que, se não contestar a ação,
será considerada revel (Art.344, CPC), caso em que será nomeado curador especial (art. 257, §4º,
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1010935-
34.2018.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de 
São Paulo, Dr. Luis Fernando Nardelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GABRIEL AUGUSTO SERRA 
OLIVEIRA, CPF 408.164.958-82, que lhe foi proposta uma ação de Execução por parte de VSTP 
EDUCAÇÃO LTDA, para o recebimento de R$29.396,20 (Ago/2018) decorrentes das parcelas vencidas 
de Janeiro a Dezembro de 2017, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as 
partes. Encontrando-se o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para que, no prazo em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o 
crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, 
prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando 
advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0171761-13. 2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Valéria Longobardi, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Ademilson Kohatsu, brasileiro, casado, RG Nº 15.911.118, CPF Nº 027.604.938-
14, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de 
R$19.386,95. referente às da taxa de conservação do lote 24, da Quadra EZ, do Loteamento Ninho 
Verde - Gleba II, situado na zona urbana do município de Pardinho, comarca de Botucatu/SP. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013488-92. 2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da 
Silveira, na forma da Lei, Faz Saber a(o) Ana Paula de Lima Porse, CPF 033.347.709-07, que 
tramita por esta Vara/ Ofí cio a presente ação de cumprimento de sentença movida por União Social 
Camiliana, objetivando o recebimento da quantia de R$ 10.948,88 (Dez mil novecentos e quarenta e 
oito reais e oitenta e oito centavos). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos 
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia retro 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatí 
cios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos 
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, sendo-lhe nomeado 
Curador Especial em caso de silêncio. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de Março de 2019. Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0034605-73. 2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 

de Direito da 2ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Santos 
Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Cesar Augusto Grosso, CPF 331.490.298-
05, que por este Juízo tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social 
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi deter minada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$24.123,83(referente a 
setembro/2017), devida mente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Antes de esgotado este último prazo, não será deferida a prática de atos de constrição 
(bloqueio via Bacenjud, Renajud, etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de fevereiro de 2019. 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001090-73. 2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Iago Miotti Chaves, Brasileiro, RG 
39.277.818-X, CPF 387.466.008-76, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por União Social Camiliana CNPJ nº 58.250.689/0001-92. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$18.800,05, devidamente atualizada, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias - Processo Nº 1001781-29. 2016.8.26.0471 A MM. Juíza de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Porto Feliz, Estado de SP, Dra. Ana Cristina Paz  Neri Vignola, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Izolina Rodolfo Barbosa EPP, empresária individual, RG n. 26. 438. 
940-2, CPF n. 201.963.638-70, CNPJ n. 14.237.338/0001-76, que lhe foi proposta uma ação Moni 
tória por parte de Jn Fomento Mercantil Ltda, alegando em síntese que a autora é credora da 
quantia de R$ 42.821,97, representada pelos cheques nº 850465, 850466, 850467 e 850468, no 
valor de R$ 7.980,00 cada, devolvidos e não pagos. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, proceder ao pagamento da 
quantia especificada na petição inicial e efetuar o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes a 5% do valor da causa ou apresentar embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC, sob pena de constituir-se de pleno direito título executivo. Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de Porto Feliz, aos 12 de março de 2019 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0061471-18. 2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 21ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Juliana Nascimento, CPF 156.372.138-44, que lhe foi proposta 
uma ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, 
alegando em síntese: a ação principal foi julgada procedente, constituindo, de pleno direito, o título 
executivo judicial referente às cinco parcelas de R$ 431,42, totalizando um valor de R$ 9.324,51, 
atualizado em 07/2017. Encontrando-se o supracitado em local ignorado, expede-se edital de 
intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de 
execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de 
Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde o executado poderá apresentar impugnação no 
prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, 
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV 
do NCPC. Para conhecimento de todos, é expedido o presente edital, que será afixado e publicado 
na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de julho de 2018. 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002739-44. 2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Madalena Aparecida Ferraresso Girardi, CPF/MF Nº 359.976.998-20 e 
terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, 
processam-se os autos de Procedimento Sumário que lhes move Momentum Empreendimento 
Imobiliário Ltda. Encon trando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi deter mi nado sua 
Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre `` lote 28, da quadra AG, do empreendimento 
"Terras de Sta. Cristina, Gleba I", objeto da matrícula 21.787 do Registro de Imóveis de Avaré), 
do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Madalena Aparecida Ferr, 
Rg Aresso Girardi, CPF/MF Nº 359.976.998-20. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão 
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências 
do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais.  

Edital de  Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001491-26. 2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Vieira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Milena Cristina Dos Santos, Brasileiro, RG 27858285-0, CPF 
347.853.528-09, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.703,21, referente contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, contados do prazo supra, efetue o pagamento da quantia especificada devidamente 
atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será 
isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo; caso não cumpra o 
mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, ficando advertido que será 
nomeador curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011591-06. 2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Najara Ferreira Serra, Brasileira, RG 44.113.755-6, CPF 
332.899.288-02, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 10.598,91, referente contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar 
ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital citada para os termos e atos da ação proposta. 
Ficando advertida de que terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer 
embargos. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de fevereiro de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001662-70. 2018.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª VC, do Foro de São José dos Campos, Estado de SP, Dr(a). Heitor Febeliano dos 
Santos Costa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rosana Castro Gomes, Brasileiro, Solteira, RG 
35.421.942-X, CPF 373.092.128-27, Outros Dados: ro_gcastro@hotmail.com, com endereço à Av. 
das Comunicacoes, 04,Industrial Anhanguera , CEP 06276-190, Osasco - SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: a Requerida 
firmou com a Requerente o competente, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais relativo ao 
curso de Especialização em Nutrição Esportiva e Estética com Ênfase em Wellness em 2012. Não 
obstante a prestação de referidos serviços, a Requerida é devedora da Requerente por haver 
inadimplido com 05 mensalidades relativas aos meses de Fevereiro à Junho de 2013, no valor de 
R$ 600,00 (seiscentos reais) cada. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determi 
nada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente(m) embargos ou pague(m) a 
quantia mencionada na petição inicial, devidamente atualizada até a efetiva data de pagamento. Se 
não opostos embargos em 15 dias, converte-se a decisão monitória em decisão executiva, prosse 
guindo-se a fase de execução de título judicial. Caso cumpra(m) o(s) réu(s) o comando emergente 
do edital, ficará(ão) isento(s) das custas processuais e pagará(ão) honorários de advogado no valor 
de cinco por cento do valor atribuído à causa (CPC 701, parágrafo primeiro). Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 30 Dias. Processo Nº 0007982-29. 2018.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a). Ana Luiza Madeiro Diogo 
Cruz, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vitor Jasgovicius Filho, RG Nº 10.812.144, CPF/MF Nº 
017.405.628-10, que União Social Camiliana, propôs ação monitória em fase de cumprimento de 
sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento 
do valor de R$ 24.927,00, (maio/2018), nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi 
citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no 
prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, 
haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento 
do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

2ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000262-70.2018. 
8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Andrea Ferraz Musa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MONICA BARBATO, Brasileiro, 
RG 12.164.549-6, CPF 245.786.678-20, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
Instituto Presbiteriano Mackenzie, alegando em síntese: o autor é credor da ré pela importância 
nominal de R$ 17.659,55 oriundos de débitos de Prestação de Serviços Educacionais, relativo a cheques 
devolvidos e protestados, bem como do saldo de confissão e novação de dívida, balizada por nota 
promissória, sendo certo que os serviços educacionais foram usufruídos por NATALIE BARBATO 
GUIMARÃES, mediante matrícula 31455190. O valor atualizado do débito até a presente data é de R$ 
24.999,83, tanto do saldo da novação de dívida, quanto dos cheques, em planilhas distintas. Tendo em 
vista as diversas tentativas infrutíferas de receber o crédito amigavelmente, alternativa não restou senão 
propor a presente. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO E 
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial 
no valor de R$ 24.999,83 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, no prazo de 15 
dias úteis, nos termos do artigo 701 do CPC. Caso não atenda à intimação no prazo e os embargos não 
forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Não sendo oferecidos embargos, a ré será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de fevereiro de 2019. DOCUMENTO ASSINADO 
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0039872-62.2013.8.26.0100 - 672/13.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) João Pedro, Enrico Manograsso, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Isabel 
Cristina Bernal ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel 
localizado na Rua Francisco Retti, 112, 33º Subdistrito, Alto da Mooca, São Paulo - SP, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0005349-58.2012.8.26.0100 - 130/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia 
Fraga Benitez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Edmar da Silva Oliveira ou Edmar Maria 
da Silva, Severina Pereira das Neves, Gerusia Silva Nogueira, Paulo Nogueira Coelho, 
Paulo Nogueira Coelho, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que João Roberto Abra e Rosa Maria Silva Alves 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na 
Rua dos Corrego, 10, São Paulo - SP. alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0025349-72.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) LAURO CÉSAR PEREZ DOS SANTOS, CPF 161.419.138-73, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por ABETEC - Associação Brasileira de Educação e 
Tecnologia. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 16.617,99 (re ferente a 
julho/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Antes de esgotado este último prazo, não será deferida a prática de atos de constrição (bloqueio via 
Bacenjud, Renajud, etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de fevereiro de 2019. 

O interesse por alimen-
tos saudáveis e sem 
contaminantes tem 

impulsionado o crescimento 
do consumo de produtos 
orgânicos no Brasil e no 
mundo. Em menos de uma 
década, o número de produ-
tores orgânicos registrados 
no Brasil triplicou, segundo 
levantamento do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa).

Em 2012, havia no país 
quase 5,9 mil produtores 
registrados e março de 
2019, já registrou mais de 
17,7 mil, crescimento de 
200%. No período também 
cresceu o número de unida-
des de produção orgânica 
no Brasil, saindo de 5,4 mil 
unidades registradas, em 
2010, para mais de 22 mil 
no ano passado, variação 
de mais de 300%.

“A tendência é de cresci-
mento permanente”, afi r-
mou Virgínia Mendes Lira, 
que coordena a Divisão de 

Produção Orgânica, setor 
do Mapa responsável pelo 
Cadastro Nacional de Pro-
dutores Orgânicos e pela 
execução das ações rela-
cionadas ao setor. Apesar 
do crescimento exponencial 
dos registros no cadastro, 

o universo de produtores 
orgânicos no Brasil pode 
ser muito maior. Antes do 
decreto que regulamenta o 
setor entrar em vigor, em 
2007, o IBGE identifi cou 90 
mil produtores que se auto-
declararam como orgânicos.

“Houve uma ruptura 
quando o sistema entra em 
vigor e os produtores tem 
que se cadastrar. Nem todos 
estavam preparados para 
atender a todos os requisi-
tos que as normas exigem. 
Então, a gente teve uma 

alimentação do cadastro 
nacional à medida que eles 
foram se sentindo seguros 
para entrarem no sistema e 
estarem regulares para co-
mercialização de produtos 
orgânicos”, explica Virgínia.

O déficit de registros 
resulta em baixa oferta no 
mercado e, consequente-
mente, preços mais ele-
vados, uma das principais 
queixas dos consumidores 
interessados nos orgâ-
nicos. Em pesquisa feita 
há quatro anos pelo Data 
Popular sobre as principais 
demandas dos brasileiros ao 
Ministério da Agricultura, 
os consumidores relatam 
que enfrentam difi culdades 
para encontrar orgânicos e 
ter acesso aos alimentos a 
um preço mais em baixo.

O governo tem buscado 
meios de dar suporte aos 
produtores para que eles con-
sigam se regularizar, ampliar 
a oferta e, assim, reduzir o 
preço dos produtos. “Existe 

um potencial de alcance. A 
ideia de estarmos desenvol-
vendo políticas de fomento 
para o desenvolvimento da 
agricultura orgânica, é justa-
mente para trazer o produto 
orgânico para mais perto do 
consumidor, para que o pro-
duto seja o mais socializado 
possível e não alcance só um 
nicho de mercado daqueles 
consumidores que podem 
pagar mais caro”, comenta.

A coordenadora ressaltou 
ainda que o Brasil se destaca 
no mundo como produtor e 
como mercado consumidor 
de orgânicos. A expectativa 
é que o setor consiga re-
tomar ações de fomento à 
produção orgânica que per-
deram o fôlego nos últimos 
anos por falta de recursos. 
“É uma ação importante 
para a sociedade. E a gente 
percebe também que uma 
reação do mercado. Tem 
empresas de renome que 
estão buscando investir 
nisso” (AI/Mapa)

Em 7 anos, triplica o número de produtores orgânicos 
Número de unidades de produção cresceu 300% entre 2010 e 2018. Atualmente, 22 mil estão regularizadas
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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 02 de Abril de 2019. Dia de São Francisco de Paula, São 
Leopoldo de Gaiche, Santa Teodósia, Santa Maria do Egito e Dia do Anjo 
Mebahel, cuja virtude é a proteção. Dia Internacional do Livro Infanto-
Juvenil.  Hoje aniversaria a atriz Linda Hunt que completa 74 anos, o 
ator e modelo Paulo Zulu que nasceu em 1964, o roqueiro Supla chega 
aos 53 anos, o ex-jogador de futebol Edmundo que nasceu em 1971 e 
o atleta Alessandro Matero que faz 45  anos. 

O nativo do dia
O nativo de Áries desde dia e grau é uma pessoa pioneira e progressista. É 
inspirado a ter uma vida ativa e animada. Possuidor de charme e desejo de 
harmonia, e apesar de aventureiro pode ser também reservado. O seu enor-
me potencial se realiza através da autodisciplina, sendo responsável e muito 
trabalhador. Têm o dom da oratória e boa capacidade para transmitir ideias e 
experiências vividas. No lado negativo nem sempre demonstra seus sentimentos, 
tem tendência a magoar-se facilmente.

Dicionário dos sonhos
ABRAÇAR – Ajuda que receberá de pessoas amigas e 
paz em seu lar. Abraçar uma pessoa falecida: saúde e 
vida longa. Se um morto o abraça e seu aspecto é mau: 
cuidado com acidentes e com a saúde. Abraçar um 
amigo: reconciliação. Se abraçam você, o presságio é 
de um comportamento impulsivo que, não controlado, 
o exporá a críticas injustas. Você abraçando outras 
pessoas, ou observa pessoas se abraçando: revela uni-
dade familiar sólida, a despeito de brigas e diferenças 
de opinião. Números de sorte: 28, 54, 59, 76 e 80.

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

Esta terça é o vigésimo oitavo dia da lunação . Nesta terça com a Lua em Peixes os trabalhos artísticos estão muito 

benefi ciados. A imaginação torna-se grande aliada para se encontrar soluções no trabalho. Porém é melhor não se 

envolver com tarefas minuciosas e cheias de detalhes. Com isto, priorizamos as obrigações. Ficamos mais realistas 

e podemos resolver tudo o que necessite esforço ou determinação. Contamos com mais a praticidade e a solidez na 

relação. Cuidado com excesso de crítica que pode afastar pessoas no fi nal desta terça-feira.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

Terá ótima disposição para resol-
ver pendências e a dar o melhor 
de si em cada tarefa. Pode rever 
alguém que estava afastado de seu 
convívio. Faça viagens e passeios 
que tenham sido programados, saia 
da rotina neste seu dia favorável 
da semana. 80/480 – Verde.

O dia é positivo para ler, falar e 
escrever. Dediquem-se as suas 
atividades, encerrando tudo o que 
fi cou pendente. Em breve começa 
uma nova fase, com mais energia 
e idealismo, mas evite os excessos 
emocionalmente analise friamente 
uma situação. 98/398 – Branco.

Com a Lua em Peixes poderá rever 
hábitos e fazer um regime ou tratar 
da saúde. Mudanças sociais podem 
tumultuar a vida afetiva e trazer 
perturbação emocional. A troca 
de ideias e informações é extre-
mamente positiva neste momento. 
47/447 – Amarelo.

Com a Lua em Peixes um signo 
disciplinado a sensação do dever 
cumprido traz grande satisfação. Se 
há difi culdades e problemas, saiba 
esperar para superar as tensões que 
voltaram a perturbar. Um novo ânimo 
e boa disposição social o farão sen-
tir-se mais seguro daqui pra frente. 
43/443 – Azul. 

Doe a quem necessita o que não quer 
mais, livre-se de coisas quem não 
servem. Procure ajudar seu próximo, 
faça fi lantropia, pois será ajudando 
alguém que também será apoiado. 
Positivo para cursos e assuntos in-
telectuais. Faça tudo bem pensado e 
de forma objetiva. 94/394 – Amarelo.

O dia é muito propício para tra-
tamento de saúde e ao pleno res-
tabelecimento das energias vitais. 
Ocorrem atritos que geram rompi-
mentos e afastam as pessoas de seu 
convívio. Mantenha a calma poderá 
obter bons lucros nos negócios em 
andamento neste começo de abril. 
36/236 – Verde.

Terá um bom momento junto do seu 
amor, ou com pais, fi lhos e irmãos 
e familiares. Contenha a frieza nos 
relacionamentos e respeite a opinião 
alheia. As viagens e passeios lhe farão 
podem trazer lucros e vantagens 
neste seu dia favorável da semana. 
96/496 – Cinza. 

Na parte emocional, analise friamen-
te a situação e corte os excessos 
neste começo de abril. Antes de 
negociar, veja bem o que irá dar 
em troca do que pretende alcançar. 
Planejar as situações antes de agir 
é garantia de sucesso absoluto. 
69/769 – Azul.

A insatisfação tende a afastá-lo de 
pessoas queridas e amigos. Evite 
cometer extravagâncias que trazem 
perdas e afastam as pessoas íntimas. 
Contenha a frieza nos relacionamen-
tos, tomando atitudes desprendidas 
e menos emocionais. 79/579 – Verde.

As confusões no trabalho serão 
resolvidas rapidamente, irá encon-
trar soluções ainda nesta semana. 
Mantenha-se alerta às boas chances 
que poderão surgir. O poder de co-
municação tende fazer os negócios 
serem bem-sucedidos, sabendo agir 
melhor nesta terça. 56/756 – Azul.

Terá em breve reconhecimento 
do seu talento quase mágico para 
conseguir os seus desejos. Cuide 
mais da saúde, que pode sofrer por 
problemas emocionais que trazem 
depressão e baixam o astral. O 
dia é positivo para se comunicar 
mais, mas evite a teimosia. 53/653 
– Branco. 

É tempo de desenvolver ainda mais 
suas habilidades sociais. Estude, 
aprenda mais e prepare-se melhor 
para o futuro. O que espera logo 
virá, saiba esperar um pouco mais. 
Cuidado com excesso de crítica que 
pode afastar pessoas no fi nal desta 
terça-feira. 88/388 – Lilás.

Simpatias que funcionam
Tirar um a paixão da cabeça: Pegue uma folha de 
papel de seda branco virgem, caneta azul, pedaço 
de fi ta adesiva. Escreva o nome do seu ex-amor no 
papel e, pendure-o atrás da porta de entrada de 
sua casa. Passados 3 dias, pegue o papel com a mão 
esquerda e reze sete vezes o Pai Nosso. Em seguida, 
use o papel no bolso por uma semana. Ao fi nal do 
período, jogue a folha em água corrente. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 62

Desertos; 
descam-

pados

Confusão; 
desenten-
dimento
(bras.)

(?) Rosa:
o Poeta
da Vila

Peso do
caminhão

sem a
carga

O Amazo-
nas, por
suas di-
mensões

Conjectu-
ra; supo-

sição

Zomba-
vam; es-
carne-
ciam

A Águia de
(?), cogno-
me de Rui 
Barbosa

Passagem
seleciona-
da de um

livro 

Cerveja
inglesa

muito fer-
mentada

Aranha a-
mazônica
desprovi-
da de teia

(?) 
Mendonça,

cantora
sertaneja

Vocábulos
como

"ONU" ou
"Incra"

A favor de

Cama

Faixa de
rádios

Macaco,
em inglês

Exportação
cubana

Divisão de
artigos

Interjeição
telefônica
Capital da

Argélia

Flor-de-
(?): lírio
Átomo

eletrizado
Moeda

japonesa
Fixador de
penteados

Sentir me-
do (pop.)

(?) Lugosi,
ator 

Cora (?), poetisa
goiana

Caráter;
inclinação

Lante-
joulas

Nem, em
inglês

Conterrâneo
de Putin

Prêmio máximo
do Festival de 
Berlim (Cin.)

Benévola

Ônus que incide so-
bre con-
sertos te-
lefônicos
dentro da
casa do
usuário

Problema
ilustrado
pelos es-
cândalos

de corrup-
ção política

Rito
católico
Pronome
pessoal

Tipo de veículo sendo desen-
volvido pela Tesla Motors

Diz-se da pessoa que
não se importa de

desembolsar
dinheiro

3/ale — ape — nor. 4/bela — laca. 6/inciso — rio mar.

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

Refl exões

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

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

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

ca
pi

ta
l-a

br
/1

9

TERÇA-FEIRA, 02 DE ABRIL DE 2019

DESCONTO DO DSR
Empresa pode descontar o DSR do atraso? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO POR SUCESSÃO DE EMPRESA, 
QUAL A DATA QUE SE COLOCA NA DATA DE ADMISSÃO? 

Nos casos de transferências de empregados deverá ser mantida a data 
original de contratação, vez que segundo os artigos 10 e 448 da CLT, o 
trabalhador garante seus direitos originais, em caso de transferência.

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
Na concessão dos tickets de Vale Refeição e Vale Combustível tem 
incidências de INSS e FGTS, serão considerados salário in natura, 
será obrigatório o desconto em folha de pagamento, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MUDANÇA DE REGIME TRIBUTÁRIO
Empresa passou para o Regime de Simples nacional em 01/01/2019. 
No ano anterior era do regime presumido, deve entregar o REINF? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO GOZOU 20 DIAS DE FÉRIAS E FICOU COM 10 DIAS 
PARA GOZAR DEPOIS, ENTRETANTO ELE QUER VENDER ESSAS 
FÉRIAS FORA DO PRAZO, COMO PROCEDER?

O Artigo 143 da CLT permite a conversão em 1/3 como abono previden-
ciário de férias somente dos 30 dias, tendo em vista o fracionamento 
estabelecido pelo § 1° do Artigo 134 da mesma legislação.

ENTREGA DE OBRIGAÇÕES
Quais empresas estão obrigadas a entrega da EFD - REINF DCTF - WEB, 
ou somente as empresas que tem funcionários com rendimentos de IR? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
É devido o desconto da contribuição previdenciário sobre o aviso prévio 
indenizado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Ativo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  539,15 4.843,25
Caixa e Equivalentes a caixa  539,15 4.843,25
Não Circulante  3.217.070,94 3.252.464,85
Títulos a Receber  55.089,34 55.089,34
Depósitos e Cauções  981.586,52 981.586,52
Investimentos  2.180.395,08 2.180.395,08
Imobilizado  - 35.939,91
Total do Ativo  3.217.610,09 3.257.308,10

Passivo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  45.460,25 47.583,24
Obrigações Tributárias  45.460,28 47.583,24
Não Circulante  15.822.103,77 15.680.785,47
Créditos de Pessoas Ligadas  4.184.101,83 3.676.911,51
Tributos Parcelados  11.593.330,42 12.003.873,96
Passivo a Descoberto  (12.605.282,44) (12.471.060,61)
Capital Social  11.084.358,00 11.084.358,00
(-) Prejuízos Acumulados  (23.689.640,44) (23.555.418,61)
Total do Passivo  3.217.610,09 3.257.308,10

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2018
Receita Operacional Bruta  2018/R$ 2017/R$
Arrendamentos  150.795,76 165.417,73
(-) Impostos s/Arrendamentos  5.504,17 6.037,86
Lucro Bruto  145.291,59 159.379,87
Despesas Administrativas  159.110,06 147.082,29
Impostos e Taxas  61.368,37 66.129,32
Depreciações  35.393,91 9.854,53
Despesas Financeiras  12.170,53 101.083,10
Outras Receitas / Despesas  110,56 (22,88)
Prejuízo antes dos Efeitos Fiscais  (122.640,72) (164.792,25)
Contribuição Social e IR  11.581,11 12.704,08
Prejuízo Líquido do Exercício  (134.221,83) (177.496,33)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018

A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

 Demonstração das Mutações do Patrimonio Liquido
  Capital Social Reserva de Lucros Prejuízos Acumulados Total do Patrimonio Líquido
Em 31/12/2017  11.084.358,00 - (23.555.418,61) (12.471.060,61)
Resultado do Exercício  - - (134.221,83) (134.221,83)
Em 31/12/2018  11.084.358,00 - (23.689.640,44) (12.605.282,44)

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o 
CPC PME em concordância com às Leis 6404/76, Lei 11.638/2007 

e Lei 11.941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depo-
sitos Bancário (R$1,00 em 2018 e R$4.843,25 em 2017), aplicações 
financeiras(R$538,15 em 2018). 3- As receitas e despesas são reco-

Metalgráfica Giorgi S.A. - CNPJ 61.354.932/0001-27
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018 Estamos à disposição 
de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 08 de Março de 2019.

nhecidas no resultado pelo regime de competência. 4- O Imobilizado 
esta demonstrado ao custo histórico de aquisição (R$304.895,98em
2018 e em 2017), menos a depreciação acumulada (R$304.895,98 
em 2018 e R$269.502,07 em 2017). O método de depreciação foram
calculadas pelo método linear as taxas permitidas pela legislação
tributária. 5- O Capital Social é de R$11.084.358,00 totalmente inte-
gralizado e representado por 10.556.513.232 ações ordinárias sem
valor nominal. 6- O IR e a CS são apurados com base no lucro presu-
mido. 7- A suspensão das atividades industriais da empresa ocorreu 
em Dezembro de 2007, situação que continua até presente data.

FLUXO DA ALMA Mensagem de Kate Spreckley

Sua Alma existe em um fl uxo de energia, que você 

acessa através do seu coração. Um plano para toda a 
existência da sua Alma é mantido dentro desse fl uxo de ener-
gia. Quando você acessa conscientemente seus reinos, você 
desperta a sabedoria, os insights e a orientação nele contidos. 
Com esta informação, você é capaz de viver a vida motivada 
pela inspiração, clareza, direção e foco de sua Alma. O acesso 
ao fl uxo de energia da sua Alma lhe fornece as informações 
necessárias para seguir em frente. Nos próximos dias, sema-
nas e meses confi e em como sua vida começa a se revelar.Sua 
alma sabe exatamente o que está fazendo e por quê. Confi e no 
fl uxo e no que você está sendo chamado a fazer. No seu nível 
mais profundo, você sabe que é a verdade da sua Alma que 
está guiando e infl uenciando todos os aspectos da sua vida.

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

Drumond -reginamadrumond@yahoo.com.br

Automação Industrial pode abrir espaço 
para novos empregos 

Uma ideia frequentemente associada aos avanços da automação industrial é o impacto da tecnologia 
na redução de postos de trabalho
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Não é difícil encontrar listas 
de ocupações a serem ex-
tintas, em que profissionais 

de diferentes áreas são retratados 
como agentes possivelmente substi-
tuídos pelos robôs em curto prazo.

Para a Mitsubishi Electric, uma das 
principais companhias de automação 
industrial do mundo, o cenário projetado 
para o futuro é bem diferente. A compa-
nhia defende que o avanço da tecnologia 
vai criar cada vez mais oportunidades 
para pessoas e que, para aproveitá-las, 
é necessário investir em capacitação.

“Há cada vez mais espaço, especial-
mente em países em desenvolvimento 
como o Brasil, para as profi ssões rela-
cionadas à automação industrial, como 
técnicos, engenheiros, projetistas, de-
senvolvedores, programadores, entre 
outras. Ainda somos um país que está 
começando a visualizar o potencial da 
tecnologia dentro da operação, mas 
temos enorme potencial a ser explora-
do. Para isso, é vital a contribuição de 
profi ssionais cada vez mais qualifi cados 
dentro do nosso mercado de trabalho”, 
afi rma Thiago Turcato, supervisor de 
suporte técnico da Mitsubishi Electric.

Dados do FMI ajudam a construir esse 
cenário: países desenvolvidos já têm 
taxas de desemprego em mínimas his-
tóricas (5,3%). Como complemento, in-
formações da International Federation 
of Robotics mostram que países com as 
maiores taxas de automação e robotiza-
ção das funções do trabalho como Coreia 
do Sul, Cingapura, Alemanha e Japão têm 
índice de desemprego inferior a 3,9%.

Além disso, uma pesquisa recente da 
McKinsey que projeta como será o mer-
cado de trabalho em 2030 informa que o 

medo da ausência de emprego em razão 
da automação é infundado. Ao tomar 
como base o avanço da tecnologia ao lon-
go do tempo, a consultoria afi rma que há 
mudanças previstas em âmbito setorial 
e no nível de emprego, porém, a criação 
de novos postos de trabalho e funções 
pode ajudar a compensar esse efeito.

Para atuar em setores variados, é 
necessário que profi ssionais tenham 
uma formação cada vez mais sólida 
e multidisciplinar. Pensando nisso, a 
Mitsubishi Electric oferece conteúdos, 
webinars e treinamentos gratuitos 
para profi ssionais e estudantes que 
têm interesse em aprender mais sobre 
o universo da automação industrial.

“Além de fornecer soluções capa-

zes de auxiliar diferentes empresas 
nesse novo momento, acreditamos 
que é essencial promover oportunida-
des de capacitação para um número 
cada vez maior de pessoas. Novos 
profi ssionais enfrentam um ambiente 
competitivo e queremos ajudá-los a 
conseguirem se posicionar dentro des-
se novo ambiente”, completa Turcato.

Ao todo, a companhia tem mais de 
20 turmas presenciais para os treina-
mentos e inscrições abertas para cinco 
webinars no primeiro semestre deste 
ano. Os interessados podem acessar o 
link mitsubishielectric.com.br/protrain/ 
para ter acesso a todas as informações.

Fonte e mais informações:
(www.MitsubishiElectric.com).
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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: JOSÉ CARRILHO DIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, mestre de obras, 
nascido em Tremedal - BA, aos 05/07/1980, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de João Rodrigues Dias e de Isaura Pereira Carrilho. A pretendente: CATARINA 
FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, nascida em Orós - CE, 
aos 15/11/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Pereira 
da Silva e de Joana Ferreira da Silva.

O pretendente: WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, aos 13/11/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sinesio Pinto de Oliveira e de Clarice Pereira. A pretendente: 
TAMIRIS DAS NEVES SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, nascida 
em Itapecerica da Serra - SP, aos 03/07/1998, residente e domiciliada e dimiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Noel Julio da Silva Sobrinho e de Eliana Aparecida das Neves.

O pretendente:  EDNILSON SANTOS DE MACÊDO, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de moldador, nascido em Nova Soure - BA, aos 03/04/1985, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de João Borges de Macêdo e de Marlene Belarmina dos Santos de 
Macêdo. A pretendente: SAMILIA CASSIMIRO VIEIRA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
copeira, nascida em Jaibaras, Município de Cariré - CE, aos 11/02/1979, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vidal Furtado Vieira e de Maria Dalvina Cassimiro Vieira.

O pretendente:  CLEITON FERREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
armador, nascido em Pedro II - PI, aos 23/09/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Raimundo da Silva dos Santos e de Maria Virgimar Ferreira dos Santos. A 
pretendente: SOLANGE DA SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida 
em Pedro II - PI, aos 09/11/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Florencio Pereira da Cruz e de Valdelice Castro da Silva.

O pretendente: EDEMIR JOSÉ LIMBERGER, nacionalidade brasileiro, solteiro, taxista, nas-
cido em Romelândia - SC, aos 02/11/1980, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Edegar Limberger e de Lucinda Maria Limberger. A pretendente: ANA PAULA 
GOMES LIMA, nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, nascida em Crateús - CE, aos 
17/07/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Oliveira 
Lima e de Maria Rosa Gomes Lima.

O pretendente: RONNIE FALAVINHA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de adesivador, 
nascido em Londrina - PR, aos 10/01/1978, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Otavio Falavinha e de Zenita Ribeiro de Souza Falavinha. A pretendente: MIRIAN 
FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Teresópolis - RJ, aos 12/11/1974, residente e domiciliada no Parque Santo Antônio, São Paulo 
- SP, fi lha de Francisco Borges da Silva e de Maria Francisca Nogueira da Silva.

O pretendente: TIAGO DA SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, policial militar, 
nascido em Osasco - SP, aos 14/01/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jose Dutra Pereira e de Maria Aparecida Silva Pereira. A pretendente: KARINA DE 
OLIVEIRA BARROS, nacionalidade brasileira, solteira, advogada, nascida em São Paulo - 
SP, aos 03/12/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Everaldo de 
Barros e de Maria das Graças de Oliveira de Barros.

O pretendente: FÁBIO SÁGGIO SOUZA DE ARAÚJO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
coordenador de manutenção, nascido em São Paulo - SP, aos 22/10/1989, residente e domicili-
ado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Reis de Araújo e de Terezinha Bento de 
Souza de Araújo. A pretendente: JAMILE AHMED OSMAN, nacionalidade brasileira, solteira, 
coordenadora administrativa, nascida em São Paulo - SP, aos 08/10/1987, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ahamed Mohamed Osman e de Wahibê Ali Ali Osman.

O pretendente: EDUARDO AUGUSTO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, líder de 
produção, nascido em Diadema - SP, aos 04/09/1981, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Augusto da Silva Filho e de Salustriana Maria da Silva. A pretendente: 
SIMONE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, assistente fi nanceira, nascida em 
São Paulo - SP, aos 02/09/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Neto dos Santos e de Marlene Florentina dos Santos.

O pretendente: KLEBER LIMA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, microempresário, 
nascido em Jaguaquara - BA, aos 03/01/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Ramos Santos e de Miraildes Xavier Lima Santos. A pretendente: 
DAIANE REIS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo - SP, aos 27/08/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
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O pretendente: WAGNER SILVA CARDOSO, nascido nesta Capital, Santa Efi gênia - SP, 
no dia 01/05/1986, estado civil solteiro, profi ssão bancário, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Fernandes Cardoso e de Selidalva Santos 
Silva Cardoso. A pretendente: ALESSANDRA ZAMORA DE LENA, nascida nesta 
Capital, Bom Retiro - SP, no dia 02/06/1992, estado civil solteira, profi ssão contadora, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Leandro de 
Lena e de Fabiola Patricia Zamora Cruz.

O pretendente: JACKSON SILVA DOS SANTOS, nascido em São Paulo - SP (Regis-
trado no 1º Subdistrito de Bauru - SP), no dia 09/09/1994, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilmar 
Nunes dos Santos e de Jucileide Amarante da Silva. A pretendente: MARIA APARECIDA 
DANTAS DE LIMA, nascida nesta Capital, Vila Guilherme - SP, no dia 10/02/1993, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante geral, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Antonio Newton Americo Lima e de Maria Lucineide da Conceição Dantas.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: ALDO BERNARDO BARBOSA, estado civil solteiro, profissão en-
genheiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 29/11/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Geraldo Bernardo Barbosa e 
de Hilda Maria Barbosa. A pretendente: CLAUDICÉIA MARIA TORRES DA SILVA, 
estado civil divorciada, profissão auxiliar de produção, nascida em São Joaquim 
do Monte - PE, no dia 09/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Claudio Jaime da Silva e de Maria Aparecida Torres da Silva.

O pretendente: GUSTAVO BERITELLI DE OLIVEIRA estado civil solteiro, profissão 
publicitário, nascido nesta Capital, SP, no dia 30/06/1996, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Eduardo de Oliveira e de Vera 
Beritelli de Azevedo Oliveira. A pretendente: CAMILA RODRIGUES TINOCO, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida nesta Capital, SP, no dia 24/09/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Lima Tinoco 
e de Joana Lucia Rodrigues Tinoco.

O pretendente: MIGUEL CIARDI JIMENEZ, estado civil solteiro, profissão fiscal 
de obras, nascido nesta Capita, SP, no dia 29/11/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Miguel Jimenez Diaz e de Rosa Ciardi 
Jimenez. A pretendente: LARISSA MARIA MORIHAMA, estado civil solteira, pro-
fissão estilista, nascida nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 20/07/1980, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Maria Dulce Morihama.

O pretendente: GUSTAVO CARLO SILVA E SILVA, estado civil solteiro, profissão 
gerente administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/05/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ivanildo Raimundo da Silva 
e de Marcia Pereira Silva e Silva. A pretendente: STÉPHANIE HUSTI, estado civil 
solteira, profissão administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 24/06/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Roberto Augusto Husti Junior e de Cláudia Aparecida Molinari Husti.

O pretendente: JAVIER SANCHEZ CASADEMUNT, estado civil divorciado, pro-
fissão empresário, nascido a Espanha, no dia 10/05/1972, residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paco Sanchez Perez e de Gloria 
Casademunt Pina. A pretendente: ANA CAROLINA DE SOUSA MATTOS, estado 
civil divorciada, profissão médica veterinária, nascida em Goiania - GO, no dia 
13/12/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Carmino Salvador de Mattos e de Cleusa Maria de Sousa.

O pretendente: CARLOS DECRISTO JACINTO, estado civil divorciado, profissão 
apresentador, nascido em Tupã - SP, no dia 29/05/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Jacinto de Almeida e de Joa-
na Padovezzi Jacinto. A pretendente: MARIA VILMA FIGUEIREDO DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão secretária, nascida em Água Branca - AL, no dia 
03/05/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Carmelita Figueiredo da Silva.

O pretendente: CARLAILE CARONE, estado civil solteiro, profissão securitário, 
nascido nesta Capital, SP, no dia 10/02/1977, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Carone e de Ana Maria Lucia Carone. A 
pretendente: MICHELE LOPES DE MELO, estado civil solteira, profissão securitária, 
nascida nesta Capital, SP, no dia 25/11/1978, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Antonio de Melo e de Sueli Lopes de Melo.

O pretendente: SERGIO DUARTE LOUVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
medico, nascido nesta Capital, SP, no dia 27/08/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Candido Duarte Louveira e de Maria 
Zelia Araujo Loureira. A pretendente: CRISLAINE CAMERIERI, estado civil solteira, 
profissão gerente administrativa, nascida nesta Capital, SP, no dia 07/02/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ricardo Camerieri 
e de Sueli Francisco Camerieri.

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

Empresas & Negócios

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JAILSON OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
segurança, natural de Irará, BA, (registrado em Bento Simões, BA), no dia (22/03/1979), 
residente e domiciliado no Jardim das Bandeiras, São Paulo, SP, fi lho de Otávio Apuli-
nário da Silva e de Risete Oliveira da Silva. A pretendente: IARA DO ROZÁRIO LIMA, 
de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, natural de Pedrão, BA, nascida 
no dia (21/07/1986), residente no Jardim das Bandeiras, São Paulo, SP, fi lha de João de 
Jesus Lima e de Antonia do Rozário Lima.

 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: WELDON SANTOS DOS ANJOS, estado civil solteiro, profissão 
carpinteiro, nascido em Jaguaquara, BA no dia (08/01/1989), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Urias Santos dos Anjos e de Nediva Anjos 
Santos. A pretendente: TÂMARA SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão 
fisioterapeuta, nascida em Jaguaquara, BA no dia (10/06/1996), residente e do-
miciliada  em Jaguaquara, BA, filha de João Vieira Silva e de Maria José Santos.

O pretendente: MILTON ROCHA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão professor 
de educação artística, nascido Nesta Capital, São Paulo, SP em (25/06/1991), resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Rocha e de Maria 
Lucia da Silva Rocha. A pretendente: DAIANE MENDES DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão jornalista, nascida em nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
(24/03/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Givanildo dos Santos e de Cleuciene Mendes da Silva.

O pretendente: LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO, estado civil solteiro, pro-
fissão atendente de lanchonete, nascido em nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
(11/08/1998), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria 
Mararida Pereira de Carvalho. A pretendente: BEATRIZ MARQUES DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia (31/08/2000), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Henrique de Jesus Silva e de Maria Adriana Firmino Marques.

O pretendente: LUCIANO SOARES DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em em João Pessoa, Estado da Paraíba, no dia (28/07/1969), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria do Carmo Soares 
de Araújo. A pretendente: PÂMELA APARECIDA DA SILVA SANTOS, estado civil 
solteira, profissão cuidadora de idosos, nascida em Cajamar, SP no dia (30/08/1989), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Antonio dos 
Santos e de Cleonice da Silva Santos.

O pretendente: MARCELO MATHIAS, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Lourenço, MG no dia (17/12/1971), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Adelino Mathias e de Joaquina Maria Mathias. A 
pretendente: ANA PAULA DE MORAES, estado civil solteira, profissão orientadora 
sócio afetivo, nascida em nesta Capital, São Paulo, SP no dia (09/09/1977), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto José de Moraes e de 
Maria Odete da Fonseca Moraes.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão montador de móveis, nascido em nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
(28/11/1996), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jilson 
Nei Pereira da Silva e de Tatiana Rosa dos Santos. A pretendente: ANGELIQUE 
MARIE CARMEN LABOURY, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em em 
Roussillon, na França no dia (21/11/1997), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jean François Philippe Laboury e de Carmele Solis.

 
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 convivente: EDIVALDO DA SILVA GONÇALVES, profi ssão: copeiro, estado civil 
solteiro, nascido em Belém - PA, data-nascimento 13/05/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, fi lho de Antônio Josino Gonçalves e de Esmaelina da Silva Gonçal-
ves. A convivente: DIANA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA MARTINS, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil divorciada, nascida em Ferraz de Vasconcelos - SP, 
data-nascimento 19/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Marilene 
Ribeiro da Silva. 

de Crispim Gomes de Oliveira e de Maria Lucia dos Reis de Oliveira.

O pretendente: MARCELO FRANCISCO BERNARDO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
segurança, nascido em Serra dos Aimorés - MG, aos 27/03/1975, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Bernardo e de Teodora Francisca Bernardo. A 
pretendente: MICHELLE SOUSA GUIMARÃES SANTANA, nacionalidade brasileira, viúva, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 07/10/1983, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Edilson Nunes Guimarães e de Marinalva Sousa Santos.

O pretendente: CELSO ALMEIDA MARTINS, nacionalidade brasileiro, solteiro, manobrista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 05/02/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Jose Martins e de Maria de Fatima Martins. A pretendente:  PATRICIA MARCOS 
DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, operadora telemarketing, nascida em São 
Paulo - SP, aos 07/03/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Renilton Marcos dos Santos e de Ana Maria Santos.

O pretendente: JEFFERSON DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, comerciante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/01/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Dolores Pereira de Oliveira. A pretendente: JENIFFER CAROLINE DE JESUS, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 30/04/1997, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lenita Messias de Jesus.

O pretendente: ERIGIAN ALBERT SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de limpeza, 
nascido em São Paulo - SP, aos 26/03/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José João Silva e de Aldeci Maria Silva. A pretendente: MARIA DAS DORES 
MORAIS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de supermercado, nascida 
em Ibirajuba - PE, aos 15/09/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Rosivaldo de Andrade Santos e de Maria Aparecida de Morais.

O pretendente: EMERSON DA COSTA LOPES, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
técnico, nascido em São Paulo - SP, aos 09/06/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Claudio Ferreira Lopes e de Maryland da Costa Lopes. A pretendente: 
ANIELLEN CARDOSO SOARES, nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, nascida 
em São Paulo - SP, aos 15/02/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Paulo Soares Sobrinho e de Solange Cardoso dos Santos Soares.

O pretendente: ROSEMILTON PEREIRA NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pedreiro, nascido em Dário Meira - BA, aos 23/01/1969, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria Pereira Nascimento. A pretendente: MARIA DA GLÓRIA RA-
MOS DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Santo Estêvão - BA, 
aos 24/03/1969, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Gomes 
de Souza e de Luíza Ramos de Souza.

O pretendente: ERINALDO MANOEL SARAIVA DE FRANÇA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, frentista, nascido em Panelas - PE, aos 13/12/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Luis de França e de Maria Aparecida Saraiva de França. 
A pretendente: GERLANE ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora 
de caixa, nascida em Panelas - PE, aos 15/01/1993, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Benedito Alves da Silva e de Maria das Neves da Silva.

O pretendente: CESAR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de cozinha, nascido em Cotia - SP, aos 03/06/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rita de Cassia Santos de Oliveira. A pretendente: LUCIANA 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, balconista, nascida em Taboão da Serra - SP, 
aos 20/09/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Fatima da Silva.

O pretendente: ADRIANO DE CARVALHO SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, atendente, 
nascido em São Paulo - SP, aos 11/12/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Izaque da Costa Silva e de Alda Bomfi m de Carvalho Silva. A pretendente: BRUNA 
CRISTINA DA SILVA SABINO, nacionalidade brasileira, solteira, farmacêutica, nascida em 
São Paulo - SP, aos 20/01/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ieda Cristina da Silva Sabino.

O pretendente: MARCOS DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, porteiro, nascido 
em Diadema - SP, aos 02/09/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Maria Célia dos Santos. A pretendente: ILMA SOUZA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Vitória da Conquista - BA, aos 20/04/1992, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ariomar Moraes da Silva e de Irma Souza Silva.

O pretendente: MARWAN RADWAN-KAMALY, nacionalidade egípcio, divorciado, profes-
sor, nascido no Cairo, aos 20/06/1986, residente e domiciliado em Ottawa - Canada, fi lho de 
Zakaria Radwan-Kamaly e de Sahar Radwan-Kamaly. A pretendente: LUANA RAQUEL 
FREIRE, nacionalidade brasileira, solteira, educadora social, nascida em São Paulo - SP, aos 
02/10/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José dos Santos 
Freire e de Liliana Noemi Cossa.

O pretendente: JUSCELINO DIAS DE QUEIROZ, estado civil viúvo, profissão 
motorista, nascido em Vitória da Conquista, BA no dia (29/03/1969), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Avelino Ribeiro de Queiroz e de 
Cecilia Dias dos Santos. A pretendente: MARISA NASCIMENTO DOS REIS, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de copeira, nascida em Senhor do Bonfim, BA no dia 
(12/03/1974), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Raimundo dos Reis e de Arlinda Nascimento dos Reis.

O pretendente: JESSE GALDEANO DE ANDRADE, estado civil divorciado, profis-
são gerente de vendas, nascido em nesta Capital no dia (13/03/1975), residente 
e domiciliado em Caieiras, SP, filho de Plinio Moreira de Andrade Sobrinho e de 
Elizete Galdeano de Andrade. A pretendente: RAQUEL FERREIRA DA ROCHA, 
estado civil divorciada, profissão assistente de vendas, nascida em em Pederneiras, 
SP no dia (01/11/1980), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Ferreira da Rocha e de Zilda Machado da Rocha.

Os estudantes que 
atendem aos crité-
rios podem solicitar 

o não pagamento na Página 
do Participante, na internet, 
até o próximo dia 10. A taxa 
do exame este ano é R$ 85. 
Os estudantes isentos no 
ano passado que faltaram 
ao exame devem, no mesmo 
período, apresentar justifi ca-
tiva da ausência e solicitar 
novamente a isenção, caso 
desejem fazer as provas este 
ano. 

Podem solicitar a isenção 
da taxa os estudantes que 
estão cursando a última série 
do ensino médio em 2019, 
em escola da rede pública; 
aqueles que cursaram todo 

o ensino médio em escola da 
rede pública ou como bolsista 
integral na rede privada, com 
renda, por pessoa, igual ou 
menor que um salário míni-
mo e meio, que em valores 
de 2019 equivale a R$ 1.497.

São também isentos os 
participantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconô-
mica, ou seja, membros de 
família de baixa renda com 
Número de Identificação 
Social (NIS), único e válido, 
renda familiar por pessoa de 
até meio salário mínimo, ou 
R$ R$ 499, ou renda familiar 
mensal de até três salários 
mínimos, ou R$ 2.994.

No próximo dia 17, o Institu-
to Nacional de Estudos e Pes-

quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) vai divulgar 

a lista, também no portal do 
Enem, daqueles cujo pedido 

foi aprovado. Os participantes 
que forem reprovados pode-
rão entrar com recurso, no 
período de 22 a 26, na Página 
do Participante. O resultado 
do recurso será divulgado, no 
mesmo endereço, a partir do 
dia 2 de maio.

As inscrições para o Enem 
deverão ser feitas no período 
de 6 a 17 de maio. Os parti-
cipantes que tiveram ou não 
a isenção aprovada também 
devem fazer a inscrição para 
participar do exame. O Enem 
será aplicado nos dias 3 e 10 
de novembro. No primeiro 
dia de prova, os participantes 
responderão a questões de 
linguagens e ciências huma-
nas e farão a prova de redação. 

Para isso, terão 5 horas e 30 
minutos. No segundo dia, os 
estudantes terão 5 horas para 
resolver as provas de ciências 
da natureza e matemática.

Os gabaritos das provas 
objetivas serão divulgados no 
Portal do Inep e no aplicativo 
ofi cial do Enem até o dia 13 
de novembro. O resultado 
será divulgado, conforme o 
edital, em data a ser divulga-
da posteriormente. As notas 
do Enem podem ser usadas 
para ingressar em institui-
ção pública pelo Sisu, para 
obter bolsas de estudo em 
instituições particulares de 
ensino superio pelo ProUni 
e para obter fi nanciamento 
pelo Fies. (ABr).

Começou ontem (1º) o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

A taxa do exame este ano é R$ 85.

Estudantes já podem pedir isenção no Enem
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Marcelo Brandão/Agência Brasil

Quando um fi lé de peixe chega na mesa 
de um cliente no restaurante, ou 

quando alguém compra uma lata de atum 
no mercado, não é difícil de imaginar que 
antes daquele momento toda uma cadeia de 
produção entrou em cena, desde o pesca-
dor artesanal ou um navio pesqueiro, até o 
preparo fi nal para o consumo. O que poucos 
sabem é que existem muitos equipamentos 
de pesca abandonados no oceano ameaçan-
do várias espécies da vida marinha. A isso 
se dá o nome de pesca fantasma.

“Dez por cento do lixo plástico marinho 
que entra nos oceanos todos os anos é equi-
pamento de pesca perdido ou abandonado 
nos mares. E esses materiais, por terem 
sido desenhados para fazer captura, eles 
têm uma capacidade de capturar e gerar 
um sofrimento nos animais, com impacto 
em conservação”, explica o gerente de vida 
silvestre da ONG Proteção Animal Mundial, 
João Almeida.

A ONG lançou este mês a segunda edi-
ção do relatório 'Fantasma sob as Ondas'. 
O estudo mostra que a cada ano 800 mil 
toneladas de equipamentos ou fragmentos 
de equipamentos de pesca, chamados de 
petrechos, são perdidos ou descartados 
nos oceanos de todo o planeta. Essa quan-
tidade representa 10% de todo o plástico 
que entra no oceano. No Brasil, estima-se 
que 580 quilos desse tipo de material seja 
perdido ou descartado no mar todos os dias.

Dentre os petrechos mais comuns estão 
as redes de arrasto, linhas, anzóis, linhéis, 
potes e gaiolas. Esses petrechos podem 
matar de várias formas. Os animais podem 
fi car feridos ou mutilados na tentativa de 
escaparem, presos e vulneráveis a preda-
dores ou não conseguem se alimentar e 
morrem de fome.

O estudo avalia a atuação das grandes 
empresas pescado e as providências que 

O EstadoRJ/Reprodução

Existem muitos equipamentos de pesca abandonados no oceano ameaçando
várias espécies da vida marinha.

tomam – ou não tomam – para evitar a morte 
desnecessária de peixes. A versão interna-
cional do relatório elencou 25 empresas 
de pescado em cinco níveis, sendo o nível 
1 representando a aplicação das melhores 
práticas e o nível 5 com empresas não en-
gajadas com a solução do problema.

De acordo com o gerente da Proteção 
Animal Mundial, uma das principais metas 
do estudo é fazer os governos enxergarem 

cada vez mais a pesca fantasma como um 
problema relevante e carente de políticas 
públicas efi cientes. “Como uma das princi-
pais recomendações, a gente identifi cou a 
necessidade dos governos absorverem para 
a sua agenda a questão da pesca fantasma 
para, então, criar as estruturas necessárias, 
criar um diagnóstico e a gente começar a 
entender o problema. E, em um segundo 
momento, criar condições para combatê-lo 
efetivamente”.

ONG alerta que 10% do lixo plástico
nos oceanos vêm de pesca fantasma

São Paulo, terça-feira, 02 de abril de 2019Página 8

Especial

No Brasil, a pesca fantasma – 
caracterizada pela perda ou descarte 
nos mares de equipamentos 
de pesca, como redes, linhas e 
armações – ocorre em 70% da 
costa brasileira (12 dos 17 estados 
costeiros)

Camila Boehm/Agência Brasil

De acordo com o relatório “Maré Fantasma 
– Situação atual, desafios e soluções para a 
pesca fantasma no Brasil”, estima-se que até 

69 mil animais marinhos sofram os impactos dessa 
pesca por dia, que incluem prejuízos ao ecossistema, 
ferimentos, mutilações, emaranhamento, sufocamen-
tos e até a morte. O documento foi apresentado esta 
semana pela ONG Proteção Animal Mundial no evento 
“Oceano Plástico: como escapar desse emaranhado?”, 
promovido em parceria com a ONU Meio Ambiente, 
na capital paulista.

No mundo, o volume de equipamentos de pesca lar-
gados nos oceanos por ano chega a 640 mil toneladas. 
No Brasil, o estudo estima que cerca de 580 quilos 
desses materiais sejam abandonados ou perdidos 
nos mares por dia, inclusive em áreas de proteção 
ambiental, como unidades de conservação. Entre os 
animais afetados pela pesca fantasma estão baleias, 
tartarugas marinhas, toninhas, tubarões, raias, garou-
pas, pinguins, caranguejos, lagostas e aves costeiras.

“Esse relatório é um primeiro diagnóstico nacional 
da pesca fantasma, que reúne todas as informações 
disponíveis e, de alguma forma, compila essas infor-
mações. Temos agora condições de, pelo menos, ter 
um ponto de partida para desenvolver as atividades 
para que a agenda de pesca fantasma se torne mais 
ativa nas instituições e que o problema seja reduzido 
daqui para frente”, disse João Almeida, gerente de 
Vida Silvestre da Proteção Animal Mundial.

Para Almeida, uma ação importante para o comba-

Pesca fantasma ameaça quase 70 mil 
animais marinhos por dia no Brasil

te à pesca fantasma é a intensificação de ações de 
fiscalização do ambiente marinho pelo governo bra-
sileiro. “O ambiente marinho fica muito abandonado 
de cuidado e, se o indivíduo decide pelo descarte 
irresponsável de uma rede de pesca, nada acontece 
com ele”, disse. “Uma sugestão é que, na fabricação 
das redes de pesca, os materiais já sejam feitos com 
campo para identificação do proprietário e também 
para usar marcadores GPS nos equipamentos para, no 
caso de haver uma perda, por manejo irresponsável 
ou por situação de mar virado, seja mais fácil localizar 
esses materiais para retirada”, disse.

A gerente de campanha da ONU Meio Ambiente, 
Fernanda Daltro, acredi-
ta que é muito urgente 
que o setor de pesca, 
tanto artesanal quan-
to industrial, se reúna 
e discuta formas mais 
sustentáveis para desen-
volver sua atividade. Ela 
ressaltou a importância 
do Plano Nacional de 
Combate do Lixo Mari-
nho, que está sendo de-
senvolvido pelo governo 
federal e com conclusão 
prevista para junho do 
ano que vem. O plano está 
aberto a recebimento de 
sugestões por meio de 
consulta pública.

“O plano nacional é o ar-
cabouço institucional sob o 
qual todas as outras ações 
de governo vão estar encai-

“O ambiente marinho fi ca muito abandonado de cuidado e, se o indivíduo decide pelo
descarte irresponsável de uma rede de pesca, nada acontece com ele”.
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Entre os animais afetados estão baleias, tartarugas marinhas, toninhas, tubarões, 
raias, garoupas, pinguins, caranguejos, lagostas e aves costeiras.
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xadas e as ações da sociedade como um todo também. 
Acreditamos que esse é o instrumento mais importante 
porque pode agregar as atividades da sociedade, de 
todos os setores, que impactam o problema do lixo no 
mar. Então ele é o instrumento mais importante do país 
para tratar dessa questão”, avaliou. Para ela, o cenário 
de poluição do oceano, especialmente por plástico, é 
preocupante. 

“Até 2050, em peso, haverá mais plástico do que peixe 
nos oceanos. Hoje em dia você tem uma proporção de 
peixe em toneladas, de peso estimado, muito maior do 
que plástico, mas até 2050 essa proporção vai se inver-
ter. Depositamos 8 milhões de toneladas de plástico 
por ano nos oceanos”, alertou. Fernanda avalia que é 
importante que a sociedade reveja costumes e hábitos, 
o que se produz e consome, além de avaliar também o 
gerenciamento de resíduos sólidos em terra para que 
não cheguem ao mar.
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