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“Não é preciso pressa 
na literatura. 
Um romance é 
como gravidez: 
aquilo fica dentro 
de você,  crescendo, 
incomodando, até 
sair”.
Rachel de Queiroz (1910/2003)
Escritora brasileira
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O presidente Jair Bolso-
naro defendeu ontem 
(9) a construção de 

um novo pacto federativo e 
o aumento dos recursos para 
o Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM). “Nós 
temos pouco, mas queremos 
dividir o pouco que temos 
com vocês”, disse a prefei-
tos, vereadores e gestores 
municipais na abertura da 22ª 
Marcha a Brasília em Defesa 
dos Municípios. O evento é 
organizado pela Confedera-
ção Nacional dos Municípios 
(CNM) e reúne cerca de 8 mil 
municipalistas.

Ao pedir apoio para a 
reforma da Previdência, 

Bolsonaro defende 
aumento de recursos 
para os municípios

Bolsonaro falou sobre suas 
recentes viagens internacio-
nais e a importância de sina-
lizar aos mercados que o país 
pode equilibrar suas contas e 
diversifi car sua economia. A 
proposta do pacto federativo, 
que desvincula, desindexa e 
retira diversas obrigações do 
orçamento, foi sugerida pelo 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, entre outras medidas, 
para impulsionar a recuperação 
da economia e garantir mais 
recursos para os estados e 
municípios.

Ao lado do presidente Jair 
Bolsonaro, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, foi en-
fático ao defender a reforma da 

Previdência para que o governo 
federal abra mais espaço no 
orçamento e direcione mais 
recursos para os entes federa-
tivos. De acordo Maia, as des-
pesas previdenciárias crescem 
R$ 50 bilhões a cada ano.

Maia explicou aos prefeitos 
que está dialogando com o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, para dar andamento 
nas pautas municipalistas após 
a discussão da reforma da 
Previdência, como o aumento 
dos repasses federais ao FPM, 
compensação da Lei Kandir e 
cessão onerosa de recursos do 
pré-sal. “Pedir apoio à reforma 
da Previdência não é para o 
governo federal, é para que 

possamos mudar a curva de 
recessão que o país vive nos 
últimos anos”, disse.

Em nome dos prefeitos, o 
presidente da CNM, Glademir 

Aroldi, também defendeu a 
reforma, mas sem as mudanças 
na aposentadoria rural e no 
Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC). De acordo com 

ele, a economia de muitos 
municípios, principalmente 
os menores, também depende 
das aposentadorias dos traba-
lhadores rurais (ABr).

Presidente Jair Bolsonaro, participa da Sessão Solene de Abertura da XXII Marcha

a Brasília em Defesa dos Municípios.

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, compro-
meteu-se ontem(9) a melhorar 
os resultados educacionais 
do Brasil com o orçamento 
atual. De acordo com ele, não 
é “radical” e tem experiência 
em gestão, daí a disposição 
em apresentar resultados, e 
destacou ser aberto ao diálogo. 
Também mencionou conhecer 
universidades estrangeiras 
inclusive na China.

“Com o que a gente gasta em 
relação ao PIB, tem que entre-
gar mais”, afi rmou durante a 
cerimônia de posse, no Palácio 
do Planalto, na presença do 
presidente Jair Bolsonaro e do 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni. Weintraub 
pretende “entregar o que foi 
prometido no plano de governo. 
Bem sucintamente, mais com 
o mesmo que a gente já gasta”. 

Ministro da Educação, Abraham Weintraub.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse ontem 
(9) que o governo pretende 
reduzir pela metade o preço 
do gás de cozinha no país em 
dois anos. Para conseguir essa 
redução, é preciso quebrar o 
monopólio do refi no e da dis-
tribuição. “Daqui a dois anos, 
o botijão de gás vai chegar na 
metade do preço na casa do 
trabalhador brasileiro. Vamos 
quebrar esses monopólios e 
vamos baixar o preço do gás 
e do petróleo com a compe-
tição”, disse.

Guedes afirmou que o 
monopólio da Petrobras no 
refino do gás torna o preço 
do produto mais caro. E que 
a solução para a falta de 
recursos vem do petróleo, 
especificamente da explo-
ração da camada do pré-sal. 
O ministro disse ainda que o 
governo trabalha para unifi-
car ainda este ano até cinco 
tributos e que se a mudança 
for efetivada a arrecadação 
será compartilhada com es-
tados e municípios.

“Vamos baixar, simplifi-
car, reduzir impostos para o 
Brasil crescer. É a reforma 
tributária. Primeiro, vamos 
pegar três, quatro, cinco 

Antonio Cruz/ ABr
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UBS com mais tempo
As Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) que ampliarem horário 
de atendimento receberão mais 
recursos. O anúncio foi feito pelo 
ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta. A medida prevê que a 
população tenha acesso aos serviços 
básicos, como consultas médicas e 
odontológicas, coleta de exames 
laboratoriais, recém-nascidos e 
gestantes, aplicação de vacinas, 
consultas pré-natal, entre outros 
procedimentos, durante três turnos.

A Segunda Turma do STF 
decidiu ontem (9) manter a 
condenação do ex-presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha, 
que está preso desde outu-
bro de 2016, no Complexo 
Médico-Penal em Pinhais, 
região metropolitana de 
Curitiba, em função das 
investigações da Operação 
Lava Jato. O colegiado julgou 
um pedido de habeas corpus 
protocolado pela defesa de 
Cunha para que a condenação 
do ex-deputado na Lava Jato 
deveria ser revista. 

No entendimento dos advo-
gados, os crimes de corrup-
ção e lavagem de dinheiro 

Ex-presidente da Câmara, 

Eduardo Cunha.

Antonio Cruz/ABr

Araújo exonera 
embaixador do 
comando da 
Apex

O embaixador Mario Vilalva 
foi exonerado ontem (9) do 
cargo de presidente da Agên-
cia Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos 
(Apex). Em nota, o Ministério 
das Relações Exteriores con-
fi rmou a saída do diplomata. 
Segundo a pasta, está em curso 
um processo de modernização 
do órgão.

“Como parte do processo de 
dinamização e modernização 
do sistema de promoção comer-
cial brasileiro, o ministro das 
Relações Exteriores, embai-
xador Ernesto Araújo, anuncia 
a exoneração do Embaixador 
Mário Vilalva da presidência 
da Apex”. Nos últimos meses, 
houve confl itos entre o embai-
xador e alguns dos assessores 
da direção da Apex. Trocas de 
acusações vieram à tona.

Diplomata de carreira, Vilalva 
serviu em vários postos no ex-
terior e ocupou várias posições 
no Brasil. No exterior, serviu 
nas Embaixadas do Brasil em 
Washington, Roma, Santiago, 
Lisboa e Berlim, entre outros. 
Vilalva se especializou na cha-
mada diplomacia econômica. 
Ele foi nomeado em 9 janeiro 
quando foi defi nido pelo chan-
celer como um diplomata com 
“ampla experiência em pro-
moção de exportações” (ABr).

Mais de R$ 40 milhões foram 
gastos para que cariocas e tu-
ristas pudessem pedalar entre 
o Leblon e a Barra da Tijuca, 
sobre um costão de pedra 
que guarda um dos mais belos 
cenários do Rio de Janeiro. A 
obra permitiria percorrer gran-
de parte da orla da cidade de 
bicicleta, do Leme ao Pontal, 
como cantou Tim Maia, cujo 
nome foi escolhido para batizar 
a ciclovia. 

Pouco mais de três anos 
depois da inauguração, os 9 
km fi caram mais tempo com 
interdições que totalmente li-
berados, e a história da Ciclovia 

Tim Maia já soma furtos, quatro 
desabamentos, duas mortes e 
16 pessoas denunciadas por 
homicídio culposo. 

Apesar de ter sido construída 
em um costão de pedra entre 
o mar e montanhas na orla 
carioca, teve um desabamento 
durante uma ressaca, dois co-
lapsos em episódios de chuva 
forte e um trecho que não 
resistiu a um deslizamento de 
terra. Em relatório divulgado 
em março de 2017, o Crea do 
Rio de Janeiro apontava sinais 
precoces de deterioração, cau-
sados por falhas na construção 
(ABr).  

Sergio Moraes/Reuters

Novo ministro se compromete
a elevar os resultados da educação

O presidente Jair Bolsonaro 
discursou na cerimônia de 
posse do ministro, afi rmando 
que a escolha de Weintraub 
foi feita entre mais de dez 
“bons currículos” e que viu no 
indicado a maioria dos pré-
-requisitos necessários para o 
cargo. Afi rmou que Weintraub 
terá liberdade para escolher 
sua equipe na pasta. “Ele, assim 
como os demais ministros que 
estão aqui, tem carta branca 
para escolher todo o seu pri-
meiro escalão”, disse.

O presidente ressaltou que 
acredita no “empenho, dedicação 
e patriotismo” do novo ministro e 
defi niu o que espera de resultado 
na educação até o fi m do seu man-
dato. Em um ranking de 70 países, 
o Brasil ocupa a 63ª posição em 
ciências; a 59ª posição em leitura 
e a 65ª posição em matemática, 
no Pisa (ABr).

Ele se disse também aberto ao 
diálogo e enfatizou que não tem 
fi liação partidária.

Weintraub comparou a equi-
pe do governo a um time de fu-
tebol e disse que às vezes trocas 
são necessárias. “Difi cilmente 
vai ver um técnico não fazer 

uma ou outra modifi cação, não 
porque seja ruim ou seja bom, 
mas simplesmente porque 
naquele momento ele não está 
adequado para aquela função”. 
Reiterou que é de falar pouco, 
mas que fazia questão de dar 
tranquilidade neste momento.  

Ciclovia Tim Maia teve 
quatro desabamentos 

em três anos

Governo quer reduzir
à metade o preço
do gás de cozinha

impostos e fundir em um só. 
Vai chamar Imposto Único 
Federal”, disse Guedes que 
não detalhou quais seriam 
os impostos unificados. Tam-
bém disse que vai trabalhar 
para que a maior parte dos 
recursos arrecadados no país 
fique com os municípios. 
“Hoje, 65% é da União, 35% 
de estados e municípios. No 
futuro, 70% tem que ser de 
estados e municípios. Mas 
não é daqui a vinte anos, é 
pra agora”, disse.

Pouco antes da participação 
do ministro na 22ª Marcha a 
Brasília em Defesa dos Muni-
cípios, a Secretaria Especial 
de Previdência do distribuiu 
uma cartilha pedindo o apoio 
dos prefeitos à reforma da 
Previdência. De acordo com 
a cartilha, a aprovação da 
reforma resultará em melhora 
geral do ambiente econômico 
do país, com geração de em-
pregos e aumento na arreca-
dação (ABr).

STF mantém condenação 
de Cunha na Lava Jato

devem ser avaliados como 
única prática criminosa, 

fato que poderia baixar 
a pena e reduzir o tem-

po de condenação. No 
julgamento, por una-
nimidade, os ministros 
Edson Fachin, Cármen 
Lúcia, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ricardo 
Lewandowski votaram 
a favor de que as duas 

condutas sejam avaliadas 
separadamente, fato levou 

ao aumento da pena.
Em março de 2017, Cunha 

foi condenado a 15 anos e 
quatro meses de prisão pelo 
então juiz Sergio Moro, em 
regime fechado, pelos cri-
mes de corrupção, lavagem 
de dinheiro e evasão de 
divisas. Conforme a senten-
ça, o ex-deputado solicitou 
pagamento de 1,3 milhão de 
francos suíços em propina 
para exploração da Petrobras 
em um campo de petróleo no 
Benin, na África, e recebeu o 
valor em uma conta na Suíça, 
configurando o crime de lava-
gem de dinheiro. Em seguida, 
a defesa de Cunha recorreu à 
segunda instância da Justiça 
Federal, que reduziu a pena 
para 14 anos e seis meses de 
prisão (ABr).

Igreja Católica 
no Japão 
investigará casos 
de pedofi lia

A Conferência Episcopal do 
Japão anunciou na segunda-
-feira (8) a abertura de uma 
investigação interna sobre de-
núncias de pedofi lia dentro do 
clero no país. É a primeira vez 
na história que a Igreja japonesa 
inicia um inquérito sobre abu-
sos sexuais contra menores de 
idade. A investigação englobará 
as 16 dioceses do arquipélago, 
mas a conferência ainda não 
anunciou mais detalhes. O papa 
Francisco visitará o Japão em 
novembro, na primeira visita 
ofi cial de um pontífi ce ao país 
desde João Paulo II, em 1981.

Em 2002 e 2012, o comitê dos 
bispos japoneses ouviu relatos 
de pelo menos cinco casos de 
pedofi lia no clero, e todos eles 
devem ser revisitados na in-
vestigação. Até hoje, as vítimas 
não foram interrogadas a fundo 
nem os supostos responsáveis 
foram punidos. O inquérito, no 
entanto, não deve se restringir 
a esses casos. Segundo o jornal 
Japan Times, há relatos de que 
abusos ocorreram na escola 
internacional católica St. Mary, 
em Tóquio, desde 1965.

A Igreja enfrenta escândalos 
de pedofi lia em vários países, 
como Austrália, Chile e Esta-
dos Unidos, e recentemente o 
Papa presidiu uma reunião com 
bispos do mundo inteiro para 
discutir formas de combater os 
abusos (ANSA).
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OPINIÃO
Problemas causados 

por má gestão de 
confl itos nas empresas

Em um ambiente 

profi ssional, pessoas 

com personalidades e 

experiências de vida 

distintas passam a 

maior parte do tempo 

juntas

Essas diferenças podem 
ser enriquecedoras, 
mas também podem 

provocar confl itos. Em certa 
medida, aliás, são até normais 
no ambiente de trabalho, mas 
apenas em certa medida. 
Quando extrapolam os limites 
do aceitável, tornam-se fontes 
de problemas.

Assim, saber gerenciar os 
confl itos inerentes ao univer-
so do trabalho é fundamental 
para a sobrevivência de uma 
empresa. 

Quando isso não ocorre, as 
companhias correm o risco 
de aumento de custos, fuga 
de talentos e outros impac-
tos negativos. Confi ra cinco 
problemas decorrentes da má 
gestão de confl itos:

1. Relacionamentos tó-

xicos - A ocorrência de con-
fl itos ou ruídos em excesso 
deteriora a relação entre os 
colaboradores, fazendo com 
que, em alguns casos se torne 
insustentável, com inúmeros 
desdobramentos: fofocas, 
agressividade, discussões 
ruidosas frequentes e muitos 
outros. 

Isso torna o ambiente pro-
fi ssional desagradável, o que 
inviabiliza a tarefa em equipe, 
com consequências devasta-
doras para toda a organização. 
Em uma empresa, embora 
desentendimentos e diver-
gências possam ocorrer, todos 
precisam jogar no mesmo time. 
Sem o envolvimento de todos, 
não há como levar adiante um 
bom trabalho.

2. Queda na produtivida-

de - Um ambiente marcado 

pelo ruído se torna insupor-
tável para os colaboradores, e 
pode trazer queda no desem-
penho e na qualidade do tra-
balho, com maior ocorrência 
de erros, menor atenção aos 
processos e menos compro-
metimento, o que interfere 
nos resultados da empresa. 
Quando a desmotivação se dis-
semina entre os funcionários, 
as consequências podem ser 
ainda piores.

3. Fuga de talentos - A fuga 
é uma consequência direta 
dos cenários que descrevemos 
acima. A falta de habilidade 
para gerir conflitos leva à 
perda de talentos. Não mais 
encontrando um ambiente 
propício para se desenvolver, 
buscam condições melhores 
em outro lugar. O turnover 
elevado impacta fi nanceira-
mente, com o pagamento de 
rescisões e outros encargos, 
além de comprometer o clima 
organizacional e até o relacio-
namento com fornecedores 
ou clientes.

4. Processos judiciais - 

A ocorrência frequente de 
conflitos pode conduzir à 
prática de assedio moral ou 
até mesmo a sabotagem de um 
colaborador pelo outro, o que 
aumenta o risco de processos 
judiciais contra a empresa e 
seus gestores.

5. Imagem maculada - 
Equipes em desarmonia po-
dem prejudicar signifi cativa-
mente a imagem de uma com-
panhia, pois disseminam seu 
descontentamento não apenas 
entre os colegas, mas também 
entre clientes, fornecedores e 
outros públicos de interesse. 
A empresa passa a ser vista 
perante o mercado como um 
ambiente desfavorável para 
trabalhar e fazer negócios.

(*) - É especialista em gestão 
estratégica de confl itos, sócia da 

AlleaoLado, focada em consultoria e 
coaching para empresas, e coautora 

do livro “A culpa não é minha”.

Allessandra Canuto (*)

Editorias 

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

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

Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, 

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios Ltda

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

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

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

ISSN 2595-8410

News@TI
Residência de tecnologia abre inscrições para sua 
quinta edição

@As inscrições para a residência hacker do Red Bull Basement 
vão até 19 de maio. O programa busca desenvolver projetos 

que façam uso da tecnologia para a solução de problemas so-
ciais e busca por cinco protótipos que olhem para necessidades 
como:  saneamento, segurança pública, inclusão social, mudanças 
climáticas, recursos hídricos, educação inclusiva, entre outros 
temas. O objetivo é incentivar a inovação cidadã, com projetos 
que tenham consistência, viabilidade e potencial de gerar im-
pacto para a sociedade e seus cidadãos. Já passaram pela resi-
dência projetos como o Pluvi On,  um hardware 100% nacional 
que oferece previsões do tempo acuradas, localizadas e a baixo 
custo para ajudar a alertar a população em caso de enchentes e 
deslizamentos, o Le Braile, um equipamento também de custo 
acessível que realiza a conversão de textos em formatos digitais 
para braile e o Micro Aerogerador, um sistema capaz de gerar 
energia elétrica por meio do vento (https://www.redbull.com/
br-pt/selecionados-red-bull-basement-2018).

Fornecer nuvem híbrida como serviço

@A Hewlett Packard Enterprise (HPE) e a Nutanix (NTNX) anunciam 
hoje uma parceria global para oferecer uma solução integrada de 

nuvem híbrida como Serviço (aaS) para o mercado. A oferta alavancará 
o software Enterprise Cloud OS da Nutanix, incluindo o hipervisor AHV 
gratuito fornecido pelo HPE GreenLake, para fornecer aos clientes 
uma nuvem híbrida totalmente gerenciada pela HPE e que reduz dras-
ticamente o custo total de propriedade e acelera o time to value. Além 
disso, como parte do acordo, a Nutanix permitirá que seus parceiros de 
canal vendam diretamente servidores HPE combinados com o software 
Enterprise Cloud da Nutanix, para que os clientes possam adquirir um 
appliance integrado (www.hpe.com) (www.Nutanix.com).

Varejo da construção civil entra na era digital

@Menos de 6 meses após o lançamento de suas operações como 
empresa independente, a Juntos Somos Mais Fidelização LTDA 

apresenta a 25ª edição da Feicon Batimat e divulga resultados e projetos 
que visam o desenvolvimento e a modernização do varejo da construção 
civil. O evento atrai anualmente mais de 80 mil visitantes e, neste ano, 
acontece entre os dias 9 e 12 de abril, no São Paulo Expo. No Brasil, o 
varejo da construção movimenta mais de R$ 100 bilhões ao ano por meio 
de aproximadamente 150 mil lojas de materiais de construção. O setor 
é formado, em sua maioria, por pequenos e médios comerciantes, entre 
os quais aproximadamente 50% têm mais de 20 anos de experiência. 
Um estudo inédito da Juntos Somos Mais fez um raio-X desse segmento 
e identifi cou que apenas 11% das lojas possuem gestão profi ssional, 
informatizada e oferecem itens básicos de atendimento, como água e 
café (www.feicon.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br
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Ciência e Tecnologia

Robinson Idalgo (*)

1. Mobilidade no envio de dados e solução 

de problemas 

Não é só na vida pessoal que o uso de smar-
tphones revolucionou nossa forma de consumir 
e enviar informação. Um dos benefícios de se 
ter um software de gestão on-line em relação a 
planilhas está no fato de que os dados enviados 
ao sistema podem ser acessados de qualquer 
lugar, de qualquer dispositivo móvel conectado 
à internet. 

O sistema em nuvem foi feito para ser acessa-
do por equipes e, diferentemente das planilhas, 
não tem o risco de criar informações duplicadas 
ou desatualizadas a cada acesso.

Há ainda mais segurança no armazenamen-
to dos dados, já que enquanto as planilhas 
podem ser perdidas facilmente – por ataques 
de vírus ou problemas operacionais no com-
putador – o sistema tem backup e mantém 
tudo na nuvem.

 
2. Emissão de notas fi scais

A emissão de notas fi scais eletrônicas é 
uma das tarefas que para boa parte dos em-
presários parece ser burocrática demais. Um 
ERP que gere essas notas é capaz de enviar os 

documentos à Secretaria de Fazenda de forma 
automatizada e muito mais segura.  

No módulo emissor de notas do software, 
o usuário consegue consolidar todas as tran-
sações comerciais sem o perigo de errar no 
preenchimento de tabelas, como acontece na 
planilha. Reduzir os gastos e o trabalho com 
pastas e livros impressos, e garantir segurança 
contábil estão entre as vantagens de se trocar 
as planilhas por ERP.

 
3. Controle de processos em micro e pe-

quenas empresas

Micro e pequenas empresas têm perfi s e 
exigências diferentes em relação à adminis-
tração, no entanto todas elas baseiam seu 
planejamento e os próximos passos em rela-
tórios, análises de produtividade e métricas 
de vendas. A consulta a essas informações 
é muito mais fácil dentro de um sistema de 
gestão do que na compilação trabalhosa das 
informações lançadas em planilhas.

Um comerciante ou prestador de serviço, 
por exemplo, tem em mãos dados essenciais 
dos clientes e, com isso, consegue desenvolver 
ações de marketing e de CRM de forma muito 
mais efi ciente.

4. Assistência do software à disposição

Planilhas mais robustas exigem um geren-
ciamento mais atento e qualquer erro, por 
conta do preenchimento manual, pode mudar 
o resultado e levar a análise dos resultados da 
empresa por água abaixo. E, infelizmente, não 
há para quem correr para conseguir reverter 
problemas assim.

Por outro lado, as empresas que oferecem o 
sistema de gestão on-line têm equipe de suporte 
à disposição do cliente, seja por e-mail, chat ou 
telefone. Por serem soluções personalizadas, 
a assistência de softwares leva em conta as 
particularidades de cada empresa e facilita 
a resolução de difi culdades, ao contrário do 
material de apoio encontrado na internet de 
ajuda para as planilhas. 

Esses são apenas alguns dos benefícios dos 
sistemas de gestão on-line, que têm versões 
acessíveis no mercado, em relação ao uso de pla-
nilha na gestão das empresas em curto e longo 
prazo. Pesquise, analise os módulos de serviço 
oferecidos por cada empresa de ERP e tome 
uma decisão acertada para melhorar o controle 
do seu negócio de forma mais automatizada.

 
(*) É criador do sistema de gestão on-line. Mais 
informações no site: www.sistemagratis.com.br

Planilhas versus Sistema de gestão on-line: o que é melhor 
para o negócio?

Se você é empresário, usa ainda planilhas para controlar o seu negócio, mas está tendo difi culdade para 
gerenciar o crescimento. Abaixo estão listadas algumas vantagens do sistema de gestão on-line em relação às 
planilhas. Leia e tire suas próprias conclusões.

Nesta primeira fase, serão 
priorizadas crianças 
com idade entre 1 e 6 

anos, grávidas em qualquer pe-
ríodo gestacional e puérperas 
(mulheres até 45 dias após o 
parto). A escolha, de acordo 
com o Ministério da Saúde, 
foi feita por causa da maior 
vulnerabilidade do grupo. 

A partir do próximo dia 22, 
todo o público-alvo da cam-
panha poderá receber a dose, 
incluindo trabalhadores da 
saúde, povos indígenas, idosos, 
professores de escolas públi-
cas e privadas, pessoas com 
comorbidades e outras condi-
ções clínicas especiais, jovens 
de 12 a 21 anos sob medidas 
socioeducativas, funcionários 
do sistema prisional e pessoas 
privadas de liberdade.

A escolha dos grupos segue 
recomendação da OMS. A de-
fi nição  também é respaldada 
por estudos epidemiológicos e 
pela observação do comporta-

A partir do próximo dia 22, todo o público-alvo da campanha 

poderá receber a dose.

Japão elege transgênero 
como membro de 
assembleia

A japonesa Ayako Fuchigami tor-
nou-se a primeira pessoa transgêne-
ro a ser escolhida como membro de 
uma assembleia provincial no Japão. 
A informação foi revelada ontem 
(9) pelo jornal japonês “Mainichi”, 
após as eleições locais realizadas no 
último domingo (7). Fuchigami, que 
concorreu pelo Partido Constitucio-
nal Democrático de Japão (PCDJ), 
disputou a cadeira na assembleia do 
leste da cidade de Sapporo, na ilha 
de Hokkaida.

De acordo com a associação 
LGBT para representantes locais 
no Japão, a eleição da candidata 
marca a primeira vez que uma pes-
soa transexual ocupa uma posição 
em uma assembleia municipal do 
país. “Quero retribuir o favor aos 
que me apoiaram, trabalhando 
duro para criar uma sociedade na 
qual o LGBT possa ser ativo”, agra-
deceu Fuchigami após conhecer o 
resultado, segundo a publicação. 

Durante a campanha eleito-
ral, a transgêneros defendeu o 
reconhecimento legal de casais 
homossexuais, além de pedir uma 
estrutura que permita o envolvi-
mento dos LGBT na educação. A 
japonesa nasceu na província de 
Saga, na ilha de Kyusu, e estudou 
na Universidade de Hokkaido. Em 
2000, ela começou a trabalhar no 
Ministério da Agricultura, onde re-
alizou pesquisas sobre os grãos de 
arroz capazes de serem cultivados 
em locais frios (ANSA).

Logo após desembarcar 
no aeroporto de Guarulhos, 
o ex-craque brasileiro Pelé, 
de 78 anos, foi novamente 
hospitalizado ontem (9). O 
“Rei do Futebol” foi levado 
ao Hospital Israelita Albert 
Einstein, na capital, e se-
gundo a equipe médica, em 
nota, o estado de saúde do 
ex-jogador “é bom”.

“Deu entrada, nesta terça-
-feira no Hospital Israelita Al-
bert Einstein, Edson Arantes 
do Nascimento, proveniente 
do Hospital Americano de 
Paris. Ele foi hospitalizado na 
capital francesa após apre-
sentar quadro de infecção 
urinária desencadeada por 
cálculo em ureter. A infecção 
foi debelada. No momento, 
está realizando exames 
admissionais e seu estado 
de saúde é bom”, explicou a 
equipe médica.

No aeroporto, o ex-atleta 
foi abordado por diversos 
fãs e até conversou com 
alguns deles. Pelé agrade-
ceu todas as mensagens de 
apoio e até brincou, dizendo 

Ex-craque estava internado em Paris.
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Vacinação contra a gripe 
começa hoje em todo o país

Começa hoje (10), em todo o país, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe
sintomas de gripe evitem sair 
de casa durante o período 
de transmissão da doença 
(até sete dias após o início 
dos sintomas), restrinjam o 
ambiente de trabalho para 
evitar disseminação, evitem 
aglomerações e ambientes 
fechados, procurando manter 
os ambientes ventilados, e 
adotem hábitos saudáveis, 
como alimentação balanceada 
e ingestão de líquidos.

Para prevenir a doença, o 
ministério recomenda medidas 
gerais de proteção, como a 
constante lavagem das mãos, 
principalmente antes de consu-
mir algum alimento, e a adoção 
da etiqueta respiratória, que 
consiste em espirrar na parte de 
dentro dos cotovelos e cobrir a 
boca ao tossir, visando à redu-
ção do risco de infecção pelo 
vírus. Outra dica importante é 
não compartilhar objetos de uso 
pessoal, como talheres, pratos, 
copos ou garrafas (ABr).

mento das infecções respirató-
rias, que têm como principal 
agente os vírus da gripe. A 
meta é vacinar pelo menos 
90% dos grupos elegíveis para 
vacinação. Em nota, o Ministé-
rio da Saúde destacou que, em 
relação ao ano passado, houve 
alteração de duas cepas na 

vacina. Em função da mudança 
na composição, a pasta consi-
dera “imprescindível” que os 
grupos selecionados, ainda 
que já tenham sido imunizados 
anteriormente, recebam a nova 
dose este ano.

A orientação da pasta é que 
indivíduos que apresentem 

Pelé retorna ao Brasil e é 
hospitalizado novamente

que não poderia entrar em 
campo “no domingo”. Pelé 
foi hospitalizado em Paris, na 
França, na última quarta-feira 
(3) após sofrer uma crise de 
tetania (contrações muscu-
lares e tremores) e febre. Na 
ocasião, sua equipe achou 
melhor leva-lo a um hospital 
para passar por uma bateria 
de exames.

Antes de voltar ao Brasil, o 

ex-jogador recebeu no hos-
pital uma visita do atacante 
Neymar, do Paris Saint-
-Germain (PSG) e da seleção 
brasileira. O ex-craque foi a 
Paris para participar de um 
evento comercial ao lado 
de Kylian Mbappé, jovem 
atacante francês do PSG. 
Que foi elogiado pelo “rei” 
durante a Copa do Mundo 
de 2018, na Rússia (ANSA).



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171
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A - Jovens Músicos
Pela segunda vez no País, o festival Ethno Brazil reunirá jovens músicos 
do mundo inteiro, entre 18 e 30 anos. O evento ocorrerá na Fazenda 
Serrinha, em Bragança Paulista, entre os dias 1º e 13 de agosto. O festival 
é promovido pela Jeunesses Musicales International, instituição que 
fomenta o evento em 18 países, em parceria com a Amigos do Guri, que 
administra o Projeto Guri. Serão selecionados 25 jovens de vários países. 
Eles fi carão juntos durante 13 dias para práticas coletivas de música, 
ofi cinas e shows, sob a supervisão de dois líderes artísticos: Suchet 
Malhotra (Índia) e Carlinhos Antunes (Brasil). Interessados devem 
se cadastrar, até o dia 10 de maio, pelo site (www.ethnobrazil.org.br).

B - Cursos a Distância
O Portal de Cursos Abertos (PoCA) da UFSCar está com 24 opções de 
cursos gratuitos, oferecidos na modalidade a distância, destinados à 
comunidade acadêmica e ao público em geral, com certifi cação, tam-
bém gratuita, ao participante. O PoCA pode ser acessado no endereço 
eletrônico (poca.ufscar.br), onde já estão disponíveis formações em 
temas como jogos musicais; design gráfi co; acessibilidade arquitetônica; 
gestão de riscos corporativos; educação para a sustentabilidade; uso de 
aplicativos como recurso pedagógico, ensino híbrido, entre outras, com 
carga horária variando de duas a 20 horas.

C - Débito e Crédito = 2%
A Getnet, empresa de tecnologia do grupo Santander, anuncia a uni-
formização das taxas das operações de débito e crédito à vista em 2%. 
Trata-se de uma inovação no mercado de adquirência que trará mais 
transparência para os clientes da família SuperGet, maquininhas portá-
veis da empresa. A novidade, que não tem prazo determinado e já está 
disponível para contratação nas agências do Banco Santander ou pelo 
site da Getnet (www.getnet.com.br), atende pessoas físicas, autônomos 
e microempreendedores individuais (MEIs) que visam fomentar seus ne-
gócios. Os clientes recebem os valores das transações em até 2 dias úteis.

D - Green Talents 
O Ministério Federal da Educação e Pesquisa da Alemanha abriu inscri-
ções para a 11ª edição do concurso Green Talents (Fórum Internacional 
de Projetos com Alto Potencial para o Desenvolvimento Sustentável). 
Objetiva promover o intercâmbio internacional de projetos de pesquisa 

inovadores nas áreas da sustentabilidade e meio ambiente. Com centros 
de pesquisa e inovação de ponta, a Alemanha dá apoio especial a esses 
esforços ao intensifi car a cooperação entre as mentes brilhantes mais 
promissoras. Os candidatos devem provar excelente domínio do idioma 
inglês e notas acima da média. Mais informações e inscrições: (www.
greentalents.de).  

E - Setor de Alimentos
Microempreendedores do ramo alimentício terão a oportunidade de 
desenvolver e aprimorar competências na gestão de seus negócios, se 
inscrevendo na segunda edição do ‘Prêmio Academia Assaí Bons Negó-
cios’. É voltado à microempreendedores do setor de alimentos, sejam 
eles vendedores ambulantes, que realizam vendas por encomendas ou 
tenham um ponto fi xo. Os selecionados terão apoio de profi ssionais 
especializados para o aperfeiçoamento de seus negócios. 
As inscrições começam no próximo dia 15 e vão até 17 de maio. O in-
teressado deve assistir no site (www.academiaassai.com.br), às vídeo 
aulas, obter seu certifi cado e responder a algumas perguntas relacionadas 
ao seu negócio.  

F - Foco em Saúde 
No Brasil, cerca de 57,4 milhões de pessoas com mais de 18 anos têm 
alguma doença crônica, tais como câncer, diabetes, hipertensão, depres-
são, problemas cardiovasculares e respiratórios. Não por acaso, 80% das 
vítimas fatais são de países de baixa e média renda, contra 13% dos de 
alta renda. Quando avaliada às perdas econômicas – considerando os 
custos de saúde e perda da força de trabalho – registra-se US$ 7 bilhões 
entre 2011 e 2015. Diante desse cenário, a Artemisia e Associação Sama-
ritano anunciam uma parceria estratégica para selecionar e acelerar até 
15 negócios de impacto social focados na temática. Os empreendedores 
de startups que já tenham seus protótipos desenvolvidos, com soluções 
inovadoras desenhadas para a população de menor renda, podem se 
inscrever até o próximo dia 15, no site (www.artemisia.org.br/labsaude).

G - Game do Varejo 
A C&A, empresa que oferece produtos e experiências para conectar as 
pessoas por meio da moda, lança uma plataforma de game atrelada ao 
programa de relacionamento C&A&VC para intensifi car o relacionamento 
com a C&A. Disponível no aplicativo  para clientes (https://www.cea.

com.br/evc-programa-de-relacionamento), este  game propõe que os 
consumidores cumpram missões interativas em troca de recompensas, 
como descontos, experiências e vantagens para as próximas compras. 
Quanto mais &mojis acumulados, maiores serão os benefícios, que vão 
desde fi la expressa nas lojas a bate-papo com estilistas da empresa. O 
game reforça a estratégia do C&A&VC de estar conectado com o cliente 
ao intensifi car o relacionamento com a marca por meio de experiências 
divertidas. 

H - Cientistas de Dados 
A evolução na tecnologia impacta mais o uso dos dados a cada dia. Como 
receber, interpretar e usar todas estas informações de forma efetiva? Para 
trazer esta expertise ao mundo corporativo, o Insper acaba de lançar 
o Programa Avançado em Data Science e Decisão, o uso de estatística 
e computação para prever e gerar insights, ajudando organizações em 
identifi car e estimar tendências, encontrar padrões de comportamento, 
auxiliando na escolha de estratégias efi cazes. O curso desenvolve com-
petências de design aplicadas a ciência dos dados, as quais facilitam a 
interação com o negócio na identifi cação de problemas e na criação de 
soluções, permitindo tomadas de decisão mais fundamentadas. Outras 
informações: (www.insper.edu.br).

I - Dados de Rios e Chuvas
Para que os brasileiros possam ter em mãos dados de chuvas, nível e 
vazão dos rios do País, a Agência Nacional de Águas (ANA) acaba de 
lançar o aplicativo Hidroweb Mobile. A ferramenta é gratuita, sendo 
possível acompanhar dados coletados nas mais de 3 mil estações hidro-
meteorológicas gerenciadas pela ANA espalhadas pelo Brasil, inclusive 
informações em tempo real. O cidadão e profi ssionais da área de recur-
sos hídricos passam a contar com um acesso simplifi cado a dados, em 
tempo real, de níveis e vazões dos principais rios do Brasil e de chuva 
em várias cidades brasileiras. O Hidroweb pode ser acessado por meio 
de computadores pelo link (http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/
mapa_hidroweb.jsf).

J - Elétricos e Híbridos 
Por meio de parcerias estabelecidas com montadoras de carros, a  Sabesp 
realiza testes com um veículo híbrido (Prius, da Toyota) e um  veículo 
elétrico (BYD), por um período de 30 a 60 dias, na Região  Metropo-
litana de São Paulo, para avaliar as vantagens em relação à redução  
de custos. Com o desenvolvimento de tecnologias  sustentáveis para 
automóveis, a Sabesp estima que poderá reduzir  custos em até 50%. 
Na sede da empresa, no bairro de Pinheiros, está instalado um totem 
de abastecimento do carro elétrico híbrido que será fundamental para 
os testes, dentro do acordo fi rmado com a BYD.
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A - Jovens Músicos
Pela segunda vez no País, o festival Ethno Brazil reunirá jovens músicos 

inovadores nas áreas da sustentabilidade e meio ambiente. Com centros
de pesquisa e inovação de ponta, a Alemanha dá apoio especial a esses
esforços ao intensificar a cooperação entre as mentes brilhantes mais

O Brasil concentra 

somente 1% de todo o 

território do mundo, 

mesmo sendo o quinto 

maior país em extensão

Entretanto, este espa-
ço é suficiente para 
concentrarmos 30% 

das cidades mais perigosas, 
segundo o estudo da ONG 
mexicana Conselho Cidadão 
para a Segurança Pública e a 
Justiça Penal. Dos 50 municí-
pios mais violentos de 2018, 14 
deles estão dentro das nossas 
fronteiras. A cidade de Natal 
está em 8º lugar com taxa de 
74,67 homicídios por 100.000 
habitantes. 

Já Fortaleza vem em seguida, 
na posição 9, com taxa de 69,15 
por 100.000 habitantes. Outras 
12 cidades do Brasil estão no 
ranking: Aracaju, Belém, Cam-
pos dos Goytacazes, Feira de 
Santana, João Pessoa, Macapá, 
Maceió, Manaus, Recife, Salva-
dor, Teresina  e Vitória da Con-
quista. Ao analisar estes dados, 
percebe-se a desigualdade 
social que refl ete diretamente 
na segurança pública. 

A maioria destas cidades 
estão no Nordeste, assim como 
os principais índices negativos 
de IDH, educação, falta de 
saneamento básico e moradia. 
Tudo com conhecimento e 
diagnosticado há muitos anos 
por milhões de dados de ONGs, 
Associações, Instituições e 
até agências governamentais. 
Mas então, se temos as infor-
mações, o que nos impede 
de mudar este cenário que 
vem sendo repetido por anos 
e anos?

O primeiro fator é a falta 
de políticas públicas de longo 
prazo para todas as áreas. 
Sem oportunidades na saúde, 
educação, moradia e outros 
pontos básicos de sobrevivên-
cia, o crime surge como única 
opção. Não é com agressão ou 

aumento da violência policial 
que vamos mudar esta situação 
crítica. É um ciclo que só será 
quebrado com planejamento e 
investimento. 

Aí entra o segundo fator. 
Pensar a frente dos quatro 
anos de mandato é uma grande 
difi culdade dos nossos gover-
nantes. Não rende votos e 
ainda pode ajudar a eleger o 
próximo. Enquanto não pen-
sarem no bem da população a 
frente dos próprios bens, estes 
tristes dados não irão mudar.

O terceiro fator é o inves-
timento nas nossas policiais. 
Integração de informação em 
todo o país, educação para 
lidar com situações adversas 
(não basta somente atirar, 
precisa estar bem treinado 
para minimizar danos), remu-
neração aceitável (arriscar a 
vida precisa ser valorizado) 
e estrutura física e de inte-
ligência. Entretanto, estes 
investimentos precisam estar 
em todo o Brasil, inclusive no 
Nordeste. 

O quarto e último fator é 
a fiscalização. Legislativa, 
Executiva e, principalmente 
da sociedade para que tudo 
aconteça. A corrupção sempre 
irá existir, mas é responsabili-
dade destes três âmbitos punir. 
Mas como a sociedade pode 
punir corruptos? Simples: 
não os elegendo mais. Voto 
consciente é a melhor forma 
de evitar que acusados de 
crimes assumam mandatos e 
continuem roubando. 

Sem estes quatro fatores 
funcionando de forma cíclica, 
não conseguiremos evitar que 
a cada ano ocupemos uma 
porcentagem maior dentro dos 
estudos de violência, homicí-
dios e pobreza.

 
(*) - É especialista em segurança e 
diretor da CAME do Brasil. Possui 

mestrado em administração de 
empresas, MBA em fi nanças e 

diversas pós-graduações nas áreas 
de marketing e negócios
(www.came-brasil.com).

Marco Antônio Barbosa (*)

Autoridades de Japão, da 
China e Coreia do Sul têm 
se reunido para debater um 
acordo de livre comércio. As 
negociações de quatro dias 
começaram ontem (9) em 
Tóquio. No centro do agenda 
estão regras para proteger di-
reitos de propriedade intelec-
tual. Autoridades japonesas 
esperam obter concessões da 
China sobre a questão, que 
se tornou um ponto contro-

verso nas negociações entre 
Pequim e Washington.

Os negociadores estão 
focados também nas regras 
de comércio eletrônico e 
comércio exterior, incluindo 
tarifas sobre produtos agro-
pecuários. As negociações 
trilaterais estão entrando em 
sua 15ª rodada. Entretanto, 
pouco progresso foi feito 
desde o início, que ocorreur 
em 2013 (ABr).

Países debatem acordo de
livre comércio

O dado é da Pesquisa 
Mensal de Comércio 
(PMC), divulgada ontem 

(9) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE). 
As vendas caíram 0,6% na 
média móvel trimestral. Nos 
outros tipos de comparação, no 
entanto, o volume apresentou 
crescimento: 3,9% na compa-
ração com fevereiro do ano 
passado, 2,8% no acumulado 
do ano e 2,3% no acumulado 
de 12 meses.

Na passagem de janeiro para 
fevereiro, metade dos setores 
teve alta e a outra metade, 
queda. Os segmentos com 
crescimento foram tecidos, 
vestuário e calçados (4,4%), 
outros artigos de uso pessoal e 
doméstico (1%), livros, jornais, 
revistas e papelaria (0,2%) e 
artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos (0,1%). As quedas 
vieram de hipermercados, su-
permercados, produtos alimen-
tícios, bebidas e fumo (-0,7%), 

O dado é da pesquisa mensal, divulgada ontem (9) pelo IBGE.

O rompimento da barragem 
de Brumadinho provocou 
queda de 9,7% na indústria do 
Espírito Santo e de 4,7% na de 
Minas Gerais na passagem de 
janeiro para fevereiro. Esses 
foram os dois estados com 
maiores recuos na produção 
industrial no período, segundo 
dados divulgados ontem (9), 
no Rio de Janeiro, pelo IBGE. 
Segundo Bernardo Almeida, 
analista da pesquisa, o re-
sultado nos dois estados foi 
pressionado pela redução na 
produção de minério de ferro, 
após o rompimento da barra-
gem do Córrego do Feijão, em 
25 de janeiro.

Outros locais com queda 
na produção industrial de 
janeiro para fevereiro foram 
Goiás (-2,6%), Rio de Janeiro 
(-2,1%), Rio Grande do Sul 
(-1,4%) e Pará (-0,1%). Ao 
mesmo tempo, nove dos 15 
locais pesquisados pelo IBGE 
tiveram alta na produção: 
Bahia (6,5%), Região Nor-
deste (6,2%), Pernambuco 
(5,9%), São Paulo (2,6%), 
Mato Grosso (1,7%), Ama-

Esses foram os dois estados com maiores recuos na produção 

industrial no período.

Atacarejos viram 
queridinhos na hora
das compras

A alta demanda do consumi-
dor fi nal por custo x benefício e 
promoções tornou o atacarejo um 
modelo de negócios popular e que 
tem ganhado a preferência na hora 
das compras. Por se tratar de um 
conceito mais simples e fl exível, 
possuem um custo de operação 
menor e preços em média 15% 
mais baixos que as redes varejistas.

No Brasil, 75% da população 
ganha menos de R$ 3 mil por 
mês, o que transforma o preço 
dos produtos em um fator rele-
vante no orçamento familiar. Para 
Nuno Fouto, Diretor Vogal do 
Instituto Brasileiro de Executivos 
de Varejo e Mercado de Consumo 
(Ibevar), mesmo com a melhora da 
economia, o consumidor prefere 
economizar nas compras, e por 
oferecer preços mais em conta, 
os atacarejos devem crescer ainda 
mais nos próximos anos, inclusive 
com a chegada de novas bandeiras.

“O mix de produtos dos ataca-
rejos é reduzido em comparação 
com os hipermercados. Mas, para 
se diferenciar no mercado, as redes 
podem investir em mais serviços e 
na variedade desse mix. É necessá-
rio apenas levar em consideração 
que o ponto forte do atacarejo é o 
preço baixo, e as marcas precisam 
adotar estratégias que não causem 
impacto no custo da operação e, 
consequentemente, no valor fi nal 
do produto”, comenta Fouto, Dire-
tor do Ibevar. De acordo com dados 
da Euromonitor Internacional, a 
demanda do consumidor fi nal por 
compras no atacarejo cresceu 11% 
no Brasil e gerou vendas de R$ 48,4 
bilhões no último ano (AI/Ibevar).
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Comércio mantém volume de 
vendas de janeiro para fevereiro
O volume de vendas do comércio varejista manteve-se estável de janeiro para fevereiro, depois de 
crescer 0,4% de dezembro do ano passado para janeiro

combustíveis e lubrifi cantes 
(-0,9%), móveis e eletrodomés-
ticos (-0,3%) e equipamentos e 
material para escritório, infor-
mática e comunicação (-3%).

No comércio varejista am-
pliado, que inclui as atividades 
de veículos e de material de 
construção, o volume de ven-

das recuou 0,8% ante janeiro. 
Os veículos e motos, partes e 
peças tiveram queda de 0,9%, 
enquanto o material de cons-
trução caiu 0,3%. A receita 
nominal do varejo cresceu 
0,3% na comparação com 
janeiro, 7,5% na comparação 
com fevereiro do ano passa-

do, 6% no acumulado do ano 
e 5,4% no acumulado de 12 
meses. A receita nominal do 
varejo ampliado caiu 0,5% na 
comparação com janeiro, mas 
cresceu 10,4% na comparação 
com fevereiro de 2018, 8% no 
acumulado do ano e 7,3% no 
acumulado de 12 meses (ABr).

Tragédia em Brumadinho prejudica 
indústrias de Minas e Espírito Santo

zonas (1,5%), Paraná (1,1%), 
Ceará (1,1%) e Santa Catarina 
(0,5%). Na média nacional, a 
indústria cresceu 0,7%.

Na comparação com fevereiro 
de 2018, a produção industrial 
avançou em dez dos 15 locais 
pesquisados, com destaque 
para Pará (12,7%) e Paraná 
(10,8%). Mato Grosso e Re-
gião Nordeste mantiveram-se 
estáveis. No acumulado do 
ano, houve perdas em sete dos 
quinze locais pesquisados, com 

destaque para o Espírito Santo 
(-6,2%). 

Dois locais mantiveram-se 
estáveis (São Paulo e Minas 
Gerais) e seis tiveram alta. O 
maior avanço ocorreu no Para-
ná (10,3%). Já no acumulado 
de 12 meses, oito dos 15 locais 
tiveram alta. A maior delas foi 
registrada no Pará (9,1%). São 
Paulo mantém-se estável. Seis 
locais apresentaram queda. 
Goiás acumula a maior perda: 
-4% (ABr).
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Quem controla a agenda 
anticorrupção do país?

A Operação Lava-

Jato voltou a causar 

preocupação na pauta 

política do país nos 

últimos dias

Não pela nova possibili-
dade de prisão do ex-
-presidente Temer, mas 

pelo desgaste a olhos vistos do 
relacionamento entre o Minis-
tério da Justiça e a Câmara. Se 
de um lado, o governo, os ana-
listas e o mercado acenderam 
o sinal amarelo com relação às 
consequências que a crise de 
relacionamento político traria 
para a recém apresentada 
reforma da Previdência – prio-
ridade da pauta econômica -, 
de outro, muitos vislumbraram 
o enterro político do Projeto 
de Lei Anticrime do Ministro 
da Justiça.

Com o esvaziamento das 
prisões decretadas, a apa-
rente retomada do diálogo 
político indicou que aqueles 
dias não passaram de “chu-
vas de verão”, nas palavras 
do presidente da República, 
abrindo espaço não apenas 
para o avanço da reforma da 
previdência, mas também do 
Projeto Anticrime. 

Afora o fato de que a gran-
de maioria dos especialistas 
condenou o Projeto de Lei 
Anticrime na sua quase tota-
lidade, o que deve ser refl etido 
em emendas e alongamento 
dos debates nas Casas Legis-
lativas, para muitos o possível 
enterro da inicial do Ministro 
da Justiça poderia signifi car em 
uma grande derrota da agen-
da anticorrupção do governo 
Bolsonaro.

Muito já foi dito que o pro-
jeto do ministro Sérgio Moro 
tem maior foco na segurança 
pública no processo penal do 
que no enfrentamento da cor-
rupção e do mal feito contra o 
erário público. Não obstante, 
a confusão entre a cria e o 
seu criador, publicamente 
reconhecido como uma fi gura 
emblemática no combate à 
corrupção, acabou por causar 
a falsa impressão de que o in-
sucesso da iniciativa legislativa 
atrasaria o avanço da agenda 
anticorrupção do país.

A Câmara não é dependente 
do Poder Executivo para mo-
dernizar o Estado e aprimorar 
a legislação de combate à 
corrupção. Desde a legislatura 
passada, também sob a presi-
dência do deputado Rodrigo 
Maia, a Câmara constituiu a 
Comissão Especial de Moder-
nização da Lei de Licitações e 
a comissão de juristas, incum-
bida de elaborar propostas de 
aperfeiçoamento da Gestão 
Governamental e do Sistema 
de Controle da Administração 
Pública.

Em termos de legislação an-
ticorrupção é possível destacar 

a proposta que prevê como 
sanção passível de aplicação 
para as empresas que incorre-
rem em atos lesivos previstos 
na Lei Anticorrupção a venda 
compulsória do controle acio-
nário no prazo máximo de 
dois anos.

Quanto aos aspectos de 
prevenção à corrupção, na pro-
posta de reforma da legislação 
sobre licitações e contratos 
administrativos, são encon-
tradas propostas que tornam 
facultativa a exigência de que 
empresas que participem de 
grandes licitações tenham, 
obrigatoriamente, o programa 
de integridade de que trata a 
Lei Anticorrupção. 

No mesmo sentido, se pro-
põe estabelecer a obrigato-
riedade de aperfeiçoamento 
do programa de integridade e 
dos controles internos como 
sanção contratual, impondo 
mais dinamismo à gestão de 
riscos pelas empresas. Afo-
ra o aspecto repressivo das 
proposições legislativas, as 
comissões especiais da Câmara 
produziram farto material 
para buscar modernização 
do Estado e gerar mais efi ci-
ência governamental como a 
exigência de mais qualifi cação 
técnica e critérios de seleção 
mais apurados para candida-
tos a dirigentes de agências 
reguladoras e a proposição da 
prestação de serviços públicos 
pela via digital, em consonân-
cia com as tecnologias mais 
usuais.

Buscar mais segurança na 
atuação das agências regulado-
ras, difi cultando o apadrinha-
mento político como critério 
singular de indicação de diri-
gentes, e eliminar burocracias 
desnecessárias pelo uso de 
tecnologias incorporadas na 
vida do cidadão, são fórmu-
las reconhecidas de evitar a 
prática de corrupção e outros 
crimes contra o funcionamento 
do Estado.

Há que se relembrar que 
também tramitam na Câmara 
as Novas Medidas contra a 
Corrupção da Transparência 
Internacional, que consistem 
em 84 proposições que buscam 
aprimorar legislações de várias 
naturezas que impactam de 
forma direta ou indireta na 
evitação e na prática de atos 
criminosos contra o Estado. A 
constatação de que a Câmara 
possui um vasto repertório 
de proposições que podem 
ajudar o país a avançar dá 
tranquilidade para, em tempos 
de crise política, a população 
poder ter consciência de que 
as importantes agendas do país 
não precisam parar.

(*) - É advogado, especializado 
em Direito Penal, presidente da 

Comissão de Compliance do 
Conselho Federal da OAB e Membro 

do Conselho Deliberativo do Instituto 
de Compliance do Rio de Janeiro 

(ICRio).

Yuri Sahione (*)

A Corte Especial do STJ con-
denou o desembargador Carlos 
Rodrigues Feitosa, do Tribunal 
de Justiça do Ceará, a 13 anos, 
oito meses e dois dias de prisão, 
em regime fechado, pelo crime 
de corrupção passiva. Em outra 
ação penal, ele foi condenado 
à pena de três anos, dez me-
ses e 20 dias de reclusão pelo 
crime de concussão. Feitosa 
foi denunciado por corrupção, 
em razão da venda de decisões 
liminares durante plantões 
judiciais no Ceará. 

Como efeito das duas medi-
das, ele foi condenado à perda 
do cargo de desembargador. 
Feitosa estava aposentado 
compulsoriamente pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) 
desde setembro de 2018. De 
acordo com o MPF, entre 2012 
e 2013 o desembargador cea-
rense e seu fi lho, o advogado 
Fernando Feitosa, integravam 
esquema criminoso, com o 
objetivo de receber vantagem 
ilícita em troca da concessão 
de decisões de soltura em be-
nefícios de réus presos.

O comércio de decisões ju-
diciais nos plantões de fi m de 

Desembargador do Ceará, Carlos Rodrigues Feitosa.

O Conselho Europeu aceitará 
o adiamento do Brexit pedido 
pela primeira-ministra do Reino 
Unido, Theresa May, de acordo 
com um rascunho da declaração 
fi nal da reunião extraordinária 
convocada para hoje (10), em 
Bruxelas. O documento diz que 
a separação acontecerá “no 
primeiro dia do mês seguinte” 
à ratifi cação do acordo. O texto, 
no entanto, ainda não tem uma 
data limite, a qual será discutida 
pelos líderes europeus.

A Câmara dos Comuns do 
Reino Unido aprovou ontem 
(9), por um placar de 420 a 
110, uma moção do governo 
May para adiar o “divórcio” de 
12 de abril para 30 de junho, 
mas a União Europeia precisa 
concordar com a mudança de 
data. No rascunho da conclu-
são, o Conselho Europeu, que 
reúne os líderes de todos os 
países do bloco, diz que, se o 
acordo não for ratifi cado até 
22 de maio, o Reino Unido terá 
de participar das eleições para 
o Parlamento da UE, entre 23 
e 26 do mesmo mês.

“Se o Reino Unido não cum-
prir sua obrigação”, diz o texto, 
o divórcio “acontecerá em 1º 
de junho de 2019”. Em busca 
de evitar um rompimento sem 
acordo, que poderia se revelar 
traumático, May se reuniu com 
a chanceler da Alemanha, An-
gela Merkel, e com o presidente 
da França, Emmanuel Macron. 
O prazo inicial do Brexit era 29 
de março de 2019, mas a data 
foi adiada para 12 de abril. 

O acordo entre Londres e 
Bruxelas já foi rejeitado três 
vezes pelo Parlamento britâ-
nico, que também rechaçou 
todas as alternativas propostas 
tanto pelo governo quanto 
pela oposição. Sem conseguir 
unifi car o Partido Conserva-
dor, May negocia agora com a 
oposição trabalhista para tentar 
encontrar uma solução, mas as 
tratativas ainda não avançaram. 
A premier já prometeu até re-
nunciar em troca da aprovação 
do acordo e sobreviveu a dois 
votos de desconfiança, um 
dentro de seu próprio partido 
e outro no Parlamento (ANSA).

Representantes dos dois 
partidos estiveram com o 
presidente, que retomou 

o diálogo com dirigentes de 
partidos políticos em busca de 
apoio para a aprovação de medi-
das do governo, especialmente 
a reforma da Previdência.

De acordo com o presidente 
do Solidariedade, deputado 
Paulinho da Força (SP), mu-
danças na aposentadoria rural e 
no Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC) pago a idosos de 
baixa renda devem ser retiradas 
do texto. O partido também de-
fende uma Previdência melhor 
para os professores e é contra a 
retirada do FGTS dos aposenta-
dos que continuam trabalhando 
e a redução do abono salarial 
para aos trabalhadores que 
ganham menos.

Paulinho da Força disse 
que o Solidariedade continua 
independente, e que não vai 
fechar questão sobre a reforma 
da Previdência. “Queremos 
discutir as ideias, a reforma 
da Previdência está ruim e 

Bolsonaro recebe o deputado Paulinho da Força, presidente Nacional do Solidariedade.

A rediscussão do pacto 
federativo foi o compromis-
so assumido ontem (9) pelo 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, com os prefei-
tos que participam da 22ª  
Marcha a Brasília em Defesa 
dos Municípios. Na abertura 
de evento, organizado pela 
Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM), Alco-
lumbre disse que é preciso 
formatar um novo modelo que 
“verdadeiramente” represen-
te os anseios da democracia 
brasileira.

“Desde os tempos coloniais 
as organizações administrati-
vas do Brasil buscaram prio-
rizar as representações locais. 
Hoje, contudo, com a abusiva 
centralidade da União, temos 
testemunhado uma vergonho-
sa situação de mendicância em 
Brasília, com prefeitos tendo 
que implorar recursos para 
ministros e parlamentares. 
Isso não pode mais continuar”, 
disse, sob aplausos.

Nesse sentido, ele lembrou 
a aprovação, no Senado, a 

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

MP viabiliza 
empréstimos do FGTS 
para Santas Casas

A comissão mista que analisa a 
MP aprovou, ontem (9), o relatório 
da senadora Daniella Ribeiro (PP-
-PB). A MP regulamenta pontos 
pendentes relativos às operações 
de fi nanciamento para entidades 
hospitalares fi lantrópicas e sem 
fi ns lucrativos, que participem de 
forma complementar do SUS. A 
matéria agora segue para a votação 
na Câmara e, se aprovada, será 
enviada para o Senado.

A nova medida provisória é um 
desdobramento da que criou uma 
linha de crédito com recursos do 
FGTS para socorrer as santas casas 
e os hospitais fi lantrópicos. Antes, 
o FGTS só podia ser aplicado em 
habitação, saneamento básico e 
infraestrutura urbana. A MP já 
foi transformada em lei, mas na 
prática, os empréstimos ainda não 
estavam sendo feitos por pendên-
cias na regulamentação. 

De acordo com o governo, como 
o objetivo dos empréstimos é emer-
gencial e momentâneo, a MP deter-
minou um prazo para que possam ser 
feitos: até o fi nal de 2022. “Fizemos o 
trabalho buscando a melhor solução 
diante das difi culdades que hospitais 
fi lantrópicos enfrentam. Fica aqui 
o nosso desejo de buscar outras 
alternativas, já que o relatório aponta 
o que foi possível oferecer neste 
momento”, declarou a senadora 
Daniella Ribeiro (Ag.Senado).
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Frente parlamentar 
apoia ensino militar 
no Brasil

Foi lançada ontem (9), na Câma-
ra, a Frente Parlamentar de Apoio 
ao Ensino Militar no Brasil. Com-
posta por mais de 200 deputados e 
coordenada pelo líder do governo 
na Casa, deputado Major Vitor Hugo 
(PSL-GO), a frente foi anunciada 
durante o 1º Simpósio Brasileiro de 
Escolas Cívico-Militares. O evento 
discutiu este tipo de ensino que vem 
crescendo no Brasil e está previsto 
no Decreto 9.465/19, assinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro.

As escolas cívico-militares são 
escolas públicas administradas por 
alguma instituição militar (Forças 
Armadas, Bombeiros ou Polícia Mi-
litar), mas com gestão pedagógica 
da Secretaria de Educação do esta-
do ou do município. A ideia é que 
instituições localizadas em locais 
violentos adotem, voluntariamen-
te, padrões de ensino empregados 
nos colégios militares para os ensi-
nos fundamental e médio.

Em todo o País, existem cerca de 
120 escolas cívico-militares, sendo 
60 em Goiás. O método tem sido 
adotado como forma de combater 
a violência nas cidades brasileiras, 
garantindo a segurança de alunos e 
professores e prevenindo o tráfi co de 
drogas nas escolas ou em suas proxi-
midades. Os militares que vão para 
as escolas são em geral profi ssionais 
reformados que são reconvocados. 
“Além da segurança, do civismo, 
do patriotismo, da hierarquia, da 
disciplina, os militares estão dentro 
das escolas para dar suporte ao 
professor”, explicou o idealizador do 
simpósio, Tenente Davi, do Exército.

Apoiador do evento na Câmara, 
o deputado General Peternelli 
(PSL-SP) reforçou que a parte pe-
dagógica da escola segue seu ritmo 
normal. “Há o emprego da polícia 
nos aspectos administrativos de 
manter a escola limpa e organizada 
e também nos aspectos disciplina-
res”, afi rmou (Ag.Câmara).

Presidente retomou as conversas 
com dirigentes partidários

O PR e o Solidariedade anunciaram ontem (9) ao presidente Jair Bolsonaro que apoiam a reforma da 
Previdência, mas querem mudanças na proposta

precisa ser melhorada”, disse. 
O presidente do PR, Alfredo 
Nascimento, disse que o partido 
também é favorável à reforma 
“com alguns ajustes”, como na 
aposentadoria dos professores 
e trabalhadores rurais e no BPC. 

Nascimento disse que, assim 
como o Solidariedade, o PR 
é um partido independente 

e não vai fechar questão em 
torno da reforma apresentada 
pelo governo. “Não queremos 
participar do governo, mas va-
mos tirar do partido a votação 
da maioria para ajudar o país”, 
disse.

O deputado Augusto Cou-
tinho (PE), líder do Solida-
riedade na Câmara, disse que 

chamou a atenção do presi-
dente sobre a necessidade de 
melhorar a comunicação com 
a sociedade da importância 
da reforma da Previdência 
para o país. O presidente Jair 
Bolsonaro ainda se reúne esta 
semana com representantes do 
PSL, Novo, Avante e Podemos 
(ABr).

Alcolumbre quer redução da 
dependência de municípios da União

partir de um acordo construído 
com lideres de partidos, da cha-
mada proposta do Orçamento 
Impositivo, que torna obriga-
tória a execução de emendas 
de parlamentares aprovadas 
na Lei Orçamentária. “Embora 
alguns possam argumentar que 
a retirada de autonomia do go-
verno federal sobre parte do seu 
Orçamento possa comprometer 
determinados investimentos, 
creio, por outro lado, que isso 

representará importante 
passo na descentralização dos 
recursos para os municípios”, 
defendeu.

Davi Alcolumbre avaliou 
ainda que a relevância dessa 
matéria é ainda maior quando 
consideradas as cidades meno-
res, fora dos grandes centros 
econômicos do país, para as 
quais as emendas parlamenta-
res representam um vultuoso 
fl uxo fi nanceiro (ABr).

STJ condena desembargador à perda 
do cargo e prisão

semana era discutido por meio 
de aplicativos como o What-
sApp, com a intermediação do 
fi lho do desembargador. Ainda 
de acordo com a denúncia, 
os valores pelas decisões de 
concessão de liberdade nos 
plantões chegavam a R$ 150 
mil. Entre os benefi ciados pela 
concessão de habeas corpus, 
estariam presos envolvidos 
em crimes como homicídios e 
tráfi co de drogas.

A defesa dos réus argumen-
tou que a troca de mensagens 
sobre a venda de decisões e as 

comemorações pelas solturas 
era uma espécie de brincadeira 
entre amigos e de mera simu-
lação de atos de corrupção. O 
relator da ação penal, o minis-
tro do STJ Herman Benjamin, 
destacou que as provas colhi-
das nos autos mostram que a 
negociação feita por meio de 
grupos de mensagens era real. 
Para ele, o desembargador “fez 
do plantão judicial do Tribunal 
de Justiça do Ceará autêntica 
casa de comércio”, estabele-
cendo um verdadeiro leilão das 
decisões (ABr).

Conselho Europeu 
aceitará

adiamento do Brexit
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Hidroservice Amazônia S/A 
Agropecuária e Industrial

CNPJ/MF nº 05.054.358/0001-10
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária

Os acionistas da empresa, Hidroservice Amazônia S/A Agrope-
cuária e Industrial S/A, ficam convocados a comparecerem na 
sede social da empresa, situada na Alameda Ribeirão Preto nº 
401, 1º andar, parte, SP/SP, Bela Vista, no dia 16/04/19 às 10 
hs, para reunirem-se em AGO, a fim de deliberarem: 1) Exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício 
social findo em 31/12/18. 2) Eleição do Conselho de Administra-
ção e Remuneração dos Administradores. 3) Outros assuntos de 
interesse social. São Paulo, 08/04/19. Henry Maksoud Neto – 
Presidente do Conselho de Administração. (09, 10 e 11/04/2019)

1ª VC – Regional Lapa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011268-
15.2018.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV Lapa, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma da Lei,  etc. FAZ SABER a 
JOSE TELES DA CRUZ NETO, CPF. 007.197.966-28, que MD EDUCACIONAL LTDA, ajuizou-lhe 
uma ação monitória que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença , 
condenando-o ao pagamento de R$ 7.545,25 (atualizado até 13/09/2018). Estando o executado em 
lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo 
supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de 
honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do 
art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDO, independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir 
após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. SP.,18/03/2019. 

5ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005037-
77.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO 
KAIICHI DO NASCIMENTO, Brasileiro, RG 34.313.611-9, CPF 332.517.808-16, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: Ser 
a Requerente credora do Requerido do valor de R$ 17.233,12 (março/2017) oriundos de Prestação de 
Serviços Educacionais no curso de GRADUAÇÃO em ADMINISTRAÇÃO, relativo a mensalidades não 
pagas no ano de 2012. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra 
devidamente corrigido, que o tornará isento das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob 
pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertido que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de 
março de 2019. São Paulo, aos 01 de abril de 2019. 

2ª Vara Cível do Fórum Regional da Penha de França  Comarca da Capital/SP. Edital de Citação
Prazo de 20 dias. Processo Nº1001296-32.2017.8.26.0006 O MM. Juiz  de Direito da 2ªVC, do Foro
Regional VI  Penha de França, Estado de SP, Dr. Sinval Ribeiro de Souza, na forma da Lei etc. Faz
Saber a(o) Nova Duque Multimarcas Comércio de Veículo Eireli, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF nº 19.097.371/0001-61,que lhe foi proposta uma ação de rescisão/resolução,
onde também figura como requerido Roberto Luiz Miguel, por parte de Alexandre Tadeu Gonçalves
bras.,solteiro, bancária, portador do RG.nº 30.132.717-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 277.986.188-
64, alega o requerente, o descumprimento das obrigações por parte da requerida. Frustradas as
tentativas de sua localização, foi determinada sua Citação, por Edital, para revisar e adequar o
presente contrato nos termos da legislação vigente e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente 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. Nada Mais.Dado e passado nesta cidade de SP,aos26/09/2018 

HSBX Bauru Empreendimentos S/A
CNPJ/MF: 67.760.702/0001-44 - NIRE: 35.300.133.692

Aviso aos Acionistas
Estão à disposição dos Srs. acionistas, em sua sede, na Rua Araújo Leite s/nº, quadra 18, lado par, Bauru, os seguintes
documentos: A) Cópia das demonstrações financeiras. B) Parecer dos auditores independentes. C) Relatório da
administração referente ao exercício social findo em 31/12/18. D) O presente aviso aos acionistas é publicado nos
termos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Bauru, 08/04/19. Henry Maksoud Neto - Diretor Presidente.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003 708-48.2018.8.26.0157 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara, do Foro de Cubatão, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Hilário Chmura, Brasi leiro, CPF 021.315.749-75, com endereço à Rua 
Dona Maria Maximo, 139, Ponta da Praia, CEP 11030-101, Santos - SP que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CGMP – Centro de Gestão e Meios de 
Pagamento SA. 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$ 41.425,36, atualizada 
até dezembro/ 2018, ficando ciente 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. Nos termos do art. 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado 
por Edital, 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, estará 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), e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação; 
para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente Edital, que será, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Cubatão, aos 29 de março de 2019. 

PG 2008 Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ 14.096.767/0001-70 - NIRE nº 3530046162

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.sas. O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2018, acompa-
nhadas das respectivas Notas Explicativas, permanecendo esta Diretoria ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que desejarem. São Paulo, 28 de março de 2019.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 - R$
Ativo Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 110 110
 Bancos conta movimento 118.165 30.320
 Adiantamentos a fornecedores 1.045.300 820.300
 Terrenos a comercializar 3 5.050.000 5.050.000
 Imóveis em Construção 3 12.250.574 11.673.113

18.464.150 17.573.843
Total do Ativo 18.464.150 17.573.843

Passivo Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
 Fornecedores 331.797 697.676
 Obrigações Fiscais 3.049 956

334.846 698.632
Não circulante
 Parcelamentos Tributários 4 1.448.393 1.448.393
 Outras Contas e Obrigações a pagar 3.446.538 3.446.538
 Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital 5 1.391.956 480.004

6.286.887 5.374.935
Patrimônio líquido 6
 Capital social 14.599.482 14.119.482
 Prejuízos acumulados (2.757.065) (2.619.206)

11.842.417 11.500.276
Total do Passivo 18.464.150 17.573.843

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2018 e 31/12/2017 - R$
Descrição 31/12/2018 31/12/17
Resultado do exercício (137.859) (124.809)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Aumento) redução no ativo
Estoques de Imóveis (577.461) (83.065)
Adiantamentos (225.000) (195.000)
Aumento (redução) no passivo
Fornecedores (365.878) 264.570
Obrigações tributárias 2.093 (641.573)
(=) Caixa líquido das atividades operacionais (1.166.247) (655.068)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Recebimentos para Integralização
 de Capital/AFAC 911.952 809.473
Aumento de Capital AGOE 23/04/2018 480.000 -
(=) Caixa líquido das atividades
 de financiamentos 1.391.952 809.473
(=) Aumento/(redução) líquido de caixa 87.845 29.595
Caixa no início do período 30.430 835
Caixa no final do período 118.275 30.430
(=) Aumento/(redução) líquido de caixa 87.845 29.595

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
em 31/12/2018 e 31/12/2017 - R$

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2016 11.357.200 (2.511.200) 8.846.000
Aumento de Capital AGOE 03/05/17 2.762.282 - 2.762.282
Resultado do Período - (124.809) (124.809)
Ajuste de exercicio anterior - 16.803 16.803
Saldos em 31/12/2017 14.119.482 (2.619.206) 11.500.276
Aumento de Capital AGOE 23/04/18 480.000 - 480.000
Resultado do Período - (137.859) (137.859)
Ajuste de exercicio anterior - -
Saldos em 31/12/2018 14.599.482 (2.757.065) 11.842.417

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2018 e 2017
1. Contexto Operacional: A PG 2008 Empreendimento Imobiliário S.A, 
constituída em 28/06/2011, transformada em sociedade por ações 
conforme AGE datada em 16/12/2013 tem por objeto, conforme Estatuto 
Social: (i) a exploração de atividade empresarial economicamente 
organizada de planejamento, desenvolvimento, concepção e instalação de 
empreendimentos imobiliários nos imóveis de propriedade da Companhia e 
seus loteamentos; (ii) a compra, venda, permuta, locação e administração 
dos loteamentos e empreendimentos imobiliários próprios; e (iii) a 
participação em outras empresas como sócia, cotista ou acionista. 
Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas 
contábeis: As demonstrações contábeis referentes aos exercícios findos 
em 31/12/2018 e 2017 foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na 

Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), alterada pela Lei nº 11.638/07, nos 
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos órgãos 
reguladores. 2. Principais práticas contábeis adotadas: ativos e passivos 
(circulantes e não circulantes): Os ativos são apresentados ao valor de 
custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações 
incorridas. Os passivos são apresentados por valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 
financeiros e das variações monetárias incorridas. 3. Estoque: O Terreno 
mais os gastos de construção são demonstrados pelo custo de aquisição. 4. 
Parcelamentos Tributários: referem-se a parcelamentos de IPTU com a 
prefeitura da cidade de Praia Grande. 5. AFAC (ativo): referem-se a 
recursos antecipados, a título de Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital, nas empresas investidas, para serem utilizados em futuras 
integralizações. 6. Patrimônio Líquido: a) Na AGE de 23/04/2018 foi 
aprovado um aumento de capital social no valor de R$ 480.000,00 mediante 
emissão 480.000 novas ações que foram subscritas e integralizadas pelas 
acionistas Cochrane Miele Participações Ltda., Miele Participações Ltda., 
Deplan Desenvolvimento e Planejamento Imobiliário Ltda., Construtora e 
Administradora Taquaral Ltda., Maiz Empreendimentos Imobiliários e 
Participações Ltda., e J. Bens Participações Ltda, através de capitalização 
de créditos, passando o capital social de R$ 14.119.482,00 para R$ 
14.599.482,00, composto de 14.599.482 ações. b) o Capital Social da 
Companhia é de R$ 14.599.482,00, composto de 14.599.482 ações, 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas.

Armando Salvador Sorrentino 
Diretor Presidente

Michelle Alves Gonçalves 
Contadora - CRC SP 237.102/O-2

Demonstração de Resultado em 31/12/2018 e 31/12/2017 - R$
2018 2017

Receita Bruta de Serviços - -
Deduções da Receita - -
Receita Líquida de Vendas - -
Custo das Vendas Imobiliárias
 Taxa de Administração (52.588) (58.905)
Lucro Bruto (52.588) (58.905)
Despesas Operacionais (85.272) (65.904)
 Despesas Administrativas (85.272) (65.904)
 Despesas Gerais Administrativas (63.137) (64.776)
 Despesas Tributárias (19.392) (152)
 Despesas Financeiras (2.743) (975)
Resultado Operacional (137.859) (124.809)
Resultado do Exercício Antes da Provisão
 do IRPJ E CSLL (137.859) (124.809)
 Contribuição Social - -
 IRPJ - -
Resultado Liquido do Exercício (137.859) (124.809)

A. E. R. S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ nº 60.594.660/0001-70

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da A.E.R. S/A - Empreendimentos Gerais para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se às 11:00 horas do dia 23 de
abril de 2019, em sua sede social, na Alameda Santos, nº 1.357, 1º Subsolo, Conjunto
01, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: leitura, discussão
e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2018. São Paulo, 09 de
abril de 2019. Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.               (10, 11 e 12)

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 14:00 horas do dia 24 de
abril de 2019, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960, 19º andar,
Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: leitura, discussão e
votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2018. São Paulo, 09 de abril
de 2019. Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.                        (10, 11 e 12)

Ativo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  10.166.133,91 11.171.245,70
Caixa e Equivalntes de Caixa  1.012.389,14 2.142.945,70
Tributos a Recuperar  12.878,77 -
Imóveis a Venda  9.140.866,00 9.028.300,00
Não Circulante  22.226.346,59 21.666.236,55
Créditos com Pessoas Ligadas  19.490.622,32 18.930.512,28
Outros Creditos a Receber  902.700,00 902.700,00
Investimentos p/Iniciativa Própria  1.833.024,27 1.833.024,27
Total do Ativo  32.392.480,50 32.837.482,25

Passivo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  1.783,83 286.146,56
Obrigações Tributárias  1.783,83 286.146,56
Não Circulante  1.286.188,62 1.766.188,62
Credores por Compra de Imóveis  533.730,00 1.013.730,00
Adiant. p/Futuro Aumento de Capital  752.458,62 752.458,62
Patrimônio Liquido  31.104.508,05 30.785.147,07
Capital Social  21.745.993,00 21.745.993,00
Reservas de Lucros  9.358.515,05 9.039.154,07
Total do Passivo  32.392.480,50 32.837.482,25

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2018
  2018/R$ 2017/R$
Despesas Administrativas  6.707,55 8.372,87
Impostos e Taxas  156,95 6.711,25
Despesas Financeiras  (555.441,99) (4.037.279,58)
Lucro Antes dos Efeitos Fiscais  548.577,49 4.022.195,46
Contribuição Social e Imp. de Renda  229.216,51 1.393.666,24
Lucro Líquido do Exercício  319.360,98 2.628.529,22
Lucro Liquido por Ação  0,014686 0,120874

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das ativ.operacionais  2018/R$ 2017/R$
Lucro Líquido do exercício  319.360,98 2.628.529,22
Lucro Líquido Ajustado  319.360,98 2.628.529,22
Redução (Aumento) de contas do ativo
Imóveis a Venda  (112.566,00) -
Tributos a Recuperar  (12.878,77) 5.581,39
Aumento (Redução) de contas do passivo
Obrigações Tributarias  (284.362,73) 76.095,99
Fluxo de Caixa das ativ.operacionais  (90.446,52) 2.710.206,60
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução Emprést.e Adiant.  (560.110,04) (9.817.306,78)
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  (560.110,04) (9.817.306,78)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  (480.000,00) (1.314.920,00)
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Financiamentos  (480.000,00) (1.314.920,00)
Fluxo de caixa do exercício  (1.130.556,56) (8.422.020,18)
Saldo no Início do exercício  2.142.945,70 10.564.965,88
Saldo no final do exercício  1.012.389,14 2.142.945,70
Fluxo de caixa do exercício  (1.130.556,56) (8.422.020,18)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018.

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

Nenufares Participações Sociedade Anonima
CNPJ: 00.399.015/0001-74

Relatório de 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, 06 de março de 2019.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Reserva de Lucros Reserva Legal Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2017  21.745.993,00 8.497.508,05 541.646,02 30.785.147,07
Resultado do Exercício   303.392,93 15.968,05 319.360,98
Em 31/12/2018  21.745.993,00 8.800.900,98 557.614,07 31.104.508,05

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o 
CPC PME em concordância com ás Lei 6404/76, Lei 11638/2007 e 
Lei 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos 
Bancário (R$1,00 em 2018 e R$1,00 em 2017), aplicações financei-
ras (R$1.011.722,24 em 2018 e R$ 2.142.944,70 em 2017). 3- As 
receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de 
competência. 4- O Capital Social é de R$ 21.745.993,00 totalmente 
integralizado e representado por 21.745.993 ações ordinárias no 
valor de R$ 1,00 cada uma. 5- O I.R. e a Contribuição Social são 
apurados com base no lucro presumido.

IGESP SA – Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroenterologia de SP
CNPJ/MF Nº. 61.442.190/0001-91

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 
Ficam convocados os senhores acionistas do IGESP S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroentero-
logia de SP a comparecerem no dia 24.04.2019 às 14h00  na Rua Silvia, nº 276 - 20º andar, no bairro da Bela 
Vista da Capital do Estado de São Paulo, para realização da Assembleia Geral Ordinária, a fim de reunidos
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da redação da ata da Assem-
bléia anterior; 2) Exame, discussão e aprovação das contas e balanço relativo ao exercício de 2018; 3)
Outros Assuntos de interesse da Instituição. São Paulo, 09/04/2019. Fernando José Moredo – Presidente.

Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
CNPJ nº 01.924.030/0001-57

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 16:00 horas do dia
23 de abril de 2019, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960,
19º andar, Conjunto 1900, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: a) - leitura,
discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2018;
b) - homologação da distribuição dos dividendos aos senhores acionistas e delibera-
ção sobre o saldo do resultado do exercício de 2018. São Paulo, 09 de abril de 2019.
Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.                                (10, 11 e 12)

You Inc Incorporadora e Participações S.A.
CNPJ/MF n° 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 14/02/2019
1. Data, Hora e Local: 14/02/2019, às 17hs, na sede social da You Inc Incorporadora e Participações S.A., São
Paulo/SP, na Avenida Juscelino Kubitschek, 360, 4° andar, conjunto 41, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-000. 2.
Convocação: Dispensada, presentes a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat; Secretário: Eduardo Muszkat. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre
a eleição de novo membro da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações por unanimidade de votos: 5.1 Eleger, em
conformidade com o Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. David Leon Rubinsohn, RG n° 28.955.753-
7 SSP/SP, ("CPF") n° 223.831.198-06, residente em São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Executivo da Compa-
nhia para um mandato de 1 ano a partir da presente data. O Diretor ora eleito assina o seu termo de posse corres-
pondente no Livro de Registro de Atas da Diretoria da Companhia, para os fins do Artigo 149 da Lei 6.404/76, e,
para fins de §1° do Artigo 147 da Lei n° 6.404/76, declara, para os efeitos legais, que não está impedido de exercer
a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob
os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
6. Arquivamento e Publicações. Por fim, os acionistas deliberaram o arquivamento desta ata perante o Registro
de Empresas e que as publicações legais fossem feitas e os livros societários transcritos. 7. Encerramento. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata
que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes: Abrão Muszkat - Presidente e Eduar-
do Muszkat - Secretário. JUCESP n° 119.383/19-6 em 25/02/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AITEC DO BRASIL SA
CNPJ 04.255.001/0001-38

ERRATA
No quadro da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Publicada no DOESP  dia 22/03/2019, 
na página 110, e no Empresas e Negócios na página 7, deve ser observada a modificação abaixo:
Onde se Lê:
Saldo Inicial Capital Social 614.339,89
Saldo Final Capital Social 614.339,89
Saldo Inicial de Lucros/Prejuízos Acumulados 2.922.076,18
Saldo Final de Lucros/Prejuízos Acumulados 2.922.076,18
Resultado do Exercício 4.442.215,59
Distribuição de Lucros/Dividendos (2.910.000,00)
Total do Patrimônio Líquido 5.068.631,66
Leia-se: 
Saldo Inicial Capital Social 614.339,89
Aumento de Capital Social -
Incorporacao de Lucros Acumulados -
Saldo Final Capital Social 614.339,89
Saldo Inicial de Lucros/Prejuízos Acumulados 2.312.076,18
Saldo Final de Lucros/Prejuízos Acumulados 2.312.076,18
Resultado do Exercício 4.442.215,59
Distribuição de Lucros/Dividendos (2.300.000,00)
Total do Patrimônio Líquido 5.068.631,66

Salamanca Agropecuária e Participações S/A
CNPJ/MF 08.450.409/0001-11

Balanço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2018
Balanço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2018

Ativo 2018 2017
Circulante 37.527 471.739
Caixa 6.164 6.156
Bancos 727 727
Aplicações Financeiras 30.636 100.334
Impostos a Recuperar - 364.522
Não Circulante 66.757.306 66.849.806
Realizavel Longo Pazo
Sócios/Coligadas 19.856.406 19.856.406
Total Realizaveis Longo Prazo 19.856.406 19.856.406
Permanente
Imobilizado 46.900.900 46.993.400
Terrenos 150.000 150.000
Terra Nua 34.990.002 34.990.002
Benfeitorias 7.264.440 7.264.440
Culturas Permanentes 4.066.628 4.066.628
Maqs Ferr Equipamentos 1.017.000 1.017.000
Veiculos 353.246 353.246
Equip Processamento de Dados 11.560 11.560
(-)Depreciações (951.976) (859.476)
Ativo Total 66.794.833 67.321.545

Passivo 2018 2017
Circulante 19.522 102.380
Fornecedores 7.195 -
Obrigações Tributárias 2.349 102.380
Dividendos a Pagar 9.978 -
Não Circulante 945.512 582.136
Exigivel Longo Prazo 945.512 582.136
Financiamentos - 92.643
Credito Acionista 945.512 489.493
Patrimônio Líquido 65.829.799 66.637.029
Capital 64.898.765 64.898.765
Reserva Legal 941.274 941.274
Resultado Acumulado 787.011 607.403
Resultado do Exercicio (797.251) 189.587
Passivo Total 66.794.833 67.321.545

Demonstração de Fluxos de Caixa / Método Indireto
Fluxos de Caixas das  Atividades Operacionais 2018 2017
(+) Lucro líquido do exercício  (797.251,00)  189.587,00 
(+) Depreciação  92.500,00  96.712,00 
Ajustes efetuados diretamento 
 no Patrimônio Líquido  -  (579.322,00)
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas Correntes -  (173.801,00)
Impostos a Recuperar  364.522,00 -
(Decréscimo) acréscimos em passivos
Fornecedores  7.195,00 -
Obrigações Trabalhistas e Tributárias  (100.031,00)  99.778,00 
Outros passivos  465.997,00  -   
Caixa Líquido Proveniente 
 das Atividades Operacionais  32.932,00  (367.046,00)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimento  
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos e Financiamentos  (92.644,00)  (149.357,00)
Empréstimos Acionistas  -    489.493,00 
Caixa Líquido usado nas 
 Atividades de Financiamento  (92.644,00)  340.136,00 
Dividendos/Lucros aos acionistas/sócios  (9.978,00) (10.000.000,00)
Caixa líquido utilizado pelas atividades 

 (9.978,00)  (10.000.000,00)
Aumento Líquido ao Caixa 
 e Equivalentes de Caixa  (69.690,00)  (10.026.910,00)
Caixa e equivalentes de caixa 
 no ínicio do período  107.217,00  10.134.127,00 
Caixa e equivalentes de caixa

 37.527,00  107.217,00 
Variação da Conta Caixa/
 Bancos/Equivalentes  (69.690,00)  (10.026.910,00)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Encerrado em 31/12/2018

Capital 
Social

Reserva
Legal

Lucros/
Prejuizos Total

Saldo em 31/12/2014 64.898.765 341.996 402.564 65.643.325
Resultado do Exercicio 905.488
Saldo em 31/12/2015 64.898.765 341.996 1.308.052 66.548.813
Resultado do Exercicio 10.477.952
Distribuição de Dividendos (589.300)
Constituição Reserva Legal 589.300 (589.300)
Saldo em 31/12/2016 64.898.765 931.296 10.607.403 76.437.464
Resultado do Exercicio 199.565
Distribuição de Dividendos (10.000.000)
Constituição Reserva Legal 9.978 (9.978)
Saldo em 31/12/2017 64.898.765 941.274 796.990 66.637.029
Resultado do Exercício (797.251)
Saldo em 31/12/2018 64.898.765 941.274 (10.240) 65.829.799

Demonstração do Resultado no Período Encerrado em 31/12/2018
Receitas Operacionais 2018 2017
Margem Operacional
(-)Despesas Operacionais Administrativas (797.251) (369.100)
(+/-)Resiltado Financeiro - 843.432
Resultado Operacional (797.251) 474.332
(-)Imposto de Renda - (198.858)
(-)Contribuição Social Sobre Lucro Liquido - (75.909)
Resultado Líquido (797.251) 199.565
(-)Reserva Legal - (9.978)
Resultado do Exercicio (797.251) 189.587

Contador
Antonio Franco Varrichio – CRC 1SP 103.307/O-8Luiz Aparecido de Andrade – Diretor Presidente

Diretoria

HSBX Bauru Empreendimentos S/A - CNPJ/MF nº 67.760.702/0001-44
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Os acionistas da empresa HSBX Bauru Empreendimentos S/A, ficam convocados a comparecerem na sede social da 
empresa, situada na Rua Araújo Leite s/n, quadra 18 no dia 17/04/19 às 13 hs, para reunirem-se em AGOE, a fim de 
deliberarem: 1) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/18. 2) 
Eleição da Diretoria Executiva. 3) Remuneração dos membros da Diretoria Executiva. 4) Autorização dos acionistas para a 
locação do imóvel e acessões, situado na cidade de Bauru/SP, objeto da matrícula de nº 53.347, do 1º Cartório de Notas e 
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Bauru/SP. 5) Aprovação das cláusulas do contrato de locação, em especial 
as relativas ao valor da locação, carência, prazo de vigência, preferência para aquisição do imóvel entre outras. 6) Altera-
ção do parágrafo único, do artigo 3º, do Estatuto Social, para constar que as deliberações passarão a ser aprovadas pela 
maioria dos sócios representando 90% do capital social. 7) Transformação do tipo societário de Sociedade Anônima para 
Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada. 8) Consolidação do Estatuto Social ou Contrato Social. 9) Outros 
assuntos de interesse da sociedade. Bauru, 08/04/19. Henry Maksoud Neto, Diretor Presidente. (10, 11 e 12/04/2019)

A tecnologia certamente é a parceira número um 
da atividade de recrutamento e seleção.

 
Paulo Exel (*)

 

De modo geral, ela otimiza o fl uxo de trabalho dos 
profi ssionais de RH, ajudando-os a selecionar os 
requisitos técnicos da vaga. Mas, existe um aspec-

to que gera muitas discussões nesse processo: será que a 
tecnologia é capaz de substituir a presença e inteligência 
humana no processo de contratação?

 
Quando usada de maneira assertiva, ela otimiza a busca 

por profi ssionais, funcionando como um fi ltro para habi-
lidades e requisitos técnicos para a vaga. Em vagas para 
a base da pirâmide, onde as contratações são feitas em 
massa, o processo de seleção por meio de uma ferramenta 
tecnológica torna-se indispensável. Atualmente, o mercado 
de recrutamento usa o cruzamento de dados para encontrar 
o melhor currículo de acordo com o descritivo de vagas, 
mas requer de um especialista uma análise apurada sobre 
os resultados que o “computador” trouxer.

 
O contato humano é fundamental para se preencher uma 

vaga de maneira efi ciente, levando mais em conta a qualidade 
e sustentabilidade de uma contratação do que a rapidez 
em encontrar o profi ssional. Apesar de a tecnologia já estar 
substituindo o homem em muitos processos em diferentes 
segmentos, como por exemplo o de telecomunicações, 
acredito que antes de caminharmos para um cenário onde 

Recrutamento automatizado: vale a 
pena substituir a inteligência humana?

seremos entrevistados e contratados por um robô, existe 
uma longa jornada de avanços e aprimoramentos tecnoló-
gicos que precisam ser traçados.

 
É claro que nada é impossível, ainda mais quando fala-

mos sobre evolução tecnológica. No entanto, a inteligência 
artifi cial precisa chegar a um nível de interação e sensi-
bilidade capaz de identifi car valores pessoais subjetivos, 
cultura, emoções, motivações relacionamento interpessoal 
e características comportamentais do ser humano. Em 
um processo de seleção, todos esses são fatores compõe 

um peso maior na decisão se comparado apenas as habi-
lidades técnicas.

 
Embora ainda seja impossível eliminar o papel de um 

recrutador do processo já é possível automatizar algumas 
etapas. Inúmeras empresas e serviços estão surgindo com 
o propósito de auxiliar nesse quesito. Para os diretores e 
empreendedores, é sempre importante avaliar o custo/
benefício e o ROI (retorno por real investido) na hora de 
contratar uma ferramenta que automatiza parte da con-
tratação. 

Não tem receita de bolo. Cada empresa precisa colocar no 
papel aquilo que deseja, qual a demanda e comparar com o 
que o mercado oferece. De modo geral, em uma primeira 
abordagem, como forma de refi nar a busca, a tecnologia já 
tem sido uma grande aliada do mercado de recrutamento. 

Entretanto, nada substitui a sensibilidade e presença 
humana na hora de encontrar o talento ideal!

(*) - Formado em Administração de Empresas, possui MBA executivo em Gestão 
de Negócios e tem certifi cação em coaching. Experiência no recrutamento espe-

cializado nas áreas de Tecnologia, Digital e Vendas,
é diretor de operação da Yoctoo.
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Especial

Se há 10 anos a consciência 
ambiental nos lares se limitava à 
reciclagem de lixo e à economia de 
energia elétrica e água, hoje é cada 
vez mais viável viver ou trabalhar em 
um imóvel totalmente sustentável, 
com baixo impacto no meio 
ambiente

    

Graças aos avanços tecnológicos e à busca por 
um estilo de vida mais equilibrado nas grandes 
cidades, o mercado de construção civil oferece 

atualmente incontáveis soluções ecológicas, desde re-
vestimentos até captação de recursos naturais. "Temos 
visto uma tendência na última década de famílias que se 
preocuparam em viver e oferecer aos fi lhos experiências 
sustentáveis. 

Existe hoje uma procura maior por apartamentos de 
médio e alto padrão com soluções ambientais", disse 
Ana Rocha Melhado, professora titular do Curso de 
Engenharia Civil e Coordenadora da Pós Graduação em 
Construções Sustentáveis da FAAP e sócia-diretora da 
proActive Consultoria.

"Além disso, existe uma maior conscientização interna-
cional. A mídia está muito focada em alimentação mais 
saudável, espaços externos, comidas orgânicas. Toda essa 
preocupação com o corpo leva à aquisição de um imóvel 
sustentável", acrescentou. Segundo a especialista, para 
se projetar um imóvel sustentável, é preciso considerar 
três pilares: gestão de energia, de água e de resíduos. 
Para cada item, Melhado elencou as medidas que podem 
ser adotadas no projeto.

Para a gestão de água, a professora indicou a instalação 
de bacias dual fl ush, torneiras com arejadores e restri-
tores de vazão, torneiras com fechamento automático, 

medição individualizada de água, válvulas redutoras de 
pressão e sistema de aproveitamento de águas pluviais.

    
Na gestão de resíduos, a recomendação é criar áreas 

de armazenamento que já dimensionam para a coleta 

Casas sustentáveis são 
a tendência do futuro

Reprodução/Internet

Divulgação/Internet

Painéis solares são responsáveis por uma considerável economia em energia.
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"Se a pessoa tiver um pouco mais de recursos para investir, sugiro a criação de um 
sistema de reaproveitamento de água da chuva, mas com apoio

de um profi ssional", orientou Melhado.

seletiva, com ponto de água, ralo sifonada e revestimento 
adequado para facilitar a limpeza. Além disso, é possível 
instalar containers adequados e praticar a compostagem 
(técnicas para estimular a decomposição de materiais 
orgânicos).

Para a gestão de energia, a especialista recomendou 
um projeto que avalie a efi ciência energética do imóvel, 
monitorando o consumo de energia em kWh/m²/ano e 
estabelecendo metas. Melhado sugeriu ainda a adoção 

de sistemas de energia por 
fonte renováveis (eólica 
e solar), e a busca pela 
orientação solar do imóvel, 
potencializando a ilumina-
ção natural. No entanto, os 
imóveis que já estão cons-
truídos podem se benefi ciar 
fazendo alterações pontu-
ais em estruturas físicas e 
em eletrodomésticos. 

"Trocar todo o Sistema 
de iluminação (lâmpadas), 
todos os chuveiros, tornei-
ras e bacias sanitárias é um 
gesto econômico que já re-
sulta em uma signifi cativa 
economia de água. Se a 
pessoa tiver um pouco mais 
de recursos para investir, 
sugiro a criação de um sis-
tema de reaproveitamento 
de água da chuva, mas com 
apoio de um profi ssional", 
orientou Melhado.

De acordo com ela, a troca de geladeiras, máquinas 
de lavar, ferro elétrico e chuveiros elétricos também 
potencializam a gestão de energia e água. "Se você fi zer 

tudo isso, com um uso consciente de água e energia, já 
reduzirá em torno de 30% a 40% o consumo de água, e 
de 20% o de energia", prometeu.

Uma das soluções mais conhecidas e que mais tem se 
difundido no mercado, porém, é a instalação de painéis 
solares. "Qualquer casa pode ter um painel solar. Certos 
municípios ou imóveis possuem maior radiação solar, 
mas todo lugar tem radiação. Para uma residência, ge-
ralmente a área do telhado já é sufi ciente para implantar 
um sistema de painel solar capaz de suprir a demanda 
energética da família", disse Surya Mendonça, CEO da 
Órigo Energia.

O uso dessa tecnologia será tema de vários debates da 
Ecoenergy 2019 (Feira e Congresso Internacional de Tec-
nologias Limpas e Renováveis para Geração de Energia), 
que ocorre em São Paulo, entre os dias 21 e 23 de maio. O 
evento é organizado e promovido pela Cipa Fiera Milano 
e, neste ano, discutirá tanto os modelos de fi nanciamento 
de painéis solares até a gestão de projetos, retorno dos 
investimentos e o uso efi ciente dos painéis fotovoltaicos. 
De acordo com o Mendonça, o investimento mínimo para 
a instalação de um painel solar é de cerca de R$ 10 mil em 
imóveis pequenos ou com até dois moradores. 

"Muitas empresas já oferecem o projeto e a instalação, 
assim como a ligação com a empresa de energia elétrica", 
explicou. "O investimento é recuperado ao longo dos 
anos, com a economia de energia elétrica. Quando o 
imóvel apresenta excedente da energia produzida pelo 
painel solar, esse excedente é jogado na rede de distri-
buição e revertido em crédito ao consumidor", explicou. 
Como os painéis solares exigem um investimento prévio, 
empresas do setor, como a Órigo, também começaram 
a pensar em soluções mais simples e econômicas para 
os consumidores.

Uma delas é a "fazenda solar", que oferece "aluguel" de 
painéis solares. "Podemos fazer uma analogia de quando 
você aluga uma casa. Para viver nela, você apenas paga 
o aluguel, não precisa fazer investimentos. Com isso, o 
consumidor tem acesso a painéis solares em forma de 
aluguel, os quais gerarão uma economia de cerca de 10% 
na conta de energia", disse Mendonça, ressaltando que o 
modelo já está sendo testado em Minas Gerais (ANSA).

A troca de eletrodomésticos também potencializa a 
gestão de energia e água. 
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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.

Refl exões Refl exõesRefl exões Refl exõesRefl exões
www.netjen.com.br

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

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

3106-4171

netjen@netjen.com.br

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 10 de Abril de 2019.  Dia de Santo Ezequiel, São Miguel dos 
Santos, São Pompeu e Dia do Anjo Ieiael, cuja virtude é a descoberta. 
Dia da Engenharia. Hoje aniversaria o apresentador Augusto Liberato, 
o Gugu que faz 60 anos, o ator Ricardo Macchi que nasceu em 1970, o 
jogador de futebol Roberto Carlos que chega aos 46  anos e a cantora, 
compositora e atriz Mandy Moore que nasceu em 1984. 

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é um tanto impaciente e irritável, 
porém ativo e impressionável. Quando não consegue o que quer, sofre 
muito, pois possui excesso de autoconfi ança. Impulsivo, jovial e espiri-
tuoso, é também inquieto e aventureiro. 
Por ser entusiasmado e muito caloroso, atrai muitos amigos. Tem tendên-
cia a desperdiçar energias e a se deixar levar pelas opiniões alheais. No 
lado negativo tem relutância para amadurecer, apesar de ser perspicaz 
e determinado.

Dicionário dos sonhos
BOCA – Representa o lar, a casa. Não poder abri-la, 
indica doença em família. Ter a boca ferida, cuidado 
com suas palavras, que podem compromete-lo.
Números de sorte:  10, 19, 33, 49 e 63.

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

Esta quarta é o sétimo dia da lunação .  A Lua faz aspectos difíceis com Vênus e Netuno que tendem a nos deixar 

inseguros. Apesar da conjunção de Vênus com Netuno aumentar a nossa capacidade de amar e nos deixar mais 

compreensivos, a Lua em Gêmeos nos faz racionalizar demais, o que pode nos deixar confusos. O Sol faz um aspecto 

negativo com Saturno que coloca limites e obstáculos nos nossos planos, poderemos nos sentirmos frustrados. Mas 

Saturno apenas nos faz enxergar a realidade e nos lembra que para concretizar o que desejamos, é necessário em-

penho, muito trabalho e também lidar com o fator tempo. De qualquer forma, esta infl uência pode trazer frustrações. 
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A Lua em Gêmeos na fase nova torna 
o dia muito bom para começar coi-
sas novas e iniciar novas relações. 
Trate de usar de criatividade e 
encontrará soluções para os pro-
blemas íntimos, até pode encontrar 
alguém. Preserve as coisas boas e 
afaste aquelas que lhe fazem mal. 
89/389 – Vermelho.

Realize suas atividades com empe-
nho e terá os resultados esperados 
em breve. É o momento de dar início 
a planos mais audaciosos usando 
de mais criatividade nas ações. Use 
sua intuição e sensibilidade para 
não errar em seus atos antes do 
aniversário. 45/745 – Azul. 

Este é um bom momento para ava-
liar uma relação. Com jeito ao agir 
e tendo uma visão mais ampla será 
mais fácil alcançar a satisfação dos 
seus desejos. Novas atitudes devem 
ser tomadas agora antes que o Sol 
entre em Touro a partir do dia 20. 
90/990 – Amarelo.

A atividade social e participação co-
munitária dão satisfação e equilíbrio 
ajudando a resolver os impasses. 
Tudo que for ligado à beleza e arte 
estará favorável. Mantenha a calma 
diante das difi culdades e siga seu 
rumo, sem alterações na rotina 
desta quarta-feira. 78/378 – Verde.

A Lua faz aspectos difíceis com 
Vênus e Netuno que tendem a nos 
deixar inseguros. O humor pode 
variar e pode haver carência de 
gestos de gratidão e isso pode gerar 
negatividade. Brigas e contradições 
 anteriores começarão a serem su-
peradas a partir deste mês. 46/746 
– Amarelo

Com a Lua nova em Gêmeos, muitas 
portas podem se abrir de forma 
promissora. Mantenha o ritmo de 
vida e siga a intuição nas suas ações 
de negócios e trabalho. Pense antes 
de agir para não se arrepender mais 
tarde das atitudes tomadas neste 
dia. 09/409 – Cinza.

É preciso aceitar as situações novas 
que se apresentam mesmo que não 
sejam defi nidas. Fique atento a 
novos acontecimentos no ambiente 
social e na relação sexual. Se estiver 
só conhecerá alguém atraente que 
poderá ajudar a resolver tudo que 
está atrapalhando sua vida. 54/354 
– Verde.

Sol faz um aspecto negativo com 
Saturno que coloca limites e obs-
táculos nos nossos planos, pode-
remos nos sentirmos frustrados. 
Terá oportunidade de se dedicar a 
algo novo que trará um momento 
de intensa felicidade. Os planos 
devem ser seguidos, sem alterações 
de última hora. 73/873 – Branco.

As próximas horas serão de trabalho 
e muita produção. Os aspectos são 
positivos e ajudam a tomar atitude 
dando-lhe maior força e energia. 
Questões novas só irão deslanchar 
depois que a lua entrar crescente, 
por isso continue insistindo e conse-
guirá o que pretende. 93/293 – Cinza.

O período é bom para dedicar-se 
à relação familiar, conhecer novos 
ambientes e ativar a vida pessoal e 
sexual.  Pode descobrir que está sur-
gindo uma nova paixão inesperada. 
O amor pode fazê-lo viver um bom 
momento a dois, até inesquecível 
nesta quarta-feira. 56/556 – Azul.  

A parte da manhã será de pique e 
energia para atividades. Na metade 
do dia, gosto em se relacionar e 
se divertir junto das pessoas que 
amamos e admiramos. As confusões 
deste momento vão desaparecer 
em breve com o sol na casa três, 
a casa das mudanças. 93/693 – 
Branco.

Com a Lua Nova, o dia é bastante 
benéfico pelo incentivo que dá 
aumentando à disposição para o 
trabalho.  Dê oportunidade para 
aqueles que desejam conhecer você 
mais intimamente, abra a guarda e 
faça amigos que serão fi éis aos seus 
planos e desejos. 19/519 – Branco. 

Simpatias que funcionam
Para parar de roer unha Um pires, papel branco 
novo Corte um pedacinho da unha de cada dedo 
e reserve todos no pires. Pegue a folha do papel 
branco novo e deposite nela com cuidado os 
pedacinhos das unhas. Em seguida, dobre bem o 
papel e coloque-o dentro do pires, acrescentan-
do um pouco de água. Deixe assim durante três 
dias e depois jogue fora o pires com tudo o que 
estiver dentro.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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"Onde (?)
Wally?",
série de
livros

Índice de
Massa

Corporal
(sigla)

Bomba do
Projeto 

Manhattan
(EUA)

Forma de 
organiza-
ção social
da Índia

Adam 
Sandler:

ator
americano

Agem;
operam

Órgão da
ONU para
a saúde
(sigla)

Origem;
princípio
(poét.)

Que se
lamenta
muito
(fem.)

Criadagem
a serviço
de oficiais 
da Marinha

Infecção
grave cau-
sada por
bactérias

Órgão
municipal
do trânsito

(sigla)
Planta cujo

fruto é
usado em
saladas

Zinedine 
(?), técnico

do Real
Madrid

Cova (?),
sepultura
típica de
guerras

Katy (?),
cantora
pop de

"Whistle"

(?) viva,
muro

natural 
de casas

Estere-
ótipo do
jovem

intelectual

Poema de
Vinicius 

de Moraes

Samuel (?),
futebolista 
camaronês

Capital da
Republica

Tcheca 

Celso
Itiberê,

jornalista
esportivo

Nair de
Tefé, pio- 
neira da

caricatura
Formato
do bar-
beador
manual

Espaço de
espera pa-
ra atores,
no teatro

Louco;
maluco

Dennis
Kimetto e
Marilson 
Gomes

São remu-
nerados

pelo INSS

Preparado 
para a pele
Árvore da
caatinga 

nordestina

Reduc,
Recap e
Regap

Distúrbio 
psicológico
que requer

o uso 
do lítio

Senhora
Grupo de 

pessoas de
má índole

Mônica 
Torres, 
atriz

Colocar

Lesão comum em
joelhos de esportistas

Célebre vilão de
Shakespeare (Teat.)

Tia, em
inglês

Duas ocorrências em
tempesta-

des de
verão

Opostos

Roberta
(?): cantou
no encer-
ramento

dos Jogos
Olímpicos

do Rio

3/oms — tiz. 4/aunt — etoo — iago — nerd — orto. 5/orate.
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PARCELAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS
Empresa pode parcelar a guia de recolhimento GRRF na demissão do 
funcionário e as verbas rescisórias? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO APOSENTADO QUE CONTINUA TRABALHANDO DEVE 
RECOLHER O INSS?

O aposentado por qualquer regime de previdência social que exerça 
atividade remunerada abrangida pela RGPS é segurado obrigatório 
em relação a essa atividade, nos termos do § 4º do art. 12 da Lei nº 
8.212, de 1991, ficando sujeito às contribuições de que a referida 
Lei. Portanto, continua sendo devido o desconto do INSS, mesmo o 
empregado estando aposentado. Base Legal: art. 12 da Instrução 
Normativa RFB nº 971/2009.

ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
Funcionário foi registrado como contrato intermitente, entretanto a 
empresa pretende alterar para contrato indeterminado, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO INDENIZADA
Funcionário com 3 anos de registro será demitido Sem Justa Causa, irá 
cumprir o aviso com a redução de 7 dias. A rescisão ampliada de 3 dias 
a cada ano de trabalhado deverá ser indenizada? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

OS SERVIÇOS TOMADOS NAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR PRES-
TADOR PJ, COM RETENÇÃO DE INSS E DECLARADOS NO REINF, AS 
GUIAS SERÃO GERADAS NO DCTFWEB?

Esclarecemos que se a empresa já estiver obrigada a DCTFWeb, con-
forme cronograma estabelecido pela IN RFB nº1.787/18, a guia para 
recolhimento será gerada pela DCTFWeb; caso contrário pela GFIP.

PEDIDO DE DEMISSÃO DURANTE LICENÇA MATERNIDADE
Funcionária durante o gozo da sua licença maternidade de 120 dias, 
pode pedir demissão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Augusto Velloso Engenharia S.A
CNPJ 05.522.437/0001-09 - NIRE 35300194667

Ata da Assembléia Geral Ordinária Em 15 De Março De 2019.
Data, Local e Hora: 15/03/2019, na sede Rua Major Quedinho, 111 - 17º andar, nesta Capital, às 09hs. Convo-
cação: Dispensada. Presença: Totalidade. Ordem do Dia: a) Eleição da diretoria para o exercício de 2019/2022 
e fixação de seus honorários. Mesa Diretora: presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto, secretário: Ricardo 
Machado Ferreira Velloso. Deliberações: Por unanimidade dos presentes, foram reeleitos para o mandato de 
01/05/2019 a 30/04/2022, os seguintes membros: Diretor presidente Ricardo Machado Ferreira Velloso, RG. 
nº 5.416.311-0 SSP/SP e CPF nº 694.425.338-00; para diretor superintendente Augusto Ferreira Velloso Neto, 
RG. nº 4.405.981-4 SSP/SP e CPF sob nº 606.318.308-63, permanecendo vago o cargo de diretor técnico e 
1 diretor superintendente. Não sendo fixada nenhuma verba como remuneração mensal global da diretoria. Os 
Diretores ora eleitos, que se acham presentes, declaram desde já, sob as penas da lei, sem prejuízo da decla-
ração em documento próprio, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a proprie-
dade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no 
artigo 147 da Lei nº 6.404/76, estando, portanto, livres e desimpedidos para o exercício das funções referentes 
aos respectivos cargos para os quais foram eleitos, comprometendo-se, desde já, a cumprir as determinações 
legais e estatutárias aplicáveis. Dando continuidade a Assembleia Geral, na sequência o Sr. presidente ofere-
ceu a palavra a quem dos presentes desejasse fazer uso. Como ninguém se manifestou declarou encerrada a 
Assembleia, lavrando-se esta ata, que após lida e aprovada por todos vai assinada pelos membros da mesa e 
por todos os demais presentes. a) Augusto Ferreira Velloso Neto - presidente; Ricardo Machado Ferreira Vello-
so - secretário; Construtora Augusto Velloso S/A, representada pelos seus Diretores  Augusto Ferreira Velloso 
Neto e Ricardo Machado Ferreira Velloso. Augusto Ferreira Velloso Neto -Presidente; Ricardo Machado Fer-
reira Velloso - Secretário. JUCESP n° 173.743/19-5 em 27/03/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ORIENTAÇÃO DOS ANJOS canalizada 

por Sharon Taphorn.

SER UM ANJO HUMANO. Ser um anjo 
humano é fácil, é gratifi cante, e é uma 
ótima maneira de expandir a sua luz. 
Quando você adiciona esta prática a sua 
vida, é surpreendente como isto traz de 
volta uma boa energia para você! Como 
você pode ser um anjo humano? Durante 
sua prática espiritual matinal, peça que 
você tenha a oportunidade em seu dia de 
fazer a diferença na vida de alguém de uma 
maneira positiva e edifi cante. Lembre-se, 
não importa o que você faça, é importante 
saber como você se sente em relação ao que 
está fazendo. Entender os motivos e senti-
mentos por trás da ação é o seu verdadeiro 

poder. Permita-se assimilar plenamente o 
sentimento de um trabalho bem feito! Essa 
é a passagem de ouro para sermos anjos 
humanos. A lei da atração entra em jogo 
quando você decide ser um anjo humano. 
Você atrairá aqueles que precisam de seu 
amor, apoio e luz. Você também começará 
a atrair outros que vêm da mesma energia 
da compaixão, amor e luz. Apenas lembre-
se de que o espírito lhe fala através do 
mundo físico e através da boca daqueles 
ao seu redor. Os Anjos o estão apoiando, 
dando-lhe cutucadas, o apoio e o amor que 
você merece. A Orientação dos Anjos é que 
seja um anjo humano para outra pessoa: 
Escolha alguém hoje e diga algo positivo 
ou de apoio a essa pessoa e observe como 
isto muda o seu mundo. Quando você per-

ceber algo que alguém está fazendo que 
você aprecia, deixe-o saber. Quando você 
perceber essas coisas, aja de acordo com 
elas, reconhecendo-as e apreciando-as, e 
você fará com que vocês dois se sintam 
bem melhor. Quando isso acontece, isto 
libera hormônios do tipo “sentir-se bem” 
para vocês dois. Como um bônus adicional, 
isso afeta qualquer pessoa ao seu redor 
que esteja em sintonia com a sua energia, 
quer ela perceba ou não. É realmente assim 
muito fácil afetar a mudança positiva em 
seu mundo!  

Amor e bênçãos, Sharon e os Anjos
www.playingwiththeuniverse.com

Tradução: Regina Drumond - reginama-
drumond@yahoo.com.br

A descoberta foi divul-
gada na segunda-fei-
ra (8) pelas Gallerie 

degli Uffizi após a análise de 
inscrições em um desenho 
datado de 5 de agosto de 
1473 produzido em carvão 
até então desconhecido. 

De acordo com os pesqui-
sadores, na pintura havia 
duas frases escritas por Da 
Vinci que foram submetidas 
a análises científicas e tecno-
lógicas. Além disso, no verso 
da obra foi descoberto um 
esboço, o que comprovou que 
ele usava as duas mãos. Em 
comunicado, a Gallerie degli 
Uffizi explicou que o “estudo 
combinado de materiais, dos 
traços típicos de sua escrita 
e a comparação com outros 
documentos mostram que 
o artista fez o autógrafo da 
frente com a mão esquerda 
e o do verso com a direita”. 

Segundo a historiadora Ce-
cilia Frosini, responsável por 
liderar a pesquisa, “Da Vinci 
nasceu canhoto, mas foi ree-
ducado para usar a mão direi-
ta desde a infância”. Frosini 

utilizou o primeiro desenho 
do artista italiano para fazer 
o estudo. A obra, conhecida 
como “Paisagem 8P”, exibe 
uma paisagem do vale do rio 
Arno e do Castelo de Montelu-
po, nos arredores de Floren-
ça. Ela foi pintada quando o 
italiano tinha apenas 21 anos. 

Os pesquisadores ainda 
revelaram que a “Paisagem 
8P é um verdadeiro manual 
de técnicas gráficas”, na 
qual Da Vinci interveio várias 
vezes, usando uma caneta 
de chumbo, uma espécie de 
pluma metálica com tinta à 
base de cobre e carvão, além 
de um papel translúcido. 

Para o diretor da Gallerie 
degli Uffizi, Eike Schmidt, 
os elementos encontrados 
durante a pesquisa resultarão 
em uma nova perspectiva 
para a interpretação do de-
senho. “Agora sabemos, por 
exemplo, que ele trabalhou 
com as duas mãos, não só com 
a famosa mão esquerda. E que 
se ocupou em dois momentos 
diferentes nesta obra. Nosso 
conhecimento sobre a arte de 

Da Vinci cresceu”, comemorou.
Após a descoberta, a obra 

será encaminhada para a 
cidade natal de Da Vinci, 

onde fi cará exposta durante 
a mostra para celebrar os 500 
anos de sua morte, no pró-
ximo dia 2 de maio (ANSA).

Estudo revela que Leonardo Da 
Vinci era ambidestro

Um novo estudo sobre o desenho mais antigo do gênio italiano Leonardo Da Vinci, realizado em 
Florença, na Itália, revelou que o artista era ambidestro, ou seja, utilizava as duas mãos para produzir 
suas obras de arte.

“O artista fez o autógrafo da frente com a mão esquerda e o do 

verso com a direita”.
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Em tendências de 

consumo, a última 

milha é um termo usado 

para descrever a etapa 

fi nal da viagem do 

produto antes que ele 

chegue à porta do cliente

Com o crescimento do 
e-commerce, esta eta-
pa virou foco de muita 

atenção, já que a entrega 
para o consumidor fi nal pode 
representar 20% do custo 
logístico total. De olho nessa 
necessidade, cada vez mais 
startups criam alternativas 
revolucionárias para entregar 
o produto ao cliente e algumas 
delas são bem interessantes.

Veja algumas inovações que 
tendem a reduzir o custo e tem-
po de entrega, além de criar 
novas e melhores experiências 
para o consumidor:
 • Drones: aeronaves autô-

nomas que poderão fazer 
entregas de até 15 quilos, 
reduzindo consideravel-
mente o tempo e o custo 
de pequenas compras;

 • Crowdsourcing: neste 
modelo, as pessoas se 
cadastram em uma rede e 
podem escolher entregas 
específi cas para fazer. A 
fl exibilidade pode ser a 
principal vantagem para 
as empresas, pois podem 
usar recursos já existen-
tes, como os motoristas de 
aplicativos ou de táxi para 
completar as entregas;

 • Veículos autônomos: 
vans cheias de gavetas com 
senha, tipo aquelas de cor-
respondências, param na 
frente da casa do cliente, 
que só precisa digitar a 
senha para desbloquear a 
entrega;

 • Bicicleta: entregas via 
bicicleta já são comuns 
para documentos, fl ores 
e comida, mas a tendência 
é este modal avançar para 
outros tipos de produtos, 
principalmente, por ter um 
apelo ecológico;

 • Droids: são robôs que tra-
fegam pelas calçadas para 
entregas pequenas e mais 
próximas do consumidor 
fi nal.

Como dissemos, essas são 
apenas algumas das inovações. 
Estima-se que as compras on-
line alcancem 8,8% das vendas 
no mundo e, neste percentual, 
as tecnologias citadas vão 
ajudar muito. Mas a realidade 
é que o mundo ainda é offl ine. 
A grande maioria das pessoas 
prefere sair de casa, ir até uma 

loja e comprar o que precisa.
Em uma pesquisa recente 

da Reuters/Ipsos Poll “Por 
que o shopper dos EUA não 
faz suas compras em super-
mercado online?”, três quar-
tos dos compradores online 
entrevistados disseram que 
raramente ou nunca compram 
mantimentos dessa maneira. 
Outros 75% responderam que, 
simplesmente, preferem ir pes-
soalmente fazer suas compras. 
Resumindo, em mais de 90% 
das vendas, quem faz a última 
milha é o consumidor e, pelos 
números, parece que isso não 
vai mudar. 

Um dos grandes desafi os é 
proporcionar soluções para 
melhorar esse cenário. Só no 
Brasil, a indústria lança mais 
de 18 mil produtos ao ano. O 
cliente, quando questionado 
ao sair das lojas, diz que só 
percebeu 5 lançamentos. 
Neste caso, podemos até tê-lo 
inspirado a comprar o produto 
recém-lançado, mas não esta-
mos conseguindo mostrar para 
ele onde comprar.

Já é possível melhorar a 
experiência de quem compra 
em lojas físicas. Uma alterna-
tiva é mostrar a informação de 
disponibilidade dos produtos 
para o consumidor. Agregar 
à campanha de marketing um 
localizador de produtos pode 
direcionar os clientes para as 
lojas certas, que já têm o pro-
duto em estoque. Isso aumenta 
as vendas, reduzindo a ruptura 
de estoque e melhorando a 
experiência dos consumidores.

Outra prática importante é 
dar visibilidade, em tempo real, 
da distribuição dos lançamen-
tos para a área de Marketing. 
Com essas informações é 
possível escolher qual o local 
e o momento mais apropriado 
para fazer uma campanha 
geolocalizada. Ao usar o dado 
de disponibilidade para decidir 
onde e quando disparar uma 
campanha, o lojista evita atin-
gir consumidores em regiões 
que seu produto ainda não 
esteja disponível e melhora a 
efi ciência do dinheiro investido 
na comunicação.

Os novos meios para realizar 
as entregas, a possibilidade de 
localizar os produtos em lojas 
físicas e o uso da tecnologia 
para gerar mais visibilidade 
das informações em tempo real 
são apenas algumas inovações. 
Ainda há muito espaço para 
novidades na última milha 
do consumidor de loja física. 
Fique de olho!

(*) - É CEO da Gofi nd, localizador de 
produtos que utiliza algoritmos de 

Inteligência Artifi cial.

A última milha e a 
experiência do consumidor

Fernando Farias (*)

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

T : 3043-4171

São Paulo, quarta-feira, 10 de abril de 2019Página 8

Carlos Simionato (*)  

Mas saiba que projetos 
desta magnitude, que 
muda a vida dos cida-

dãos, pode começar com inicia-
tivas pontuais, que já existem 
aqui no Brasil. Belo Horizonte, 
por exemplo, deu o pontapé ini-
cial para esse movimento com 
o plano de iluminação pública 
inteligente, considerado uma 
referência global em parâme-
tros técnicos e estratégicos. 

Com ele, a população ganhou 
uma cidade mais iluminada, 
com mais segurança e, por 
consequência, uma melhor 
qualidade de vida. A solução de 
telegestão da iluminação permi-
te ao gestor antecipar eventos e 
tomar ações de forma remota, 
controlar a luminosidade e 
intensidade de brilho das lâm-
padas, assim como identifi car 
anomalias na rede, possibilitando 
ganhos em efi ciência operacional e energética.

Projetos como esse podem ser o caminho para uma cidade 
mais inteligente, pois eles podem alavancar outros serviços que 
trazem efi ciência para a cidade e benefícios para a comunidade. 
O mais interessante nesse projeto de Belo Horizonte é que a 
infraestrutura de rede de comunicação instalada, que suporta 
a telegestão da iluminação pública, poderia ser compartilhada 
para trafegar dados de outras aplicações e corroborar para uma 
cidade mais inteligente. 

Aguns exemplos que poderiam ser aplicados e que podem 
auxiliar na melhoria de vida das pessoas:

1 – Semáforos Inteligentes – imagine um semáforo que atue 
conforme o fl uxo de carros e pedestres nas ruas. Em uma cidade 
inteligente, ele poderia funcionar como um agente de trânsito, 
mapeando o fl uxo em tempo real. Com base nas imagens de 
câmeras instaladas dentro deles e dados da central de controle, 

Transformando a cidade por 
meio da iluminação pública

Quando pensamos em uma cidade inteligente, onde tudo se conecta e funciona, logo nos vem à cabeça 
lugares na Europa ou até mesmo nos Estados Unidos, não é verdade? 

CDL/BH

Ciclovia em Florianópolis: substituição de pontos de iluminação 

por luminárias de LED.
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decidir quanto tempo cada uma das vias do município deve fi car 
liberada. Com isso, é possível melhorar o trânsito, aumentando 
o fl uxo das avenidas de maneira efetiva.

2 – Controle Ambiental – em cidades grandes, como São 
Paulo, existem painéis espalhados em diversas regiões com a 
hora e o nível de poluição. Porém, a qualidade do ar é uma infor-
mação local e não está conectada à uma central. Se estes dados 
estivessem interligados, gerando insights para o poder público, 
as empresas do setor poderiam divulgá-los para que a população 
se prevenisse em dias muitos secos. Essa base, poderia, inclusive, 
guiar os hospitais sobre picos de doenças respiratórios. 

3 – Estacionamento dinâmico – quem tem carro deve saber 
o tempo desperdiçado rodando ruas e estacionamentos tentando 
achar uma vaga em horários de pico. Isso pode se tornar bem 
menos doloroso em uma cidade conectada. É possível, através 
de sensores, disponibilizar, por meio de um portal ou aplicativo, 
todos os lugares livres assim que o motorista se aproxima da re-
gião. Imaginem o tempo e o combustível economizado com isso?

4 – Bueiros Conectados– basta chover para que uma palavra 
surja na cabeça de todo mundo: alagamento. Mas saiba que eles 
podem estar com os dias contados com as novas tecnologias exis-
tentes. Hoje, é possível instalar sensores nos bueiros que avisam 
as empresas de limpeza quando os coletores de detritos precisam 
ser esvaziados ou se estão com algum problema que impeçam 
a drenagem da água. Com isto, eles não fi carão mais entupidos 
e a chuva poderá escoar de maneira mais efi ciente, reduzindo 
drasticamente ou até mesmo eliminando os alagamentos.

5 – Lixeiras Inteligentes – a coleta de lixo dos municípios 
é organizada de acordo com a densidade habitacional de cada 
região e os insights sobre o real volume produzido por dia e 
horário não é levado em consideração. Com isso, ao deslocar 
caminhões para a coleta, as lixeiras podem estar vazias ou com 
uma pequena quantidade de detritos, resultando em uma via-
gem desnecessária com gasto combustível e mão de obra. Hoje, 
usando IoT, é possível otimizar as rotas de coleta e priorizar as 
localidades com maior quantidade de lixo acumulado.

Esses são apenas alguns exemplos de possíveis soluções para 
uma cidade inteligente que, ao melhorar seus processos, se torna 
mais inclusiva e sustentável, além de prover o bem-estar dos 
cidadãos. E o pontapé inicial para uma cidade mais inteligente 
pode acontecer através dos projetos de iluminação pública que 
estarão acontecendo nos próximos anos. Afi nal, quem não quer 
uma cidade inteligente?

(*) - É consultor do segmento de utilities da Logicalis (www.la.logicalis.com).

A Trend Micro divulgou os 
resultados de uma pesquisa 
que aponta que a escassez 
contínua - e muitas vezes preju-
dicial - de talentos de segurança 
cibernética levou a maioria das 
organizações a buscarem ajuda 
de fora, como tecnologias de 
automação, aumentando os 
programas de treinamento e 
terceirização para detecção 
e a prevenção das ameaças 
cibernéticas.

O estudo constata que, inde-
pendentemente do tamanho, as 
empresas hoje compartilham 
um desafi o comum: as equipes 
de segurança de TI estão com 
falta de pessoal e sobrecarre-
gadas. O número de alertas 
de segurança, o desafi o de o 
que priorizar e a falta de experiência podem ser esmagadores e 
introduzir riscos.

A pesquisa - que entrevistou 1.125 tomadores de decisão de TI 
em todo o mundo - mostra que 69% das organizações concordam 
que a automatização de tarefas de cibersegurança, utilizando Inte-
ligência Artifi cial (AI), reduziria o impacto da falta de profi ssionais 
qualifi cados na área. Isso ocorre depois que as companhias viram 
as ameaças cibernéticas crescerem 64% durante o último ano.

“Há uma escassez real e crítica do pessoal de segurança ciber-
nética”, diz Greg Young, vice-presidente de segurança cibernética 
da Trend Micro, comentou. “A IA e o machine learning podem 
reduzir a carga de trabalho operacional, lidando com as tarefas de 

Escassez de profi ssionais 
sobrecarrega cibersegurança

baixo valor para as quais usamos 
nossas pessoas de alto valor. 
Assim, conseguimos diminuir o 
tsunami de alertas de baixo valor 
que lançamos nas equipes”.  

Entretanto, Young explica 
que apenas aumentar o número 
de soluções de segurança, adi-
cionando mais alertas não são 
úteis. “Ao invés disso, o objetivo 
deve ser adicionar segurança 
mais inteligente e integrada, re-
duzindo os alertas indesejados. 
Mais dados de segurança cole-
tados não precisam signifi car 
mais alertas, os dados devem 
ser usados para eliminar os 
falsos alarmes. Deixe a equipe 
se concentrar nos ataques reais 
e complexos”.

A partir da pesquisa, 63% dos tomadores de decisão de TI pla-
nejam utilizar a tecnologia da IA para automatizar seus processos 
de segurança. No entanto, embora a IA possa lidar efetivamente 
com o processamento de dados, profi ssionais treinados em se-
gurança cibernética são necessários para analisar os resultados 
e gerenciar a estratégia geral de segurança.

De acordo com o Gartner, “a falta de profi ssionais de segurança 
qualifi cados tem sido um problema perene que resulta consisten-
temente em implantações de tecnologia de segurança com falha. 
O número de cargos de cibersegurança não preenchidos deverá 
crescer de 1 milhão em 2018 para 1,5 milhão até o fi nal de 2020. ”

 
Fonte e mais informações: (www.trendmicro.com.br).
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“Há uma escassez real e crítica do pessoal de segurança

cibernética”, diz Greg Young, vice-presidente de

segurança cibernética da Trend Micro.

Bruno Henriques (*)

A Inteligência Artifi cial é um 
tema que está cada vez mais em 
evidência, já que este avanço 
da tecnologia traz sistemas que 
tomam decisões cada vez mais 
precisas, similares e às vezes 
melhores que humanos. Ou 
seja, os avanços tecnológicos 
agora permitem trabalharmos 
com uma quantidade imensa 
de dados que, por consequên-
cia, nos levam a um ganho de 
efi ciência nas nossas atividades 
do cotidiano. A evolução é tão 
grande que muitos consideram 
estarmos vivendo uma nova 
“revolução industrial”, em que 
a nova fonte de energia são os 
dados.

Para 77% dos brasileiros, a 
Inteligência Artifi cial se tor-
nará parte do cotidiano, de 
acordo com o levantamento 
Trends 2.0” da Crowd DNA de 
setembro de 2018. Sendo assim, 
muitas empresas já começaram 
a investir no ramo e o Grupo 
Movile é uma delas.

Acreditamos que a Inteligên-
cia Artifi cial será a força motriz 
para as principais mudanças 
em todas as indústrias no 
mundo, seja para trazer mais 
produtividade e efi ciência para 
os negócios, ou para tornar a 
relação das empresas com os 
consumidores super-personali-
zadas. Por isso, nosso objetivo 
como Grupo é liderar esse movi-
mento na América Latina, sem-

pre com o foco voltado para a 
inovação e pessoas. Seguiremos 
no caminho de revolucionar 
nossos negócios com o uso de 
aprendizado de máquina cada 
vez mais humanizado para um 
completo atendimento aos 
clientes, além de aplicar novos 
aspectos tecnológicos e criar 
oportunidades para empresas 
e seus consumidores.

Com a Inteligência Artifi cial, 
queremos ser referência nacio-
nal e internacional, avançando 
principalmente nas áreas de 
food tech, logística urbana, 
personalização e melhorias do 
serviço ao cliente e pagamen-
tos. Tudo isso porque queremos 
revolucionar o universo da 
comida com tecnologia e gerar 
um impacto positivo.

Sabemos que há muito o que 
explorar quando se fala de 
Inteligência Artifi cial, principal-
mente no lado da efi ciência com 
algoritmos e gerenciamento de 
dados - como nas previsões de 
tempo de entrega e recomen-
dações personalizadas. Por isso, 
buscamos inspirações de todo 
o mundo e elevamos nossas 
expectativas para avançar mais 
rápido e oferecer melhores ex-
periências aos nossos clientes 
usando a tecnologia. Estamos 
dispostos a trabalhar para rea-
lizar o nosso sonho de impactar 
a vida de 1 bilhão de pessoas.

(*) É VP de Inteligência Artifi cial de 
Grupo Movile.

Inteligência Artifi cial: Brasil 
pode ser palco de grandes 

mudanças no setor



Liderar uma equipe não é tarefa 

fácil. Mais do que comandar os 

funcionários, um bom líder precisa 

inspirar, motivar e extrair o melhor 

do seu time. 

Por isso, é fundamental que o líder saiba 
qual tipo de liderança deve ser aplicada 
de acordo com sua equipe. Há quatro 

tipos de liderança: diretiva, treinador, apoiador 
e de delegação. A liderança Diretiva aponta o 
que cada membro da equipe deve fazer. Este 
tipo é fundamental quando há novos integrantes 
ou troca de funções.

O líder Treinador é aquele que apenas 
auxilia o seu funcionário a extrair melhores 
resultados de suas atividades, uma vez que 
este já se adaptou à função e tem a ideia clara 
de qual o seu papel na companhia. A liderança 
Apoiadora é a que apenas apoia o profi ssional, 
incentivando e reconhecendo seus esforços, 
pois ele já sabe exatamente o que deve fazer e 
desenvolveu todas as competências necessárias 
para exercer sua função.

Por fi m, a liderança de Delegação acontece 
quando o profi ssional tem a competência e 
motivação necessária para suas atividades, 
sendo papel do líder apenas indicar o que deve 
ser feito. Nesta situação, há confi ança plena de 
ambas as partes. Saber aplicar os tipos de lide-
rança de acordo com a situação da equipe torna 
o trabalho de ambas as partes mais efi ciente, 
mas isso é o básico. Um bom líder também deve 
saber identifi car as características individuais 
e aproveitá-las da melhor forma. Para isso, é 
preciso entender de análise comportamental.

Há diversas técnicas que podem auxiliar o 
líder a detectar o tipo de profi ssional que está 
no time. Uma delas é o Profi ler, que utiliza a 
metodologia DISC, dividindo as personalidades 
em quatro grupos: comunicador, planejador, 
executor e analista. O sistema possui assertivi-
dade de 97,97% e é aprovado pela USP e UFMG.

O Comunicador é descontraído, persuasivo e 
animado. Precisa de novidades constantemen-
te, bastante interação interpessoal e tem fortes 
tendências de liderança. Em contrapartida, tem 
difi culdade de lidar com rotina e isolamento 
e tem medo de ser rejeitado ou de perder a 
qualidade de vida. Tem necessidade de chamar 
a atenção e não costuma ser detalhista.

O Executor tem muita força de vontade e 
raciocínio lógico. Adora de desafi os e tam-
bém pode ter tendência a liderança devido a 
sua autoconfi ança e de saber se impor diante 
dos demais. Entretanto, em excesso, pode 
ser grosseiro e não admite seus erros. Tem 
necessidade de controle.

O Planejador costuma ter um comportamento 
tranquilo e equilibrado e adora trabalhar em 
equipe. Gosta de rotina, mas também precisa de 
muito planejamento antes de iniciar qualquer 
tarefa. Como contraponto, é resistente a mu-
danças e tem medo de magoar outras pessoas.

O Analista tem muita autodisciplina e é bas-
tante perfeccionista e detalhista, mas prefere 
trabalhar sozinho. Gosta sempre de adquirir no-
vos conhecimentos, mas precisa da aprovação 
dos outros, pois tem necessidade de segurança 
e medo de ser ridicularizado.

É muito comum encontrar características 
de grupos diferentes em uma só pessoa, mas 
o perfi l é determinado pelos traços predomi-
nantes. Os que aparecem em menor escala ou 
são inexistentes precisam ser desenvolvidos ou 
melhorados. É papel do líder descobrir quem 
é cada um dentro de seu time e avaliar qual a 
melhor função para cada profi ssional, a fi m de 
extrair suas melhores qualidades. 

Por exemplo: não é aconselhável colocar um 
perfi l Analista em uma função que requeira 
interação entre equipes, ele dará melhores 
resultados se for selecionado para resolver 
problemas. O que não signifi ca que ele não possa 
aprimorar sua relação interpessoal com o tem-
po. Um bom líder também fornece feedbacks 
de pontos positivos e para evolução, de forma 
que o profi ssional se desenvolva positivamente 
e se mantenha motivado dentro da empresa.

O desafi o principal do líder é observar dia-
riamente como cada indivíduo se comporta 
durante o período de experiência a fi m de 
detectar esses perfi s com mais assertividade e, 
inclusive, ter uma equipe pluralizada, motivada 
e mais efi ciente. Poucas empresas utilizam estas 
técnicas no período de contratação devido aos 
altos custos e, principalmente porque a prática 
torna o processo mais moroso.

Para o profi ssional esta técnica também é 
fundamental, pois ele pode descobrir quais 
pontos podem ser desenvolvidos e, assim, 
trabalhar na sua evolução pessoal e profi ssio-
nal, sem perder sua identidade. Além disso, 
torna o dia a dia em equipe mais empático, 
pois permite enxergar as qualidades do outro 
para saber lidar com as diferenças e entender 
a importância de cada um no time.

Olhar para si e para o outro e aproveitar suas 
melhores qualidades é garantia de sucesso para 
qualquer time. Além de ter mais efi ciência, a 
equipe se sentirá mais confortável e engajada 
para fazer a diferença nos negócios.

(*) - Técnico em Tecnologia da Informação pelo Senai, 
graduado em Ciências da Computação pela Universidade 
Veiga de Almeida, é engenheiro de Software da Braspag e 

ministra palestras em diversos eventos de tecnologia.

A Baía de Setúbal, 
que está entre as 
mais belas do mun-

do, é onde o rio Sado e as 
águas do Oceano Atlântico 
se encontram, resultando 
em um destino turístico 
imperdível. O lado sul da 
baía faz parte da região do 
Alentejo, abrangendo locali-
dades inesquecíveis, como a 
deslumbrante Península de 
Troia e Comporta. Repleto 
de praias, é um destino ob-
viamente popular no verão, 
mas a região tem muito a 
oferecer em qualquer esta-
ção do ano.

Para começar, suas águas 
são povoadas por graciosos 
golfinhos, que podem ser 
observados em agradáveis 
passeios de barco. Além 
disso, o local é convidativo 
para esportes náuticos. 
Kitesurfe, windsurfe, cano-
agem, vela e mergulho são 
apenas algumas das opções, 
e há muitas empresas pron-
tas para ensinar os turistas 
que nunca tentaram essas 
atividades. Em terra, a 
natureza chama a atenção, 
permitindo caminhadas, 
passeios a cavalo e obser-
vação de pássaros.

A região conta com hotela-
ria de excelência, com esta-
belecimentos cinco estrelas, 
como o Troia Design Hotel e 
o Sublime Comporta, além 

de culinária de qualidade 
tanto em restaurantes de co-
zinha tradicional alentejana 
quanto opções contemporâ-
neas de alta gastronomia. Na 
península de Troia, talvez o 
local mais famoso da baía, 
existem incríveis ruínas 
romanas, uma encantadora 
marina, um cassino para 
curtir boas noitadas e um 
ótimo campo de golfe para 
os amantes do esporte. 

Mais ao sul está Comporta, 
uma vila charmosa com casi-
nhas caiadas de branco, emol-
duradas por dunas e campos 
de arroz. A praia da Comporta 
tem areia branquinha e água 
bem azul e tão transparente 
que nem parece o Atlântico. 
Já sua vizinha, a praia do 
Carvalhal, está em um vale 

profundo e é atravessada por 
um pequeno riacho que corre 
até o mar, e a praia do Pego é 
lar do restaurante Sal, eleito 
em 2016 o melhor bar de praia 
do mundo pela Condé Nast 
Traveller. 

A menos de meia hora 
dali está Melides, onde há 
boa praia e bons petiscos. 
Mais para o interior está 
Grândola, uma típica cidade 
alentejana, tranquila e cor-
dial. Por fim, há Alcácer do 
Sal, com um rico patrimônio, 
como seu centro histórico, 
a Cripta Arqueológica do 
Castelo e o próprio castelo, 
com sua impressionante ar-
quitetura de estilo islâmico.

 Para mais informações, 
visite (www.turismodoalen-
tejo.com.br).
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Como ser um líder que 
aproveita o máximo 

de sua equipe
Tiago Rosendo (*)

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CLEBER LIMA DE SOUZA, profi ssão: tec. em edifi cações, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/09/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Ribeiro de Souza e de Maria 
Nilza Lima de Jesus Souza. A pretendente: JANAINA RIBEIRO DE ALMEIDA, 
profi ssão: tec.manutenção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 09/04/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João 
Batista de Almeida e de Maria Cicera Ribeiro de Almeida.

O pretendente: LUIZ CARLOS DE PAULA, profi ssão: serralheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 22/06/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Espindola de Paula e de Leneusa Maria 
da Silva de Paula. A pretendente: GABRIELLA BARBOSA DE SOUZA, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
07/12/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Almeida de 
Souza e de Ivanilde Barbosa de Lima.

O pretendente: GIORGIO LEANDRO BARBOSA, profi ssão: metalurgico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/06/1964, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jorge Leandro Barbosa e de Maria da Conceição 
Silva Barbosa. A pretendente: IVONETE BEZERRA DE LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/06/1971, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Adauto Bezerra de Lima e de Adesina Rosa dos Santos Lima.

O pretendente: FELIPE DE JESUS OLIVEIRA, profi ssão: op. de tememarketing, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/05/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Claudemir de Oliveira e de Solange de Jesus 
Oliveira. A pretendente: MAYARA LETÍCIA LEONCIO BORGES, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/09/1998, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valter Pinto Borges e de Leonilda Leoncio.

O pretendente: WELLINGTON BATISTA DA SILVA, profi ssão: supervisor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Arujá - SP, data-nascimento: 03/11/1989, residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Zaqueu Batista da Silva e de Maria Gilda Batista da 
Silva. A pretendente: JESSY LAINE BANDEIRA ROSENDO, profi ssão: aux. em 
saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: Santa Vitória - MG, data-nascimento: 
28/08/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Feitosa Rosendo e 
de Joelma Bandeira Silva.

O pretendente: EMERSON REINALDO DA SILVA COSTA, profi ssão: designer, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/10/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Reildo Souza da Costa e de Maria Marilene da 
Silva. A pretendente: JESSICA BANDEIRA DOS SANTOS, profi ssão: babá, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/03/1999, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Gonçalves dos Santos e de Denise Bandeira.

O pretendente: BRUNO MARQUES DA CRUZ OLIVEIRA, profi ssão: promotor 
de eventos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/11/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Claudinei Gasparini de 
Oliveira e de Marcia Aparecida da Cruz. A pretendente: CLAUDINE OZOEMENAM 
EZIORAH, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: Lagos - Nigéria, 
data-nascimento: 03/03/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Samuel 
Chukwudi Ezunagu e de Pauline Zargar Ezunagu.

O pretendente: GILBERTO CLARO DA SILVA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/04/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Durval Claro da Silva e de Zilda Pereira da Silva. 
A pretendente: MARIA CRISTINA DA SILVA MOURA, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 24/02/1985, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Manoel da Silva e de Anizia Ramos 
da Silva.

O pretendente: GERALDO DUARTE DE OLIVEIRA FILHO, profi ssão: aj.geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/05/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Duarte de Oliveira e de Maria Teixeira 
da Silva. A pretendente: MONALISA DA CONCEIÇÃO CAMANDAROBA, profi ssão: 
tec.enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
07/02/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Josemar Guimarães 

Camandaroba e de Maria Iracema da Conceição.
O pretendente: ANDREW YAN GOMES DA SILVA MOURA, profi ssão: ofi cial de fi bra 
optica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/04/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilberto da Silva Moura e de Maria 
Alzirene Gomes Barbosa. A pretendente: TALITA DO CARMO SANTOS DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
04/04/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Natalicio João da Silva e 
de Vera Lucia Menezes dos Santos.

O pretendente: ERASMO RIBEIRO SOARES JUNIOR, profi ssão: op. de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/10/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Erasmo Ribeiro Soares e de Edite 
Maria de Jesus Soares. A pretendente: ROSEMEIRE DA SILVA FERREIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/10/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nascimento Ferreira e de 
Francisca Marcos da Silva.

O pretendente: GABRIEL ALEXSANDER DE SOUZA, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/03/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Joaquina Aparecida de Souza Ferreira. A pretendente: TAVANY 
LIMONGE DOS ANJOS, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Campo 
Grande - MS, data-nascimento: 23/03/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Sidney Soares dos Anjos e de Tanha Girlene Limonge dos Anjos.

O pretendente: ROBSON SILVA DE MATOS, profi ssão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Jaconina - BA, data-nascimento: 30/04/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ferreira Araujo de Matos e de Aida 
Pedreira da Silva. A pretendente: ÉRICA MARIA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Tupanatinga - PE, data-nascimento: 30/08/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Dionísio Panta de Souza e de Maria Rita da Silva 
de Souza.

O pretendente: ILTON CORDEIRO DOS SANTOS, profi ssão: taxista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caçaratiba - MG, data-nascimento: 27/03/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Augusto Cordeiro dos Santos e de Lourdes dos 
Santos Santiago. A pretendente: ADRIANA DE SOUZA, profi ssão: fi scal de loja, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/03/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alonso de Souza e de Silvanira Ozana de Souza.

O pretendente: DOUGLAS DOS SANTOS BRITO, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/07/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Gomes de Brito e de Sandra dos Santos 
Brito. A pretendente: INGRID MARCONDES RAMOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 09/11/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Anderson Ramos e de Cristiane Marcondes.

O pretendente: JUVENAL MARQUES COÊLHO, profi ssão: tec.textil, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Rio Branco - AC, data-nascimento: 27/06/1954, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sylvio de Mello Coêlho e de Corina Marques 
Coêlho. A pretendente: GISLENE APARECIDA NEVES, profi ssão: artesã, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/05/1968, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Nivaldo Neves e de Josefa Benta Neves.

O pretendente: MARCOS DIAS DE JESUS JUNIOR, profi ssão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/05/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Dias de Jesus e de Adelia Maria 
Dias. A pretendente: LÍLIAN DOS SANTOS, profi ssão: costureira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/02/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdeci Francisco dos Santos e de Maria 
Helena dos Santos.

O pretendente: HELIO FIDELIS, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 15/01/1962, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Marcolino Fidelis e de Rita Santana Fidelis. A pretendente: CRISTIANE 
DA SILVA RIBEIRO, profi ssão: aux.limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória de 
Santo Antão - PE, data-nascimento: 30/04/1977, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Maria Graziele da Silva Ribeiro.

O pretendente: ANDRÉ PINHEIRO OLLÉR, profi ssão: comprador senior, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 14/05/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Robles Ollér e de Sonia Regina Pinheiro 
Magalhães Ollér. A pretendente: SARAH ANDRY SILVA, profi ssão: aux. contabil, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 21/05/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro José da Silva e de Selma Maria da Silva.

O pretendente: ADRIANO FERNANDO DOMINGUES, profi ssão: tecnico eletrotecnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/02/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Fernandes Domingues e de 

Josefa Corrêa de Souza Domingues. A pretendente: VIVIANE ALVES FERNANDES, 
profi ssão: analista de compras, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 03/10/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilson 
Sampaio Fernandes e de Marinete Alves Coleho Fernandes.
O pretendente: RODRIGO COSTA DA SILVA, profissão: metalurgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/05/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Rodrigues da Silva e de Marineusa 
Vanderlei Bomfim da Costa da Silva. A pretendente: LILIANE ANTONIA DE 
JESUS GOMES, profissão: aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 02/06/1982, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Loureto Ramiro da Silva Gomes e de Darcy Moreira de Jesus 
Gomes.

O pretendente: FRANCISCO UILSON CARLOS MOREIRA CAVALCANTE, profi ssão: 
balconista, estado civil: solteiro, naturalidade: Tauá - CE, data-nascimento: 27/11/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jesus Moreira Coriolano e de Antonia 
Cavalcante de Oliveira. A pretendente: CAROLINA SILVA DA CRUZ, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/07/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sandro Eiras da Cruz e 
de Rozilene Maria da Silva.

O pretendente: RICHARD SANTOS PEREIRA, profi ssão: técnico de informatica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/08/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adriano Silva Pereira e de Ana Tercia Ferreira 
Santos. A pretendente: SARA MARQUES DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/09/1998, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Cardoso dos Santos e de Severina 
Marques da Silva Maia.

O pretendente: JULIO CASSIO DO NASCIMENTO DE SOUZA, profi ssão: motoboy, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Petrolina - PE, data-nascimento: 23/05/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Aristides de Souza Neto e de Edileuza 
Maria do Nascimento de Souza. A pretendente: VALÉRIA RIBEIRO DE SOUZA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/04/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Vagner Ferreira de Souza 
e de Rozelina Ribeiro da Silva.

O pretendente: GILMAR NAPOLEÃO, profi ssão: comerciante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Prado Ferreira - PR, data-nascimento: 25/09/1969, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Bolivar Napoleão e de Maria Lucia Barbosa Napoleão. A 
pretendente: DANIELA REZENDE, profi ssão: do lar, Estado Civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 06/06/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Milton Rezende Dairse do Prado Rezende.

O pretendente: KILDERES OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: assistente de contas 
a pagar, estado civil: solteiro, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 22/11/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cicero Bento da Silva e de Vilma Maria 
Oliveira da Silva. A pretendente: SABRINA LIMA SILVA, profi ssão: op.de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/08/1996, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Sebastião da Silva e de Iracema Batista 
de Lima Silva.

O pretendente: CLERTON OLIVEIRA DA CUNHA, profi ssão: lancheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pilão Arcado - BA, data-nascimento: 10/12/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Juraci Felix da Cunha e de Luiza Oliveira da 
Cunha. A pretendente: MARILEIDE PEREIRA SANTOS, profi ssão: autonoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Pilão Arcado - BA, data-nascimento: 30/12/1971, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdivino Borges dos Santos e de Railda Pereira 
Santos.

O pretendente: JUCELINO BASILIO DA SILVA, profi ssão: aj.pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Governador Valadares - MG, data-nascimento: 16/11/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Divino Basilio da Silva e de Maria 
Bernadina da Silva. A pretendente: LUILMA FÉLIX DOS SANTOS, profi ssão: autonoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro - BA, data-nascimento: 22/03/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Félix dos Santos e de Nailma 
Alcantara Santos.

O pretendente: DENIS JUAN NAGAOKA, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 24/06/1979, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Jorge Toshihiko Nagaoka e de Satiko 
Fukano. A pretendente: CARLA DA SILVA FERREIRA, profissão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/05/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Isaias Jacinto Ferreira e de 
Genady Laurentino da Silva Ferreira.

Baía de Setúbal atrai visitantes 
ao Alentejo o ano todo

A apenas 50 km de Lisboa, está uma baía de águas serenas, com uma 
natureza exuberante e paisagens de tirar o fôlego.
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

GINALDO SOARES SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão web designer, nascido em 
Feira Grande, Estado de Alagoas (CN:LV.A/002.FLS.271-FEIRA GRANDE/AL), Feira 
Grande, AL no dia dezesseis de abril de mil novecentos e setenta e seis (16/04/1976), 
residente e domiciliado Rua Guarujá do Sul, 425, Cidade Líder, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de Givaldo Soares da Silva e de Janete Souza. LUCIANA SOARES DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Feira Grande, Estado de Ala-
goas (CN:LV.A/011.FLS.143V-FEIRA GRANDE/AL), Feira Grande, AL no dia dezenove 
de dezembro de mil novecentos e setenta e seis (19/12/1976), residente e domiciliada 
Rua Guarujá do Sul, 425, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson 
Soares da Silva e de Maria José Soares Silva.

ELENILSON BARBOSA PIEDADE, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Marapanim, Estado do Pará (CN:LV.A/007.FLS.024 MARAPANIM/PA), Marapanim, 
PA no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (26/05/1984), resi-
dente e domiciliado Rua Monte Car, 1490, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carval-
ho, neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severiano da Silva Piedade e de Odinéia do 
Rosário Barbosa. MAIANNA DANIELE GONÇALVES DA CUNHA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Belém, Estado do Pará (CN:LV.A/076.FLS.193V-4º OFÍCIO 
DE BELÉM/PA), Belém, PA no dia quatro de março de mil novecentos e noventa e um 
(04/03/1991), residente e domiciliada Rua Monte Car, 1490, casa 03, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Edivaldo Farias da 
Cunha e de Maria dos Anjos Nunes Gonçalves.

LUCIANO SILVA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão motorista de caminhão, na-
scido em Planaltino, Estado da Bahia, Planaltino, BA no dia quatro de janeiro de mil 
novecentos e setenta e nove (04/01/1979), residente e domiciliado Rua Luciano Bazor, 
176, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edgard 
Nunes de Santana e de Ivani Souza Silva. DIANA CREMILDA DA SILVA ANTONIO, 
estado civil solteira, profi ssão encarregada fi nanceiro, nascida em Timbaúba, Estado 
de Pernambuco, Timbaúba, PE no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e três (26/12/1983), residente e domiciliada Rua Santana do Parnaíba, 30, casa 
02, Jardim Dulce, Poá, neste Estado, Poá, SP, fi lha de João José Antonio e de Cremilda 
Severina da Silva. "Cópia Enviada Pelo Ofi cial de R.C.P.N de Poá."

ELEVI DOS SANTOS SALDANHA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/205.FLS.129V TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no 
dia doze de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (12/08/1985), residente e dom-
iciliado Rua Bartolomeu Ferrari, 749, bloco B, apartamento 53, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Wilson Borges Saldanha e 
de Maria Socorro dos Santos Saldanha. ANA CLAUDIA DOS SANTOS VAZ, estado 
civil solteira, profi ssão atendente II, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/094.FLS.285V-
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
sete (11/02/1987), residente e domiciliada Rua Bartolomeu Ferrari, 749, bloco B, apar-
tamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Dirceu Trindade Vaz e de Risonete Aparecida dos Santos.

ÉDIPO DE MELLO ALVES BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, 
nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/076.FLS.134-CAMBUCI/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (12/09/1988), 
residente e domiciliado Rua Aricurana, 281, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Péricles Alves Batista e de Leila Lúcia de Mello Batista. 
LUANA TAVARES DE OLIVEIRA ALVES, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/265.FLS.066 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e seis (25/11/1996), 
residente e domiciliada Rua Deodato Saraiva da Silva, 75, Parque das Paineiras, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Tavares de Oliveira Alves e de Naiza Ana 
de Morais Oliveira Alves.

MAX JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/306.FLS.215V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia três de abril de mil novecentos e noventa e oito (03/04/1998), residente e domiciliado 
Rua Serra do Ouro Branco, 05, A, casa 04, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Manoel Missias de Oliveira e de Geraldina Fernandes da Silva. ALLOAH 
BÁRBARA VENÂNCIO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante de coz-
inha, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/361.FLS.025 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e nove (21/10/1999), resi-
dente e domiciliada Rua Serra do Ouro Branco, 430, B, casa 01, Jardim Marabá, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdecir Jose dos Santos e de Bárbara Venâncio.

ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em 
Itabuna, Estado da Bahia, Itabuna, BA no dia treze de junho de mil novecentos e oitenta 
e três (13/06/1983), residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, 1000, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Mendes de Oliveira e de Marinalva Almeida 
da Silva. RITA DE CASSIA GONÇALVES RAMOS, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil 
novecentos e oitenta e dois (21/03/1982), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, 
1000, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Ovidio Ramos e de Iara 
Gonçalves Ramos.

SANDRO DUTRA, estado civil divorciado, profi ssão policial militar, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e setenta e 
um (05/01/1971), residente e domiciliado Rua Lagoa Tai Grande, 681, casa 06, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Augusto Dutra e de Maria Nogueira Dutra. 
DANIELA FEREZIN LOURO, estado civil divorciada, profi ssão gerente de loja, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos 
e setenta e nove (22/08/1979), residente e domiciliada Rua Lagoa Tai Grande, 681, 
casa 06, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Waldir Louro e de Selma Ferezin Louro.

RODRIGO SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de enfermagem, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/055.FLS.179V BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia sete de maio de mil novecentos e oitenta e três (07/05/1983), residente e 
domiciliado Rua Jacinto Macamboa, 53, Jardim Brasília, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Iderval da Silva e de Maria de Lourdes de Souza da Silva. SIMONE SOARES 
ABREU, estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia treze de maio de mil novecentos e oitenta e nove (13/05/1989), 
residente e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 1126, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ailton Covelho de Abreu e de Marisa Soares de 
Jesus Abreu.

CLEBER CICERO DA CUNHA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão técnico de rede, 
nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/073.FLS.250-MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (05/01/1995), 
residente e domiciliado Rua Geraldo Santen, 85, casa 02, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cleber Cicero da Cunha e de Simone 
Cristina da Silva. EDUARDA BRAGA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/336.FLS.099V ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove 
(26/02/1999), residente e domiciliada Rua Geraldo Santen, 85, casa 02, Conjunto Res-
idencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Waltemir Roberto dos 
Santos e de Aline Maria Braga Leite.

DAVID RANDOLPH FERREIRA DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão micro em-
presário, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/007.FLS.071V VILA FORMOSA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e setenta e 
seis (25/12/1976), residente e domiciliado Rua Arraial do Bonfi m, 434, casa 01, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Ferreira de Melo e de Neide 
Tavares de Melo. GISLAINE TEODORO INÁCIO, estado civil solteira, profi ssão micro 
empresária, nascida em Santa Fé do Sul, neste Estado (CN:LV.A/003.FLS.599-SANTA 
FÉ DO SUL/SP), Santa Fé do Sul, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e 
setenta e oito (21/03/1978), residente e domiciliada Rua Arraial do Bonfi m, 434, casa 
01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Júlio Inácio e de Cleusa 
Teodoro Inácio.

HENRIQUE EDUARDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor ex-
terno, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/207.FLS.251 LIBERDADE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e noventa e dois 
(22/11/1992), residente e domiciliado Rua Deputado Romeu de Campos Vergal, 39, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Eduardo 
dos Santos e de Rosana Lucinda da Mata dos Santos. JESSICA DA SILVA OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Peruíbe, neste Estado (CN:LV.A/009.
FLS.196-PERUÍBE/SP), Peruíbe, SP no dia dez de maio de mil novecentos e noventa e 
um (10/05/1991), residente e domiciliada Rua Deputado Romeu de Campos Vergal, 39, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Irineu Santos 
de Oliveira e de Sandra Alves da Silva Oliveira.

RAFAEL AUGUSTO PACHECO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de estoque, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/063.FLS.415-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia treze de agosto de mil novecentos e noventa 
e quatro (13/08/1994), residente e domiciliado Rua Olhos Mansos, 56, B, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de André Luis Pacheco 
e de Rosana Augusta Pereira. YASMIM ARIANE RODRIGUES BASTOS, estado civil 
solteira, profi ssão ajudante de copeiro, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/363.FLS.176V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e nove (27/12/1999), residente e domiciliada Avenida 
Caititu, 1310, B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Aguinaldo Leonardo Bastos e de Rosilene Rodrigues de Lima.

JESSÉ GOMES SABINO FILGUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de 
compras, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/022.FLS.275-TAT-
UAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e oiten-
ta (29/08/1980), residente e domiciliado Rua Malmequer-do-campo, 510, Gleba do 
Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Sabino Filgueira e de Veridiana 
Gomes Carmonho e Silva Sabino Filgueira. SILVANA REGINA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão professora, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia pri-
meiro de junho de mil novecentos e oitenta e um (01/06/1981), residente e domiciliada 
Rua Padre Frei Jorge Walter Nunes, 506, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de David da Silva e de Beatriz Augusta da Silva.

MAURICIO MUNIZ MATIAS, estado civil solteiro, profi ssão analista PCP, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/047.FLS.247-VILA MATILDE-SP), São Paulo, SP no dia 
treze de março de mil novecentos e oitenta e nove (13/03/1989), residente e domicil-
iado Rua José Dias Velho, 77, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Matias e de Marcia Muniz Matias. JAQUELINE AGOSTINHO 
MARQUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/164.FLS.297V-ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia dezoito de 
julho de mil novecentos e noventa e dois (18/07/1992), residente e domiciliada Rua José 
Dias Velho, 77, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Mauro Marques da Silva e de Fatima Aparecida Agostinho da Silva.

GEISON RAULINO VIEIRA, estado civil divorciado, profi ssão técnico de toner, nasci-
do em Fortaleza, Estado do Ceará, Fortaleza, CE no dia quinze de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e um (15/12/1981), residente e domiciliado Rua Professor Hase-
gawa, 1613, apartamento 13 F, G-03, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lu-
ciano Bandeira Vieira e de Maria Socorro Raulino Vieira. DANIELA MARIA DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de embalagem, nascida em Subdistrito Vila 
Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/151.FLS.100-VILA PRUDENTE/SP, São Paulo, SP no 
dia dois de abril de mil novecentos e oitenta e seis (02/04/1986), residente e domiciliada 
Rua Professor Hasegawa, 1613, apartamento 13-F, G-03, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Nilton José dos Santos e de Maria Aparecida dos Santos.

DYLAN SANFORD CLARK, estado civil solteiro, profi ssão professor de inglês, nascido 
em Durham - Carolina do Norte, Durham - Carolina do Norte no dia dezesseis de junho 
de mil novecentos e noventa e seis (16/06/1996), residente e domiciliado Rua Cabo Joel 
Leite, 377, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Martin Harold Clark e de Sherry Lynn Clark. PAMELA DE OLIVEIRA ALMEIDA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV.A/037.FLS.496-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dois de no-
vembro de mil novecentos e noventa e um (02/11/1991), residente e domiciliada Rua 
Cabo Joel Leite, 377, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Návido Matos Almeida e de Edicleusa de Oliveira Ribeiro.

ANTONIO RODRIGO DA SILVA SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar admin-
istrativo, nascido em Tauá, Estado do Ceará (CN:LV.A/021.FLS.458-TRUÇU-ACOPI-
ARA/CE), Tauá, CE no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(18/12/1985), residente e domiciliado Rua Rio Canabrava, 43, casa 02, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Vicente da Silva e de Antonia Roseneide de Sousa 
Silva. PATRICIA GUIMARÃES RIBEIRO LEITE, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/272.FLS.098V-SANTO 
AMARO/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(18/06/1986), residente e domiciliada Rua Rio Canabrava, 43, casa 02, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulino Ribeiro Leite e de Dominga Guimarães Leite.

LUIZ CELSO DUARTE, estado civil viúvo, profi ssão motorista, nascido em Cachoei-
rinha, Estado de São Paulo, São Paulo, SP no dia vinte e seis de junho de mil novecen-
tos e cinquenta e sete (26/06/1957), residente e domiciliado Rua Irará, 279, casa 02, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bertolino 
Duarte Júnior e de Sebastiana Duarte. ELIANE ALVES MENEZES, estado civil divor-
ciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de 
maio de mil novecentos e setenta e dois (06/05/1972), residente e domiciliada Rua Ma-
noel Preto, 75, casa 02, Vila Augusta, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, 
SP, fi lha de Carlos Menezes e de Ivani Alves Menezes. "Cópia Enviada Pelo Ofi cial de 
R.C.P.N de Itaquaquecetuba."

LUCAS MARTIRES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador de telev-
endas, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/456.FLS.172-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e 
noventa e sete (01/05/1997), residente e domiciliado Rua Sestílio Melani, 106, casa 04, 
Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Mauro 
de Oliveira e de Helia Silva Martires de Oliveira. PALOMA MARIA CELESTINO DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão embaladeira, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV.A/277.FLS.194-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de abril de mil novecentos e noventa e sete (22/04/1997), residente e domiciliada Rua 
Ângelo Saccol, 128, Jardim São José, neste Capital, São Paulo, SP, fi lha de Severino 
Caetano da Silva e de Cicera Maria Celestino.

MARCO AURÉLIO DA HORA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nasci-
do em neste Distrito (CN:LV.A/063.FLS.244-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (19/10/1982), residente e dom-
iciliado Rua Cristina Pisan, 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Claudinei da Silva e de Maria Neusa da Hora Silva. ANGÉLA 
MARIA CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/092.FLS.078-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e seis (14/09/1986), residente e domiciliada Rua 
Cristina Pisan, 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Sebastião Angelo da Silva e de Maria das Graças Oliveira Rocha da Silva.

MAX EUZEBIO DA GAMA, estado civil divorciado, profi ssão prensista, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e oitenta 
e três (28/06/1983), residente e domiciliado Rua Sho Yoshioka-Travessa da Glória, 04, 
Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ismael da Gama Neto e de 
Natalina Euzebio da Gama. TAIANA SARAIVA VIANA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná 
(CN:LV-A-023,FLS.202-SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR), Santo Antonio da Platina, 
PR no dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa e um (04/08/1991), residente e 
domiciliada Rua Sho Yoshioka- Travessa da Glória, 04, Gleba do Pêssego, neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lha de Claudinei Inácio Viana e de Cleusa de Jesus Saraiva Viana.

VINICIUS SOUZA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial de manutenção, na-
scido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/099.FLS.291-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa e cinco (23/03/1995), 
residente e domiciliado Rua Sassafrás, 08, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Valdomiro Gonçalves Costa e de Silvana Souza Costa. SABRINA PEREI-
RA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/226.FLS.131V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco (12/06/1995), residente e domiciliada Rua Pantanais do 
Mato Grosso, 416, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião 
Pereira de Sousa e de Solange da Conceição Sousa.

BRUNO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de tritu-
rador, nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.065V-VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos e noventa e qua-
tro (07/01/1994), residente e domiciliado Rua Guarapá, 65, B, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Valter de Oliveira e de Helena dos Santos de 
Oliveira. LUCIMARA ROSA DE MACEDO, estado civil solteira, profi ssão analista de 
garantia, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/111.FLS.185-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de mil novecentos 
e oitenta e um (31/10/1981), residente e domiciliada Rua Guarapá, 65, B, Parque Gua-
rani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osorio Felix de Macedo e de Marilza Rosa 
Fernandes de Macedo.

UILLIAN LOURENÇO ANACLETO, estado civil solteiro, profi ssão analista de telecomu-
nicações, nascido em Diadema, neste Estado (CN:LV-A 051,FLS.278-DIADEMA/SP), 
Diadema, SP no dia nove de agosto de mil novecentos e oitenta e um (09/08/1981), 
residente e domiciliado Avenida Padre Francisco de Toledo, 294, bloco C, apartamento 
32, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Adão Bazilio Anacleto e de Geralda Epifânea Anacleto. RAQUEL TEIXEIRA DE 
SOUSA, estado civil solteira, profi ssão bibliotecária, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV-A 199,FLS.162-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (23/12/1985), residente 
e domiciliada Rua Francisco Bollini, 93, bloco A, apartamento 51, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Vilson de Sousa e de 
Odilene Melo Teixeira.

JORGE TADEU DANTAS BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, na-
scido em neste Distrito (CN:LV.A/222.FLS.182 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de março de mil novecentos e noventa e cinco (19/03/1995), residente e 
domiciliado Rua do Cloro, Viela Eliza Beth, 37, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Barbosa da Silva Filho e de Simone Dantas dos Santos. YASMIN 
PEREIRA ALVES, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito Tat-
uapé, nesta Capital (CN:LV.A/107.FLS.260V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e cinco de março de mil novecentos e noventa e seis (25/03/1996), residente e domicili-
ada Rua do Cloro, Viela Eliza Beth, 37, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Olion Alves Filho e de Rosimeire Pereira dos Santos.

MICHAEL FELIX DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão técnico em ma-
nutenção, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/103.FLS.097 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (22/01/1988), resi-
dente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 1347, apartamento 33-A, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Carlos de Carvalho e 
de Roseli Felix dos Santos. ALINE APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/048.
FLS.281V ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia oito de setembro de mil novecentos 
e noventa (08/09/1990), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 1347, apartamento 
33-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Aparecido dos Santos e de Lucilene Teixeira dos Santos.

UANDERSON DE ALMEIDA PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, na-
scido em Barra do Choça, Estado da Bahia, Barra do Choça, BA no dia dezesseis de 
setembro de mil novecentos e noventa (16/09/1990), residente e domiciliado Rua Con-
fi ssão, 714, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arcelino 
Alves Pereira e de Adelia de Almeida Pereira. FABIANA NASCIMENTO ROSA, estado 
civil divorciada, profi ssão escriturária administrativo, nascida em Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG no dia doze de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e um (12/02/1981), residente e domiciliada Rua Confi ssão, 714, casa 02, Gleba 
do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amilton Antonio Rosa e de Creuza 
Maria do Nascimento Rosa.

CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão diretor comer-
cial, nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de junho de mil novecentos e setenta e sete (22/06/1977), residente e domicilia-
do Rua Florêncio Varela, 80, apartamento 41-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues e de Dirce Dias da Silva. ADRI-
ANA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão governanta, nascida em Subdis-
trito Ibirapuera, nesta Capital, São Paulo, SP no dia cinco de agosto de mil novecentos 
e oitenta e sete (05/08/1987), residente e domiciliada Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
1451, bloco A1, apartamento 188, Cocaia, 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, 
Guarulhos, SP, fi lha de Orlando Francisco da Silva e de Maria José da Silva. "Cópia 
Enviada Pelo Ofi cial de R.C.P.N do 1º Subdistrito de Guarulhos."

CAUAN SANTOS MASCARENHAS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão bar-
beiro, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/326.FLS.037V-
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de novembro de mil novecentos e noventa 
e oito (11/11/1998), residente e domiciliado Rua Catende, 500, Jardim Nordeste, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Cleiton Mascarenhas Ferreira e de Zelandia Maria dos 
Santos. EDUARDA MARCELA GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
etiquetadora, nascida em Tatuí, neste Estado (CN:LV.A/059.FLS.327 TATUÍ-SP), Tatuí, 
SP no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (22/02/1999), res-
idente e domiciliada Rua Arte do Sol, 23, C, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Gonçalves da Silva e de Cristiane Gonçalves.

MARCIO RODRIGUES MONÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão assistente de logísti-
ca, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (24/10/1987), residente e domi-
ciliado Rua Cabo Joel Leite, 343, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Rodrigues Monção e de Sonia Aparecida de Souza 
Monção. LAIS PAULINO DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de 
mil novecentos e noventa e cinco (31/10/1995), residente e domiciliada Rua Geishofer, 
92, Jardim Baruch, 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lha de 

Benedito Santos de Jesus e de Risonelda Maria Paulino. "Cópia Enviada Pelo Ofi cial de 
R.C.P.N do 1º Subdistrito de Guarulhos."

CLAUDEMIR DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em Ara-
piraca, Estado de Alagoas, Arapiraca, AL no dia cinco de maio de mil novecentos e 
sessenta e seis (05/05/1966), residente e domiciliado Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 
37, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Manoel Clementino da Silva e de Maria Donzinha da Conceição. CLEONICE CARDO-
SO DE SÁ, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em Bilac, neste Estado 
(CN:LV.A/018.FLS.278-IPORÃ/PR), Bilac, SP no dia quinze de agosto de mil novecen-
tos e sessenta e sete (15/08/1967), residente e domiciliada Rua Jerônimo de Abreu do 
Vale, 37, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, SP, fi lha de José 
Cardoso de Sá e de Terezinha Teixeira de Jesus.

CLEDSON RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, na-
scido em Barra do Corda, Estado do Maranhão (CN:LV.A/112.FLS.179V-BARRA DO 
CORDA/MA), Barra do Corda, MA no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e oito (18/02/1978), residente e domiciliado Rua Moacir de Souza, 11, casa 01, 
Jardim das Camélias, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Lily Rodrigues da Silva. 
ROSIMEIRE DOS SANTOS BATISTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Santaluz, Estado da Bahia (CN:LV.A/043.FLS.158 SANTALUZ/BA), Santaluz, BA no dia 
seis de março de mil novecentos e setenta e quatro (06/03/1974), residente e domicili-
ada Travessa Peri Mirim, 11, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Altino João Batista e de Julita Batista dos Santos.

WILLANS EZEQUIEL DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão técnico em enfer-
magem, nascido em Subdistrito Aclimação, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez 
de novembro de mil novecentos e setenta e nove (10/11/1979), residente e domiciliado 
Rua Ernesto José Guerra, 498, Parque Savoy City, nesta Capital, São Paulo, SP, fi l-
ho de Dário Gomes da Silva e de Ana Maria Ezequiel Gomes. MÔNICA APARECIDA 
MARTINS DINIZ, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em neste Distri-
to (CN:LV-A-054,FLS.121 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de julho de mil 
novecentos e setenta e um (13/07/1971), residente e domiciliada Rua Juçaral, 546, casa 
01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Machado 
Diniz e de Nair Elena Martins Diniz.

DJALMA PEREIRA LESSA, estado civil divorciado, profi ssão operador de estaciona-
mento, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de junho de mil 
novecentos e setenta e cinco (08/06/1975), residente e domiciliado Rua Mato Grosso, 
25, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz Sobrinho e de Leon-
ir Pereira Lessa. ANDRÉIA FERNANDES VENÂNCIO, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia dez de junho de mil novecentos e setenta e quatro (10/06/1974), residente e 
domiciliada Rua Mato Grosso, 25, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Geraldo Venâncio dos Santos e de Lorici Fernandes Paulino Venâncio.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: TIAGO DOS SANTOS BORGES REGO, estado civil divorciado, profi s-
são operador de impressora, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/08/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ilmar Borges Rêgo e de Luzia 
Aparecida dos Santos. A pretendente: ELIANE MACEDO CAMPOS, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/04/1978, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Josafa Macedo Campos e Maria Zelia Campos

O pretendente: DOUGLAS SOUZA MARIN, estado civil solteiro, profi ssão corretor de 
imóveis, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/07/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manolo Capuch Marin e de Marta Francinuzia de 
Sousa Marin. A pretendente: KARINA GARCIA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 19/11/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Fernandes Garcia e de Janice Garcia.

O pretendente: JÚLIO CESAR MOURA MARTINEZ, estado civil solteiro, profi ssão en-
genheiro elétrico, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/05/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos Martinez e de Maria Nunes de 
Moura Martinez. A pretendente: BRUNA CALCAGNITI SANTANA, estado civil solteira, 
profi ssão microempresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/09/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Neviton Santana e de 
Cláudia Calcagniti Santana.

O pretendente: FELIPE RENDEIRO BUONZO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/09/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antônio Buonzo e de Édina Rendeiro Buonzo. A preten-
dente: MARCELLA SANT'ANNA LOPES, estado civil divorciada, profi ssão engenheira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 04/12/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ayrton Samos Lopes e de Lilian Frederica Sant'anna Lopes.

O pretendente: FÁBIO RICARDO TESSER GIMENES, estado civil divorciado, profi s-
são engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/09/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ariovaldo Trombini Gimenes e de Maria Lucia 
Tesser Gimenes. A pretendente: GIOVANA FATIMA MARQUES RIGHI, estado civil 
divorciada, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em  São Paulo - SP, no dia 04/10/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Caetano Righi e de 
Neusa Benedita Marques Righi.

O pretendente: LEONARDO BELTRÃO GALDINO DE TOLEDO, estado civil solteiro, 
profi ssão bancário, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/11/1995, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Pagliato de Toledo e de Fernanda Simo-
netti Galdino de Toledo. A pretendente: TATIANA BARBATO, estado civil solteira, profi ssão 
hoteleira, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/06/1995, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jeff erson Barbato e de Mirtes Regina Trindade Barbato.

O pretendente: RADIR MACEDO, estado civil solteiro, profi ssão microempresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 29/12/1961, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria de Lourdes Macedo. A pretendente: ADRIANA VIANA 
CARLESSO DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão técnica de nutrição e 
dietética, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/03/1970, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dino Carlesso e de Maria Helena Vianna.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: ALDO DE FIGUEIREDO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Tomé Açu - PA, no dia (29/11/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Pereira da Costa e de Benedita Rosa de Figueiredo Costa. 
A pretendente: EVANISE GOMES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, 
nascidanesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (12/04/1972), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Malaquias da Silva e de Maria Ivanete Bezerra da Silva.

O pretendente: CLOVIS ALEXANDRE ROCHA LUCAS, estado civil solteiro, profi ssão 
coordenador, nascido nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (08/05/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Clovis Lucas e 
de Vera de Lourdes Rocha Lucas. A pretendente: JAQUELINE DOS SANTOS FREITAS, 
estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (22/07/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Jorge Domingos de Freitas e de Neusa dos Santos Freitas.

O convivente: CARLOS EDUARDO DE SOUZA BRITO, estado civil solteiro, profi s-
são analista tecnologia, nascido em Santo André - SP, no dia (31/07/1981), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ana Francisca de Souza. A 
convivente: ROBERTA FRANIA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão aeronauta, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (10/09/1983), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lourival Gilio Ferreira e de Neide Frania Ferreira.

 

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: ROGÉRIO YOITI HIRAMUKI, de nacionalidade brasileira, solteiro, repre-
sentante comercial, natural nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia (30/01/1980), residente 
e domiciliado no Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lho de Shigueo Hiramuki e de Akie Miyai 
Hiramuki. A pretendente: CAMILA MASUMI IIHAMA, de nacionalidade brasileira, solteira, 
cirurgiã dentista, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (24/07/1980), residente e do-
miciliada no Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lha de Teruo Iihama e de Amelia Harada Iihama.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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