
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quinta-feira,
25 de abril de 2019

Ano XVII – Nº 3.856

“Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer 
ser nada.
À parte isso, tenho 
em mim todos os 
sonhos do mundo”.
Fernando Pessoa (1890/1935)
Escritor português
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O presidente Jair Bolso-
naro sancionou ontem 
(24), em cerimônia no 

Palácio do Planalto, a lei que 
cria a Empresa Simples de 
Crédito (ESC). Na prática, 
qualquer pessoa poderá abrir 
uma empresa simples de cré-
dito para emprestar recursos 
no mercado local para micro e 
pequenas empresas. Pessoas 
físicas poderão abrir uma ESC 
em suas cidades e emprestar 
dinheiro para pequenos ne-
gócios, como cabeleireiros, 
mercadinhos e padarias. 

Não há exigência de capital 
mínimo para a abertura da 
empresa, mas a receita bruta 
anual permitida será de no 

Jair Bolsonaro sanciona 
lei de criação da Empresa 
Simples de Crédito (ESC)

máximo R$ 4,8 milhões, vedada 
ainda a cobrança de encargos e 
tarifas. “Nossa esperança agora 
é que, com a empresa simples 
de crédito, nos mais diversos 
cantos do Brasil, possamos em-
prestar dinheiro, com juro menor. 
Você, que tem um dinheirinho 
na poupança, tire da poupança, 
abra uma empresa e comece a 
emprestar dinheiro para quem 
produz e trabalha neste país”, 
afi rmou o senador Jorginho Mello 
(PR-SC), autor do projeto legis-
lativo que deu origem à empresa 
simples de crédito.  

O governo estima que a cria-
ção da ESC pode injetar R$ 
20 bilhões, por ano, em novos 
recursos para os pequenos ne-

gócios no Brasil. Isso representa 
crescimento de 10% no mercado 
de concessão de crédito para 
as micro e pequenas empre-
sas, que, em 2018, alcançou o 
montante de R$ 208 bilhões. 
De acordo com estimativa do 
Sebrae, esse resultado deve 
ser alcançado no momento em 
que as primeiras mil empresas 
simples de crédito entrarem em 
atividade.

O ex-presidente nacional 
do Sebrae, Guilherme Afif 
Domingos, atualmente asses-
sor especial do Ministério da 
Economia, disse que a ESC vai 
democratizar e reduzir o custo 
do crédito. “A empresa simples 
de crédito é aquele indivíduo 

O assessor especial do ministro da Economia, Guilherme Afi f Domingos, cumprimenta o presidente 

Jair Bolsonaro na cerimônia de sanção da Empresa Simples de Crédito, no Palácio do Planalto.

que registra uma empresa e 
passa a emprestar na sua co-
munidade, a um juro que vai 
ser menor do que é oferecido na 
região, porque hoje os grandes 

bancos captam de todos, mas 
só emprestam para alguns”.  As 
empresas simples de crédito 
terão regime tributário de em-
presa convencional, pelo lucro 

real ou presumido, não poden-
do, portanto, enquadrar-se no 
Simples, que é o regime apli-
cado exclusivamente às micro 
e pequenas empresas (ABr).

CNI/Ibope: 35% 
avaliam governo
como ótimo ou bom

Pesquisa de opinião CNI/Ibope 
divulgada ontem (24) mostra que 
35% dos brasileiros entrevistados 
avaliam o governo do presidente 
Jair Bolsonaro como ótimo ou 
bom; 31% como regular; 27% 
como ruim ou péssimo; e 7% não 
sabem ou não responderam à per-
gunta. Essa é a primeira pesquisa 
CNI/Ibope sobre a avaliação do 
governo Bolsonaro.

Pela pesquisa, a maneira 
de governar do presidente é 
aprovada por 51% dos entrevis-
tados e desaprovada por 40%. 
Outros 9% não sabem ou não 
responderam à pergunta. Em 
relação à confi ança, 51% dos 
entrevistados afi rmaram confi ar 
no presidente Jair Bolsonaro, 
enquanto 45% não confi am.

Quando o assunto é sobre 
a aprovação do governo por 
áreas de atuação, as melhores 
avaliadas são a segurança 
pública, onde 57% disseram 
aprovar as ações e políticas do 
governo; educação (51%); e 
meio ambiente (48%). As áreas 
piores avaliadas são taxa de 
juros, onde 57% desaprovam as 
ações do governo, e impostos, 
com desaprovação de 56%.

A perspectiva de 45% dos en-
trevistados é de que o restante 
do governo Bolsonaro seja ótimo 
ou bom, 25% esperam que seja 
regular, 23% acreditam que vai 
ser ruim ou péssimo e 7% não sa-
bem ou não responderam (ABr).

Título de Eleitor
Eleitores que não votaram nem 

justifi caram sua ausência às urnas 
por três eleições consecutivas cor-
rem o risco de ter o título de eleitor 
cancelado. Do total de 2,6 milhões 
de brasileiros em situação irregular, 
apenas 84.596 já conseguiram evitar 
o cancelamento. O prazo fi nal para 
regularizar a situação termina no pró-
ximo dia 6 de maio. Até agora, pouco 
mais de 3% do total de eleitores nesta 
situação compareceram aos cartórios 
eleitorais de todo o país.

Inadimplência atinge 
63 milhões de 
consumidores

O número de consumidores 
inadimplentes no Brasil chegou 
a 63 milhões em março de 2019 
e registrou recorde desde 2016, 
quando teve início a série histó-
rica. Isto signifi ca que 40,3% da 
população adulta do país está 
com dívidas atrasadas e nega-
tivadas. Na comparação com 
o mesmo mês do ano anterior 
(61,0 milhões), o aumento foi 
de 3,2%, ou seja, dois milhões 
a mais de pessoas. Na relação 
março x fevereiro 2018, a alta 
foi de 1,2%.

“O aumento do desemprego 
e o repique da infl ação nos 
primeiros meses do ano re-
sultaram em perdas da renda 
do consumidor, que impactam 
diretamente na inadimplên-
cia. Também a concentração 
de compromissos fi nanceiros 
típicos de início de ano (IPTU, 
IPVA, material escolar etc.) 
pressionaram o orçamento da 
população”, diz o economista 
da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Por faixa etária, a inadim-
plência é maior nas pessoas 
de 36 a 40 anos (48,5% delas 
estão inadimplentes), mas os 
idosos (consumidores com 
mais de 61 anos) apresentaram 
a maior alta (1,9 p.p.) em março 
de 2019, na comparação com 
o mesmo mês do ano anterior: 
38,8% deles estavam inadim-
plentes e março/19 (Serasa 
Experian).

O presidente da Rússia, Vla-
dimir Putin, sancionou ontem 
(24) um decreto que facilita a 
concessão de cidadania para 
residentes de regiões da Ucrâ-
nia que são palcos de confl itos 
separatistas desde 2014. A 
medida benefi ciará ucranianos 
que vivem em determinadas 
áreas de Donetsk e Lugansk, na 
Bacia do Don, hoje controladas 
por movimentos pró-Moscou. 

Segundo o decreto, essas 
pessoas terão um processo 
“simplifi cado” para obter cida-
dania russa, que será concedida 
em um prazo máximo de três 
meses. O Kremlin alega que a 
medida foi tomada para ‘pro-
teger os direitos humanos e a 
liberdade’. “Não temos nenhu-
ma intenção de criar problemas 

com as novas autoridades 
ucranianas, mas tolerar essa 
situação, na qual habitantes das 
regiões de Donetsk e Lugansk 
são privados de qualquer direi-
to civil, vai além de qualquer 
limite”, disse Putin.

A Ucrânia, por sua vez, 
afi rmou que o decreto é uma 
“nova fase da ocupação” russa 
na Bacia do Don e acionou o 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas. A nova regra 
chega poucos dias depois da 
eleição do comediante Vladimir 
Zelensky como novo presidente 
ucraniano. Ele defende nego-
ciações diretas com a Rússia 
para encerrar os conflitos 
separatistas na Bacia do Don. 
A região é de maioria étnica 
russa (ANSA).

Ucranianos protestam contra ações da Rússia em prol de 

movimentos separatistas.

A ministra Cármen Lúcia, do 
STF, suspendeu uma decisão 
da Justiça Federal do DF que 
autorizava psicólogos de todo 
o país a prestarem atendi-
mento de reorientação sexual 
a pacientes que solicitassem 
tratamento do tipo, no que fi cou 
conhecido como “cura gay”. Ao 
atender um pedido do Conselho 
Federal de Psicologia (CFP), 
Cármen Lúcia entendeu que o 
juiz de primeiro grau usurpou a 
competência do Supremo para 
julgar o assunto.

Em setembro de 2017, o juiz 
Waldemar Cláudio de Carvalho, 
da 14ª Vara Federal do DF, au-
torizou psicólogos a atenderem 
pacientes que os procurassem 
devido ao que considerassem 
ser problemas causados por 
sua orientação sexual. O ma-
gistrado rejeitou um pedido 
para suspender uma resolução 
do CFP que proíbe a “patologi-
zação” da homossexualidade. 

Apesar de manter a norma, 
ele proibiu que o CFP punisse 
psicólogos que tratassem gays 
considerados egodistônicos 
(que não aceitam sua condição 
homossexual). Ele considerou 
que qualquer punição nesse 
sentido seria inconstitucional. 
O CFP recorreu então ao STF, 
alegando que a questão, por 
ser de natureza constitucional, 

Ministra Cármen Lúcia,

do STF.

João Doria se reuniu com imprensa internacional em SP.

O governador de São Paulo, 
João Doria, disse ontem (24) 
acreditar na “disposição” do 
presidente Jair Bolsonaro em 
estreitar relações com a China. 
Em um encontro com a impren-
sa internacional no Palácio dos 
Bandeirantes, o tucano afi rmou 
que as críticas de Bolsonaro ao 
gigante asiático foram feitas ‘no 
calor da campanha eleitoral’, 
ao ser  questionado sobre as 
declarações do presidente de 
que a China estava “comprando 
o Brasil, e não no Brasil”.

O governador se reuniu na 
terça-feira (23) com Bolsonaro 
em Brasília e anunciou que visi-
tará a China junto com ele, em 
agosto. Na ocasião, o governo 
de São Paulo inaugurará um 
escritório comercial em Xangai.

Além da China, Doria con-
fi rmou viagens para Nova York 
(em maio), Oriente Médio 
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O secretário Especial de 
Previdência e Trabalho, Rogé-
rio Marinho, disse ontem (24) 
que a aprovação do parecer 
do relator Delegado Marcelo 
Freitas (PSL-MG), na CCJ da 
Câmara, mostrou que há um 
número grande de parlamen-
tares que apoiam a reforma 
da Previdência. “Essa pauta 
se impõe até pela necessidade 
que temos hoje de reestrutu-
ramos a questão do equilíbrio 
das contas públicas, mas prin-
cipalmente para tornarmos 
o sistema previdenciário um 
sistema que vá garantir no 
futuro o compromisso que o 
governo tem com o conjunto 
da sociedade”.

Marinho disse que hoje (25) 
será tratada a defi nição do rela-
tor e do presidente da comissão 
especial que vai analisar o méri-
to da PEC. “O presidente [Maia] 
está verifi cando se o início dos 
trabalhos na comissão especial 
vai começar na semana que vem 
ou na semana subsequente”. 
Não será possível instalar agora 
a comissão especial porque os 
líderes ainda precisam indicar 
os membros do colegiado.

“Na comissão especial, tere-
mos a condição de aprofundar 
o debate na área técnica, que 

Secretário Especial de 

Previdência, Rogério Marinho.

Valter Campanato/ABr
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João Doria diz que críticas à China 
são ‘coisas do passado’

uma boa imagem internacio-
nal. Seja do ponto de vista 
do respeito à democracia e à 
liberdade de imprensa, ou do 
ponto de vista de atitudes no 
âmbito governamental, com 
transparência e ética”, sugeriu.

Doria, que durante sua gestão 
na Prefeitura fez parcerias com 
empresas italianas e chegou 
a viajar ofi cialmente ao país, 
afi rmou que os investimentos 
da Itália irão aumentar no 
estado de São Paulo. “A Itália, 
entre outras áreas, o setor de 
mobilidade e rodovias, já é um 
importante investidor aqui e vai 
crescer em seus investimentos 
no estado de São Paulo”, con-
tou. Ressaltou que pretende 
visitar novamente a Itália em 
2020 e que já há conversas 
em andamento com setores 
de energia e rodovia (Beatriz 
Farrugia/ANSA).

(junho), Inglaterra (julho) 
e Japão (setembro), mas se 
negou a fazer uma avaliação 
sobre os impactos nas relações 
com os países árabes caso o 
Brasil transfira sua embai-
xada israelense de Tel Aviv 

para Jerusalém. No encontro 
com jornalistas de veículos 
estrangeiros, Doria comentou 
também que “o Brasil fez jus” 
pela “má imagem” no exterior. 
“Nós temos que resgatar, com 
atitudes e posicionamentos, 

Vladimir Putin agiliza 
cidadania a ucranianos

Cármen Lúcia e a 
reorientação sexual

somente poderia ser julgada 
pelo Supremo.

Para os três psicólogos autores 
da ação popular em primeira ins-
tância, com a resolução do CFP 
os cidadãos fi cam impedidos de 
“requerer ao psicólogo orientação 
ou tratamento sobre o compor-
tamento de sua sexualidade, 
uma vez que aquele profi ssional 
estaria impedido de prestar ser-
viços”. Cármen Lúcia não entrou 
no mérito da polêmica, se atendo 
somente a restaurar a compe-
tência do Supremo para decidir 
sobre o assunto. A suspensão de-
terminada pela ministra é válida 
até que a questão seja discutida 
pelo STF (ABr).

Aprovação de parecer 
na CCJ ‘mostra apoio’ à 
reforma da Previdência

é o que interessa à sociedade 
saber o que representa cada 
item do projeto apresentado, 
qual o impacto na vida das pes-
soas, no futuro das próximas 
gerações”, afi rmou Marinho. 
“É evidente que haverá uma 
melhora nesse processo de 
articulação política. A cobrança 
que o presidente Maia faz é 
pertinente, é necessário que 
o governo se empenhe mais e 
está fazendo”.

Após ser questionado, Ma-
rinho disse que o governo não 
está “conformado” em abrir 
mão na comissão especial das 
mudanças sugeridas na apo-
sentadoria rural  e no Benefí-
cio de Prestação Continuada 
(BPC). “O governo não está 
conformado em abrir mão de 
nenhum pressuposto do proje-
to apresentado antes de entrar 
no processo de discussão. Nós 
temos uma etapa na comissão 
especial em que os argumentos 
vão ser colocados de lado a 
lado. Espero ter oportunidade 
em nome do governo de dizer 
o porquê de cada um dos pro-
jetos” (ABr).
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A instituição em 
que trabalho

está me matando

Um empresário da área 

de calçados resolveu 

fazer um teste com dois 

funcionários: pediu que 

visitassem, um de cada 

vez, uma ilha habitada 

por índios

O primeiro, assim que 
chegou ao novo local 
de trabalho, desanimou 

ao ver que os habitantes não 
usavam calçados. Concluiu 
que não teria clientes ali e 
retornou imediatamente para 
a cidade. Já o segundo, ao ver 
os nativos descalços, deu pulos 
de alegria, pois enxergou po-
tenciais clientes à sua frente. 
Essa história ensina uma pre-
ciosa lição: precisamos estar 
bem para discernir o mundo 
de forma positiva e lidar com 
as adversidades profi ssionais. 

No dia a dia, observamos 
muitas pessoas reclamando 
da quantidade de trabalho 
que têm, da cobrança por 
resultados que sofrem e das 
metas que precisam atingir. 
Diante disso, afi rmamos algo 
que pode surpreender: não é 
a instituição em que trabalha-
mos que nos mata, e sim como 
encaramos o que ocorre nela. 
Se não estamos bem com nós 
mesmos, nada vai estar. Pare-
ce óbvio, mas não é. Quando 
vemos apenas o lado ruim das 
coisas, tudo nos afeta. 

Qualquer palavra ou ação dos 
colegas de trabalho é interpre-
tada de forma errônea. Isso é 
extremamente prejudicial, 
pois perdemos a capacidade 
de separar o pessoal do pro-
fi ssional. Precisamos ter resili-
ência, que é a característica de 
quem consegue se recuperar 
rapidamente de um momento 
difícil. É a capacidade de uma 
pessoa lidar com seus próprios 
problemas, vencer obstáculos 
e não ceder à pressão, seja qual 
for a situação.

Todas as instituições são 
constituídas por pessoas que 
criam estratégias para alcançar 
um objetivo comum. E como 
em todo o grupo de pessoas, 
os confl itos são inevitáveis. O 
surgimento destes pode ter 
impacto negativo na produtivi-
dade da instituição, bem como 
prejudicar a saúde mental dos 
funcionários.

As frustrações geradas den-
tro das instituições podem 
levar a processos de projeções 
direcionadas para algumas pes-

soas do ambiente profi ssional 
ou até mesmo para a própria 
instituição. Quem se encontra 
nesse estado mental considera 
que todos estão contra si. Com 
isso, as relações interpessoais 
vão se deteriorando.

A mudança, nesses casos, 
deve vir de dentro para fora. 
Primeiramente a pessoa deve 
olhar para si mesma e buscar 
compreender o que lhe causa 
esse estado permanente de 
insatisfação. A percepção de 
que há um problema é impor-
tante para criar estratégias 
de melhoria no ambiente de 
trabalho.

Uma estratégia é analisar 
os limites e potencialidades 
de todos. Assim, é possível 
distribuir melhor as tarefas, 
sem sobrecarregar ninguém. 
Nem toda tarefa profi ssional 
é prazerosa, mas fazer uma 
atividade com a qual nos iden-
tifi camos e na qual podemos 
demonstrar nossas habilidades 
ajuda a reverter as frustrações.

Após fazer uma análise de 
si mesmo, é importante exa-
minar sua situação dentro da 
instituição. Você considera 
que trabalha muito e não é 
reconhecido? Seu chefe é 
desrespeitoso com você e o 
humilha diante dos outros? 
Seu salário é insufi ciente para 
cobrir suas despesas? Está sem 
perspectiva de crescimento 
profi ssional?

Se nessa avaliação a maioria 
das respostas foi “sim”, é o 
momento de repensar sua vida 
profi ssional nessa instituição. 
Isso será útil para não compro-
meter sua saúde.

Muitas vezes, a mudança é 
necessária. No entanto, ela não 
é fácil, gera ansiedades, medo 
de sair da zona de conforto 
e estresse. Um profi ssional 
da área da psicologia pode 
auxiliar no encontro de moti-
vações e satisfação, aliviando 
esses sintomas. É preciso 
cuidar sempre da qualidade 
do nosso trabalho, pois essa 
é a nossa responsabilidade. 
Mas precisamos aprender a 
fazer isso de forma tranquila 
e apropriada, sem aniquilar 
nossa saúde mental. 

Assim seremos, de fato, mais 
felizes e efi cientes.

(*) - É coordenadora do curso 
de Psicopedagogia do Centro 

Universitário Internacional Uninter;
(**) - É coordenadora do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia da 
mesma instituição.

Genoveva Ribas Claro (*) e
Gisele do Rocio Cordeiro (**)
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News@TI
Pearson lança Teacherfl ix para qualifi car 
professores via streaming
@A multinacional britânica Pearson, maior empresa de educação 

do mundo, está lançando no Brasil o Teacherfl ix, plataforma 
de streaming voltada para a formação de professores e educadores 
por meio de aulas em vídeo, texto, podcast, animação e infografi a. A 
ferramenta conta ainda com recurso de avaliações de diagnóstico, 
permitindo que o educador acompanhe seu progresso de performance 
com o aprendizado. O Teacherfl ix oferece duas possibilidades de cer-
tifi cação ao usuário: uma com carga horária de 12 a 30 horas e outra 
de 150 horas, para quem opta por uma “Trilha de Aprendizagem”. 
Nesse formato, os professores escolhem um caminho de formação 
organizado por temas como Educação Infantil, Legislação Educacio-
nal, Didática, Neurociência e Educação, Pensadores na Educação, 
Planejamento Escolar, Tecnologia Educacional, entre outros.

"Computação sem Caô"
@Estudo realizado pelo Fórum Econômico Mundial em 2018 sobre o 

futuro dos empregos e habilidades aponta que 65% das crianças que 
hoje estão nos primeiros anos escolares trabalharão em uma função que 
ainda não existe. O mesmo estudo mostra como as habilidades técnicas 
e o entendimento de como as máquinas operam é cada vez mais central 
na sociedade. Esse cenário somado ao desejo de informar mais as pes-
soas sobre o potencial da ciência da computação levou o Olabi a criar o 
Computação sem Caô. O projeto se utiliza de um canal no Youtube, com 
uma série de vídeos na internet, para disseminar conteúdos educacionais 
e estimular a discussões relevantes para o futuro do trabalho. O prin-
cipal objetivo é aumentar o interesse dos cidadãos sobre o universo da 
computação, estimulando um maior número de inscritos em formações 
e cursos especializados e ampliando as discussões sobre as ferramentas 
tecnológicas que fazem parte do nosso dia a dia.

ricardosouza@netjen.com.br

Cada vez mais, o cartão de 
crédito vem se consolidando 
como uma opção de pagamen-
to entre os brasileiros, embora 
esteja entre as modalidades 
com os juros mais altos do 
mercado em caso de atraso 
no pagamento. Dados do 
Indicador de Uso do Crédito, 
apurados pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), mostram que, em fe-
vereiro, quase quatro em cada 
dez (37%) consumidores no 
país recorreram ao cartão de 
crédito para fazer algum tipo 
de compra, se mantendo na 
dianteira em relação aos ou-
tros instrumentos de crédito.

O uso da modalidade fi cou 
bastante à frente do segundo 
colocado, que é o crediário 
(10%). O limite do cheque 
especial foi citado por 9% da 
amostra, os empréstimos por 
7% e os fi nanciamentos por 5%. 
Ao todo, 44% dos consumido-
res utilizaram, ao menos, uma 
dessas opções de crédito ao 
longo do mês de fevereiro, ante 
56% que não usaram nenhuma.

Para o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro Ju-

37% dos consumidores recorreram ao cartão de crédito para 

fazer algum tipo de compra.

As medidas alteram os 
limites de projetos fi -
nanciados, a distribui-

ção geográfi ca dos recursos e 
criam exceções para algumas 
categorias de incentivos.  O 
teto dos projetos fi nanciados 
foi reduzido de R$ 60 milhões 
para R$ 1 milhão. O máximo que 
uma empresa pode fi nanciar 
na modalidade incentivada cai 
de R$ 60 milhões para R$ 10 
milhões. A norma passará a ser 
chamada pelo seu nome, Lei de 
Incentivo à Cultura.

As mudanças preveem um 
foco maior nos estados para 
além do eixo Rio de Janeiro-
-São Paulo. Foram introduzi-
das novas exigências, como a 
ampliação do percentual de 
ingressos gratuitos, que deve-
rão ser assegurados entre 20% e 
40%. A representante do Brasil 
no Comitê Internacional de 
Museus, Renata Motta, destaca 
a importância de terem sido 
excluídos do limite projetos 
de restauro de patrimônios 
tombados e planos anuais de 
museus. Essa exceção pode 
assegurar a recuperação do 
Museu Nacional, no Rio de 
Janeiro, e o Museu do Ipiranga, 
em São Paulo.

As medidas alteram os limites de projetos fi nanciados e a distribuição geográfi ca dos recursos.

SUS ofertará 
medicamento
para tratar AME

As pessoas que vivem com a 
doença rara Atrofia Muscular 
Espinhal (AME), tipo 1, o mais 
presente no país, terão à disposição 
no SUS o medicamento Nusinersen 
(Spinraza). O insumo, único no 
mundo recomendado, passa a ser 
incorporado pelo Ministério da 
Saúde. O anúncio foi feito pelo 
ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, durante audiência no 
Senado. 

Os demais subtipos da doença 
estão sendo analisados dentro 
de um novo modelo de oferta de 
medicamentos para os pacientes 
portadores da doença, o chamado 
compartilhamento de risco. “Com 
a incorporação vamos reduzir o 
valor do medicamento em relação 
aos pedidos judiciais. Vamos para 
protocolos e para o nosso primeiro 
compartilhamento de risco. Vamos 
construir juntos e tenho certeza 
que a gente vai vencer”, destacou 
o ministro Luiz Henrique Mandetta.

A previsão é que o fármaco esteja 
disponível em centros especializa-
dos em até 180 dias, conforme de-
termina a legislação. O tratamento 
consiste na administração de seis 
frascos com 5 ml no primeiro ano 
e, a partir do segundo ano, passam 
a ser três frascos. A medida teve 
como base diversos estudos que 
apontam a efi cácia do medicamen-
to na interrupção da evolução da 
AME para quadros mais graves e 
que são prevalentes na maioria dos 
pacientes (Ag.Saúde).

Artistas e produtores analisam 
mudanças na Lei Rouanet

Artistas, produtores e representantes de entidades culturais se manifestaram ontem (24) sobre as 
mudanças promovidas na Lei Federal de Incentivo à Cultura, antes conhecida como Lei Rouanet
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A professora da UFRGS, 
Glaucia Campregher, que atua 
na área de economia da cultu-
ra, destaca que a descentraliza-
ção é importante e que o foco 
em outros estados distintos do 
Rio e de São Paulo é um pro-
pósito relevante, assim como 
a redução dos limites. Mas ela 
pondera que há ainda muita 
desinformação sobre a lei, com 
a ilusão de que o mecanismo 
funciona com o repasse de di-
nheiro pelo governo a artistas.

Na opinião da produtora 
cultural Andreia Alves, as 
mudanças poderiam ter sido 

precedidas de um diálogo 
maior com o setor cultural 
para avaliar os impactos, que 
podem comprometer postos de 
trabalho. Segundo ela, a cadeia 
produtiva da cultura emprega 
atualmente cerca de 1 milhão 
de pessoas no país. Para o se-
cretário de Cultura do Ceará, 
Fabiano Piúba, a alteração 
pode difi cultar projetos com 
orçamentos maiores do que 
R$ 1 milhão. 

Mas, em sua opinião, a 
discussão para o problema 
da centralização geográfica 
do fi nanciamento da cultura 

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

p

A Inmetrics, empresa especializada em 
otimização de plataformas de negócios 
digitais focada na construção de resultados 
robustos, está selecionando profi ssionais 
para o preenchimento de mais de 100 
postos disponíveis nas cidades de São 
Paulo, Barueri, Santo André, Curitiba e 
Uberlândia.

Entre as posições, estão cargos como 
Analistas de Testes, Consultores de 
Analytics, Arquitetos de Software, Data 
Scientists, Desenvolvedores, profi ssio-
nais com conhecimentos em Mainframe, 
Software Test Engineers, e Site Reliability 
Engineers.

"Buscamos pessoas que sejam apaixo-
nadas por tecnologia, com muita energia 

Empresa de tecnologia tem mais de
100 vagas abertas para três estados

para apoiar os desafi os de nossos clientes 
e elevar cada vez mais o grau de qualidade 
e inovação do segmento em nosso país.", 
afi rma Adriano Lima, COO da Inmetrics.

A empresa oferece remuneração e 
benefícios compatíveis com o mercado e 
experiência em um ambiente desafi ador e 
dinâmico. Os interessados devem acessar 
o site http://inmetrics.gupy.io/ para mais 
informações sobre as vagas disponíveis e 
candidatura.

Fundada no Brasil em 2002, a Inmetrics é 
uma empresa especializada em otimização 
de plataformas de negócios digitais para 
a construção de resultados robustos. Para 
melhorar continuamente a experiência de 
seus clientes, conta com um time multidis-

ciplinar que faz da sua busca por resultados 
uma obstinação diária e que está sempre 
por perto, fl exível para entender as deman-
das, veloz para entregá-las e apaixonados 
por tecnologia e efi ciência.

passa também pelo fortaleci-
mento do Fundo Nacional de 
Cultura, formado por verbas do 
Tesouro Nacional e de loterias. 
O diretor da Associação de 
Produtores de Teatro, Edu-
ardo Barata, também destaca 
a importância do fundo. Para 
ele, o instrumento mais ade-
quado para a política pública 
de desconcentração do fi nan-
ciamento da cultura seria o 
FNC, “que foi criado para essa 
função, desconcentrar, apostar 
na inovação e atender a regiões 
que não serão contempladas 
no mecenato”, avalia.

Quatro em cada dez recorreram ao 
cartão de crédito para fazer compras

nior, as facilidades oferecidas 
pelo cartão de crédito e o au-
mento da sua aceitação pelos 
estabelecimentos comerciais 
são as principais razões para a 
liderança no ranking. “É pre-
ciso ter cuidado para evitar o 
endividamento excessivo que 
pode levar ao não pagamento 
da fatura, aumentando muito 
o valor da dívida inicial em 
razão dos juros cobrados pelo 
atraso”, alerta.

De acordo com a sondagem, 
embora 73% dos consumidores 
tenham pago o valor integral 

da fatura em fevereiro, 25% 
acabaram entrando no rota-
tivo, cuja taxa média chegou 
a 296% ao ano naquele mês. 
Com o pagamento do cartão de 
crédito em dia, o consumidor 
tem a possibilidade de parcelar 
compras sem pagar juros, algo 
que aumenta a comodidade. 
Mas isso está mudando. Os 
bancos estão criando uma nova 
linha de parcelamento no car-
tão de crédito, que permitirá 
dividir as compras em mais 
vezes, mediante o pagamento 
de juros (CNDL/SPC Brasil).
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Dia do Contabilista vamos 
comemorar a evolução

da Contabilidade
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uma parceria com a Esalq/USP. Os interessados deverão inscrever 
sua iniciativa em duas das seguintes categorias: Empreendedorismo, 
Sustentabilidade, Inovação e Mulher na Gestão. Podem participar do 
prêmio todos os produtores rurais residentes no Brasil de diversos 
portes, já que para cada categoria serão premiados dois empreende-
dores pelo seu perfi l: um pequeno e outro grande ou médio produtor 
– uma maneira de abranger a todos os empreendedores que fazem 
parte do agronegócio nacional. Inscrição e mais informações: (www.
premionovoagro.com.br). 

E - Estudos Turísticos
Entre os dias 9 e 11 de maio, acontece o Fórum Gramado de Estudos 
Turísticos com a missão de deixar um legado de vanguarda aos desti-
nos que apostam no turismo como atividade econômica sustentável. O 
evento propõe um debate sobre os aspectos da evolução do turismo. 
Na programação, destaque para a palestra de Michel Lemieux, criador 
dos espetáculos Cirque du Soleil e Cité Mèmoire, falando sobre arte 
e cultura como incremento turístico. Serão discutidos e analisados 
temas de grande relevância como: política externa do Mercosul; como 
preparar o país para a inteligência artifi cial; identifi cação de nichos 
de mercado nos destinos para identifi car a economia turística; a força 
do turismo religioso e místico, entre outros. Mais informações (www.
forumgramado.com.br).

F - Benefícios do Chá Branco
O chá branco é uma bebida ainda pouco conhecida, ele vem da planta 
Camellia Sinensis, a mesma que origina os chás preto e verde. Assim 
como estes dois, a bebida também oferece uma grande variedade de 
benefícios à saúde, uma vez que contém antioxidantes e compostos 
que podem ajudar a desinchar, desintoxicar e acelerar o metabolismo 
— o que facilita a queima de gordura — além de ser excelente para 
melhorar o humor. É defi nida como uma bebida delicada, uma vez 
que não tem sabor amargo. É uma interessante opção à rotina diária, 
trazendo benefícios à saúde, já que apresenta até três vezes mais 
antioxidantes do que outras variedades. Mais informações; (www.
casamadeira.com.br).

G - Guias de Turismo 
Entre os dias 22 e 26 de maio, em Salvador, acontece a 39ª edição do 

A - Estágio e Aprendizagem 
Para os jovens que buscam ingressar no mundo do trabalho, uma grande 
chance é visitar a 22ª edição da Expo CIEE, que oferece 9 mil oportu-
nidades de estágio e aprendizagem. Acontece entre os dias 23 e 25 de 
maio, na Bienal do Parque Ibirapuera. São cerca de 7 mil vagas para 
estágios, sendo que a maior parcela está localizada na capital e baixada 
santista, alcançando um total de aproximadamente 4 mil vagas, as 3 mil 
restantes estão espalhadas pelo interior paulista. Inscrições podem ser 
feitas em: (http://www.expociee.com.br/).

B - Formação de Líderes
Neste sábado (27), o Octavio Café abre espaço na unidade da Av. Faria 
Lima 2996, para uma papo diferente. Proporcionando abertura para 
assuntos cada vez mais importantes como liderança e gestão, o Octa-
vio receberá o palestrante Jairo Martiniano para uma manhã que vai 
misturar conversas e histórias de liderança e um brunch especialmente 
desenvolvido para a ocasião. A apresentação vai das 10h às 11h30 e trará 
refl exão sobre temas do campo profi ssional de forma leve, descontraída 
e acessível para todas as áreas profi ssionais. Além de dar ótimas dicas 
sobre como ser um bom líder e melhor profi ssional, Jairo ressalta “Nas 
palestras nós mostramos como transformar relações em resultados 
extraordinários”. Inscrições e mais informações, tel. (11) 3074-0110 
(farialima@octaviocafe.com.br).

C - Dependência Química
O Centro de Referência e Apoio à Vítima, programa da Secretaria da 
Justiça e Cidadania, promove amanhã (26) a terceira ofi cina deste ano 
com o tema "Dependência Química: Cuidados na Prevenção e no Trata-
mento". O encontro acontece das 14h às 16h30, na Plenária 10 do Fórum 
Criminal da Barra Funda, na Av. Abraão Ribeiro, 313. O evento tem como 
objetivo divulgar os serviços oferecidos pelo programa e proporcionar 
um espaço de sensibilização sobre temas relativos aos direitos humanos. 
Os interessados poderão fazer inscrição gratuitamente no link: (https://
forms.gle/k86hSDdqmYat6afF7).

D - Produtor Rural
O Santander abre as inscrições para a segunda edição do “Prêmio 
Novo Agro”, uma forma de reconhecer e valorizar as atitudes e es-
píritos empreendedores do produtor rural brasileiro. A iniciativa é 

Congresso Brasileiro de Guias de Turismo CBGTUR, que terá como tema 
a frase “Valorizando Etnias Brasileiras” e promoverá palestras, mostras, 
city tours e visitas técnicas. O evento discutirá temas como “Guia de 
Turismo Valorizando Etnias Brasileiras”; “A Reforma Trabalhista pode 
Infl uenciar na Profi ssão do Guia de Turismo?”; e “A Infl uência do Afro-
-Brasileiro na Gastronomia Nacional”. Também painéis temáticos que 
tratarão do turismo de base comunitária, religioso de matriz africana ou 
religioso católico e do turismo de experiência. Direcionado a estudantes 
e profi ssionais de turismo, está com inscrições abertas, no site (www.
cbgtur2019.com.br). 

H - Livre de Trangênicos
Entre os dias 6 e 9 de maio, a Korin participa da feira APAS Show 
2019, no Expo Center Norte. A empresa se prepara para apresentar 
aos varejistas diversas novidades, com destaque para os frangos livres 
de transgênicos, disponíveis em embalagens de 600g e inteiro e os ovos 
livres de transgênicos, disponíveis em embalagens com 10 unidades. O 
frango livre de transgênicos (organismos geneticamente modifi cados) 
é proveniente de aves criadas dentro do método da linha sustentável 
Korin, com alimentação à base de grãos não transgênicos e certifi cadas 
pelo IBD (Instituto Biodinâmico). O produto é o primeiro do Brasil a 
ser certifi cado como livre de transgênicos.

I - Disrupção Digital 
Entre os dias 25 e 26 de julho, no Instituto Tomie Ohtake, acontece o 
Cyber Security Summit Brasil 2019, que vai abordar assuntos inéditos 
como ataques cibernéticos a carros, a equipamentos médicos, privacidade 
de dados, além de controle do sistema de indústrias e gerenciamento 
de crise. Contará com atrações nacionais e internacionais para debater 
o tema “A Segurança para Um Mundo Superconectado”, trazendo à 
tona a disrupção digital causada pela evolução tecnológica de forma 
despreparada em relação aos riscos cibernéticos e os refl exos disso na 
sociedade. Entre os palestrantes . está confi rmada a participação da 
equipe de Cyber OPS do FBI. Mais informações: (https://www.cyberse-
curitysummit.com.br/).

J - Inovações em Acessibilidade
O desenvolvimento tecnológico não revolucionou apenas o mercado 
de eletrônicos, mas também tem sido um meio de transformação 
social e, principalmente, um aliado poderoso na acessibilidade e 
inclusão de pessoas com defi ciência e mobilidade reduzida. Em uma 
tentativa de encontrar novas soluções tecnológicas que promovam 
benefícios para garantir a inclusão social, a Feira Internacional de 
Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade (Reatech), 
realiza em São Paulo, entre os dias 14 e 16 de junho, o “Reackathon”. 
A participação  é gratuita. Inscrições em: (https://www.sympla.com.
br/reackathon__485651).

uma parceria com a Esalq/USP. Os interessados deverão inscrever 
sua iniciativa em duas das seguintes categorias: Empreendedorismo, 
Sustentabilidade Inovação e Mulher na Gestão Podem participar do

A - Estágio e Aprendizagem 
Para os jovens que buscam ingressar no mundo do trabalho, uma grande 

Celebrar o Dia 25 de 

abril é lembrar o nosso 

passado de conquistas e 

glórias e coroar aqueles 

que transformaram, ao 

longo dos anos, e fazem 

hoje da Contabilidade 

uma profi ssão 

visionária e inovadora

É notório o desenvolvi-
mento dos profi ssionais 
da Contabilidade no 

Estado de São Paulo, e isso 
se dá com base na forte união 
das Entidades Congraçadas da 
Contabilidade do Estado de 
São Paulo, que são comprome-
tidas e atuantes, como é o caso 
do Sindicato dos Contabilistas 
de São Paulo - Sindcont-SP, 
que neste ano de 2019 com-
pleta um centenário de lutas 
e se prepara para enfrentar os 
desafi os do futuro, ao lado de 
cada um dos 85 mil profi ssio-
nais que representa na Grande 
São Paulo. 

O Dia do Contabilista, data 
fi rmada em maio de 1926 pelo 
contador senador João Lyra 
Tavares, patrono dos profi s-
sionais da Contabilidade e 
conhecido no segmento por 
sua dedicação em regimentar 
a profi ssão contábil no País, foi 
transformado, em 2012, por 
determinação do Conselho Fe-
deral de Contabilidade - CFC, 
órgão máximo da Classe,  em 
Dia do Profi ssional da Conta-
bilidade, ou Dia da Contabili-
dade, tendo como argumento 
conglomerar todas as datas 
da Classe para homenagear 
as atividades pertencentes às  
Ciências Contábeis.

Segundo dados do Conselho 
Federal de Contabilidade - 
CFC, no Brasil, hoje, há quase 
519 mil profi ssionais contábeis 
em atividade e 67.337 empre-
sas do ramo, desempenhando 
as funções de contadores, 
auditores, professores, pes-
quisadores, peritos, assisten-
tes, empresários, técnicos 
em Contabilidade, analistas 
e muitos outros profi ssionais 

que se originam dos bancos das 
instituições de ensino contábil.

Todo este contingente de 
profi ssionais está preparado 
e a postos para salvaguardar 
os números, as riquezas e o 
patrimônio das empresas e 
do País.  Como disse certa vez 
Platão “Os números governam 
o mundo”. Portanto, entendê-
-los e atuar com clareza e 
transparência, é fundamental 
para dar signifi cado aos dados 
e relatórios, que facilitam a 
gestão das empresas e auxiliam 
na tomada de decisões mais 
assertivas e seguras.

Além de zelar pelo patri-
mônio da sociedade e das 
empresas, o Contabilista tem 
o papel de orientador, con-
sultor e planejador, a fi m de 
traçar objetivos a médio e 
longo prazo. Nesta era da 
informação, percebemos que 
a Contabilidade se atualiza dia-
riamente, sendo estritamente 
importante buscar a Educação 
Profi ssional Continuada, tendo 
em vista, que estamos vivendo 
tempos em que precisamos 
desaprender, para aprender 
novamente, a fi m de acompa-
nhar as transformações digitais 
e as constantes novidades tri-
butárias, legislativas e fi scais. 

Profi ssão indispensável ao 
futuro da humanidade, como 
foi essencial nos primórdios da 
constituição das sociedades, 
a Contabilidade é uma profi s-
são em constante evolução, e 
aqueles que militam na área 
têm como desafi o se trans-
formar em multiprofi ssionais 
e também expandir os seus 
conhecimentos muito além da 
sua área de atuação, para fazer 
jus à profi ssão que abraçaram. 

E neste Dia 25 de abril e 
sempre, o Sindcont-SP conti-
nuará atuando fi rme, de mãos 
dadas com estes profi ssionais, 
para que eles desempenhem 
da melhor forma o importante 
papel  a que estão destinados. 
Parabéns a todos os Profi ssio-
nais da Contabilidade!

(*) - É Presidente do Sindicato
dos Contabilistas de São

Paulo – Sindcont-SP.

Antonio Eugenio Cecchinato (*)

Emprego fi cou 
negativo em 
março

O mercado formal no Brasil 
apresentou saldo negativo em 
março. Foram fechadas 43.196 va-
gas de emprego, consequência de 
1.261.177 admissões e 1.304.373 
desligamentos. O resultado, no 
entanto, não altera a tendência de 
retomada gradual da economia, já 
que no acumulado do ano (janeiro 
a março) houve saldo positivo de 
179.543 vagas. Os dados são do 
Caged, divulgados ontem (24) 
pela Secretaria de Previdência 
e Trabalho do Ministério da 
Economia.

O resultado negativo deste 
mês tem relação direta ao ob-
servado em fevereiro, quando 
houve saldo positivo de 173.139 
vagas, acima das expectativas. 
Os setores que normalmente 
admitiam nesta época do ano 
anteciparam as contratações 
para fevereiro, e aqueles que 
demitiam concentraram as 
demissões em março. O fato 
provocou tendências opostas 
entre os meses. 

No acumulado do bimestre 
(fevereiro e março), o saldo de 
129.943 empregos é superior 
ao verifi cado em 2018, quando 
foram geradas 117.339 vagas 
formais. Também houve cres-
cimento nos últimos 12 meses, 
com a criação de 472.117 postos 
de trabalho, um aumento de 
1,24% em relação ao mesmo 
mês do ano anterior (AI/ME).

Objetiva que os empreen-
dedores tenham acesso 
a juros menores, visto 

que hoje gastam cerca R$ 120 
bilhões anuais. 

Atualmente, o sistema fi nan-
ceiro administra um volume 
aproximado de R$ 800 bilhões 
nesses tipos de operações, a 
juros médios de 20% ao ano, 
sendo que a infl ação está a 
menos de 4%. Nesses 20%, 
13 pontos correspondem à 
diferença entre o valor que 
os bancos pagam na captação 
e o que cobram na aplicação. 
Esses 13% embutem, além de 
impostos e lucro, os custos 
correspondentes ao risco de 
inadimplência estimado e 

Trata-se de operação de valor menor, consequentemente,

de baixo risco.

O plenário do STF decidiu 
ontem (24), por 7 votos a 
1, que os municípios não 
podem sancionar leis que 
estabeleçam percentuais, 
e não valores fixos, para a 
cobrança do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) relativo à 
atividade de sociedades 
advocatícias. 

A decisão tem repercus-
são geral e uniformiza, para 
todo o país, o entendimento 
jurídico sobre o assunto, des-
fazendo um confl ito entre a 
legislação nacional e diversas 
leis municipais que estabe-
leciam diferentes normas 
para a cobrança de impostos 
sobre serviços prestados por 
sociedades de advogados.

Prevaleceu no julgamento 
o entendimento do relator 
ministro Edson Fachin, que 
julgou ser inconstitucional a 
lei aprovada pelo município 
de Porto Alegre, que excluía 

A decisão tem repercussão geral e uniformizada

para todo o país.

As perspectivas para o mercado de algodão brasileiro 
são positivas. Com uma safra de 2 milhões de toneladas 
e o consumo doméstico estável em cerca de 700 mil 
toneladas/ano, o desafi o para os exportadores de algo-
dão, segundo o presidente da Associação Nacional dos 
Exportadores de Algodão (Anea), Henrique Snitcovski, 
será atingir a marca histórica de 1,3 milhão de toneladas 
embarcadas no período de julho de 2018 a junho de 2019, 
o que representa o excedente desta safra.

De julho de 2018 a março deste ano, o Brasil já embar-
cou cerca de 1 milhão toneladas de algodão em pluma, 
sendo que a China foi o principal país consumidor, ao 
ser o destino de 38% deste volume. “Acreditamos que 
durante os próximos três meses, que fazem parte do 
ciclo de exportação da safra 2018, o Brasil irá exportar a 
maior parte do excedente da safra e se tornar o segundo 
maior exportador do mundo”, diz Snitcovski. 

Com a expectativa de uma nova safra recorde pela fren-

te, que pode atingir 2,8 milhões de toneladas de algodão 
em pluma na temporada 2018/2019, o país terá o desafi o 
de aumentar sua participação no mercado internacional. 
“Além da qualidade da matéria-prima, regularidade no 
fornecimento e planejamento logístico, é fundamental que 
o Brasil se mantenha competitivo e presente nos principais 
mercados consumidores para fortalecer o relacionamento 
comercial e estar à frente de novas demandas de consumo 
das Indústrias Têxteis”, aponta Snitcovski (AI/ANEA).
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Acesso ao crédito para 
pequenos empreendedores
A FecomercioSP considera positivo o projeto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro ontem, (24), 
que cria a Empresa Simples de Crédito (ESC), cuja a função será fornecer empréstimos, fi nanciamentos 
e descontos de títulos, também conhecido como factoring, para MEI (microempreendedor individual), 
micro e pequenas empresas

custos administrativos das 
grandes instituições.

A ESC só poderá emprestar 
dinheiro com capital próprio, 
sem captar recursos de tercei-
ros; o limite de faturamento 
será de R$ 4,8 milhões por ano; 
e os sócios não poderão ter 
participações em outras em-
presas. Para a FecomercioSP, 
esses fatores possibilitarão 
que as ESCs sejam menos 
seletivas e tenham custos 
mais acessíveis, visto que 
atenderão empresas locais, 
já conhecidas regionalmente. 
Além disso, trata-se de ope-
rações de valores menores, 
consequentemente, de baixo 
risco (AI/FecomercioSP).

ISS para sociedades de advogados 
deve ser por valor fi xo

as sociedades de advogados do 
rol de entes submetidos a uma 
cobrança de ISS por valor fi xo 
anual. Com a decisão, todos os 
municípios fi cam agora obriga-
dos a cobrar o ISS sobre serviços 
prestados por sociedades de 
advogados por meio de valores 
fi xos em bases anuais, conforme 
previsto por lei complementar 
de âmbito nacional.

Acompanharam Fachin os 
ministros Alexandre de Mo-
raes, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia, Ricardo Lewando-
wski, Luiz Fux e Dias Toffoli. 
O ministro Marco Aurélio 
Mello ficou vencido no tema. 
Os ministros Gilmar Mendes, 
Luís Roberto Barroso e Celso 
de Mello não participaram do 
julgamento (ABr).

País pode se tornar o segundo maior exportador de algodão
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Por que o maior exame 
de avaliação dos 
estudantes não

pode ser on-line?

Estudantes de todo o 

Brasil, além do Governo, 

estão apreensivos com a 

notícia recente de que a 

gráfi ca que imprimiria 

as folhas de prova do 

Enem 2019, decretou 

falência

E isso, na mesma data 
em que a empresa teve 
o contrato renovado 

para prestação do serviço. Es-
trategicamente, autoridades 
confi rmam que a prova não 
será postergada (se manten-
do em 3 e 10 de novembro) 
e, ainda que sob um véu de 
informações, explicam aos 
alunos que estão buscando 
“alternativas seguras”para 
lidar com o transtorno.

Fato é que a insegurança 
gerada pelo incidente na im-
pressão das provas põe em 
jogo o futuro educacional de 
milhões de estudantes (em 
2018, foram 5,5 milhões de 
inscritos confi rmados), o que 
poderia ser resolvido com a 
avaliação feita por meios di-
gitais. Não é segredo nenhum 
que a Educação no século 21 
perpassa pela oferta de conte-
údos on-line. 

Pesquisa da Faculdade La-
tino-Americana de Ciências 
Sociais, organismo autônomo 
e intergovernamental, de 2015, 
levantou que 70% dos alunos 
brasileiros usam internet como 
auxiliar nos estudos. É razo-
ável, então, que passamos a 
explorar a possibilidade de os 
exames que cobram esses co-
nhecimentos também possam 
ser realizados na web.

Usar a tecnologia para a 
aplicação do Enem equilibra 
pratos que há tempos estão 
deixando a Educação “camba-
leando”: sem a impressão das 
provas, o Governo reduz custos 
de contrato com gráfi ca (o mais 
recente foi de mais de R$ 120 
milhões), de treinamento de 
aplicadores e coordenadores, 
além de deixar para trás todo 
o aparato que se monta para 
a execução das provas como 
é feita hoje, em dois fi nais de 
semana, em todo o País.

Um formato interessante na 
concepção do Enem on-line 
seria o de um extenso banco de 

perguntas elaborado por uma 
junta de professores elencados 
pela pasta da Educação. Esse 
é o sistema usado no teste de 
aptidão escolar norte-ameri-
cano, o SAT, para o ingresso 
de alunos nas universidades. 

Apesar de o acesso digital 
no Brasil ainda ser um desafi o, 
penso que a defi nição de locais 
credenciados para a realização 
da prova, com computadores 
e rede de internet disponíveis, 
não só garantiria que qualquer 
aluno tivesse as mesmas chan-
ces de fazer o Enem, como 
seria um importante aliado nas 
regulações técnicas para que 
fraudes sejam evitadas.

Cabe aqui, ainda, destacar 
algumas reclamações comuns 
dos estudantes, ano a ano. O 
fato de o Enem contar como 
critério para a graduação des-
perta ansiedade e sentimentos 
de preocupação entre eles. 
Esse peso poderia ser elimina-
do caso o banco de perguntas 
fosse algo público (com muitas 
questões referentes a cada 
área do conhecimento), e que 
seria a base para diferentes 
provas entregues a cada aluno. 
A Redação, grande vilã para 
boa parte dos alunos, conti-
nuaria tendo o mesmo valor 
na somatória da prova, com a 
diferença de que seria digital.

Já existem diversas tecnolo-
gias disponíveis e efi cazes para 
exames on-line, os setores de 
tecnologia e de profi ciência em 
idiomas já aplicam testes on-
-line em centros monitorados 
por câmeras e monitores com 
grande segurança. Isso sem 
contar com os benefícios logís-
ticos de impressão, correção, 
armazenamento de milhões de 
provas. Os ganhos do sistema 
de avaliação on-line são inúme-
ros, mas seguimos na idade da 
pedra, ou do papel.

Temos que pensar em estra-
tégias inteligentes que explo-
rem as tecnologias no ensino 
e nos testes, considerando os 
percalços que o formato im-
presso pode trazer para nós, 
especialmente em larga escala, 
como acontece em um exame 
nacional desta proporção.

 
(*) - É diretor geral da Telefônica 

Educação Digital-Brasil e especialista 
em Gestão de Conhecimento e 

Tecnologias Educacionais (https://
alexandrecastanha.wordpress.com).

Luiz Alexandre Castanha (*)

STF envia a 
Bolsonaro lista com 
indicações ao TSE

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) defi niu ontem (24) a 
lista tríplice que será enviada 
ao presidente da República, 
Jair Bolsonaro, para a escolha 
de uma vaga de ministro titular 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), órgão do Judiciário 
responsável pela organização 
das eleições. 

No próximo dia 27, termina 
o mandato do ministro Admar 
Gonzaga, que poderia ser recon-
duzido ao cargo por mais dois 
anos, mas desistiu de participar 
da lista diante do processo no 
qual foi acusado pela ex-mulher 
de violência doméstica. 

Para a primeira vaga, foram 
definidos, em votação feita 
pelos ministros, os nomes da 
ex-advogada-geral da União, 
Gracie Mendonça, a candidata 
mais votada, que recebeu 10 
votos, e dos advogados Carlos 
Horbach e Sergio Banhos, que já 
são ministros-substitutos no TSE. 
Ambos receberam sete votos. 

Na segunda-feira (22), o 
porta-voz da Presidência da 
República, Otávio Rego Bar-
ros, confi rmou que Bolsonaro 
vai seguir a lista e escolher 
um dos nomes para realizar 
a nomeação. De acordo com 
a Constituição, cabe ao pre-
sidente da República nomear 
os advogados que compõem o 
tribunal. Os demais ministros 
fazem parte do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). O 
TSE é composto por sete mi-
nistros, sendo três do STF, dois 
do STJ, e dois advogados com 
notório saber jurídico (ABr). 

Qual o impacto 
do serviço 
militar voluntário 
feminino

A Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional do 
Senado decidiu enviar à aná-
lise da Comissão de Assuntos 
Econômicos o projeto que abre 
a possibilidade de mulheres 
prestarem o serviço militar 
voluntário ao completarem 18 
anos de idade.

Apesar do relator, senador 
Marcos do Val (Cidadania-
-ES), esclarecer que o texto 
foi elaborado em parceria com 
a assessoria parlamentar do 
Ministério da Defesa, por su-
gestão do senador Esperidião 
Amin (PP-SC), antes de dar 
a palavra fi nal, os senadores 
decidiram, por maioria, tirar to-
das as dúvidas sobre o impacto 
orçamentário da proposta para 
as Forças Armadas.

“Sou totalmente favorável 
a que mulheres, caso assim o 
desejem, possam prestar o ser-
viço militar, porque será mais 
uma barreira de preconceito 
que será quebrada. A única 
dúvida que tenho é se as Forças 
Armadas foram consultadas 
acerca do impacto orçamen-
tário dessa alteração, uma vez 
que ela inevitavelmente levará 
no mínimo à reforma de diver-
sas instalações físicas de posse 
das três Forças”, questionou o 
senador (ABr).

Diretrizes, prioridades e 
estratégias do Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCTIC) 
foram apresentadas pelo mi-
nistro Marcos Pontes em au-
diência pública na Comissão 
de Ciência e Tecnologia do 
Senado, ontem (24). A reu-
nião atendeu a requerimento 
dos senadores Angelo Coronel 
(PSD-BA) e Chico Rodrigues 
(DEM-RR). O ministro ressal-
tou que países em crise sem-
pre investem mais em ciência 
e tecnologia (C&T), devido à 
sua capacidade de oferecer 
soluções em praticamente 
todas as áreas. 

Ao afirmar que todas as 
atividades do futuro estão 
baseadas em conhecimento e 
tecnologia, o ministro consi-
derou que a C&T pode mudar 
uma nação e, por isso, o Brasil 
deve se dedicar mais à área. 
“Recursos aplicados em ciência 
e tecnologia não são gastos: são 
investimentos de alto e rápido 
retorno”, frisou. Uma de suas 
primeiras diretrizes ao assumir 
a pasta foi a apresentação de 
resultados práticos. Apontou, 
no entanto, que o ministério 
ainda enfrenta problemas como 
orçamento incoerente e perda 
de recursos humanos e não 
reposição de pesquisadores.

Marcos Pontes considera que a ciência e a tecnologia podem 

mudar uma nação.

O retorno das demarcações 
de terras indígenas para o Mi-
nistério da Justiça e Segurança 
Pública, após a atribuição ter 
sido transferida por meio de MP 
para o Ministério da Agricultu-
ra, foi uma das reivindicações 
apresentadas ao presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre, 
por lideranças indígenas em 
reunião ontem (24). Acampa-
dos esta semana em Brasília, 
indígenas de todo o país tentam 
sensibilizar o governo e parla-
mentares para suas demandas. 

Editada em janeiro pelo 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, a MP alterou a estru-
tura do governo federal. Passou 
a Funai, desde 1990 vinculada 
ao Ministério da Justiça, para o 
Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos. A de-
marcação de terras indígenas, 
antes a cargo do órgão, passou 
para o Ministério da Agricultu-
ra. Segundo Lindomar Terena, 
da Articulação dos Povos In-
dígenas, Davi Alcolumbre se 
comprometeu a ajudar.

“O presidente do Senado 
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Presidente do Senado, Davi Alcolumbre recebe representantes 

indígenas do movimento Terra Livre.
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A Comissão de Relações 
Exteriores do Senado aprovou 
ontem (24) o acordo de coope-
ração fi rmado entre o Brasil e a 
Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE) em 2015, ainda 
durante o governo de Dilma 
Rousseff. Segundo frisou o rela-
tor, senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), “a internalização 
do acordo deve auxiliar no pro-
cesso de entrada do Brasil como 
um membro pleno da OCDE”, 
acelerando o eventual processo 
de ingresso do país nos quadros 
da organização.

Conhecida como “clube dos 
ricos”, a OCDE tem hoje 36 
nações como integrantes. Anas-
tasia frisou que a organização 
atua para que seus membros 
adotem padrões convergentes 
em questões comerciais, fi nan-
ceiras, ambientais e sociais. 
“Este contexto favorece a 
atração de investimentos para 
os países-membros, assim como 

a consolidação de reformas 
econômicas e institucionais”, 
defendeu.

O acordo ainda trata da base 
jurídica para as contribuições 
fi nanceiras do Brasil à organiza-
ção e cria mecanismos visando 
defi nir linhas de trabalho futu-
ras. Anastasia cita também o 
documento encaminhado pelo 
Itamaraty, para quem o acordo 
entre Brasil e OCDE “é especial-
mente relevante no momento 
em que o Brasil reforça suas 
estratégias de desenvolvimen-
to, combinando crescimento 
econômico, inclusão social e a 
proteção ambiental”.

O acordo também cita como 
objetivos a promoção da inte-
gração dinâmica no comércio 
mundial, a defi nição de parce-
rias em políticas públicas e na 
qualifi cação de mão de obra e o 
combate à extrema pobreza. A 
análise do acordo entre Brasil e 
OCDE segue agora ao Plenário 
(Ag.Senado).

Relator na Comissão,  Antonio Anastasia defendeu

aprovação do acordo.

O documento foi lido em 
Plenário pela deputada 
Geovania de Sá (PSDB-

-SC). Maia afi rmou que, embora 
haja uma expectativa de instala-
ção do colegiado ainda nesta se-
mana, vai conversar antes com 
os líderes sobre a indicação dos 
integrantes da nova comissão, 
o que pode adiar a instalação 
para a próxima semana.

O líder do MDB, Baleia Rossi 
(SP) afi rmou que, apesar de 
o governo estar mais bem ar-
ticulado, é preciso fortalecer 
cada vez mais o diálogo. Ele 
defendeu ainda a retirada de 
outros pontos da proposta da 
Previdência como o BPC e a 
aposentadoria rural. Para ele, 
o partido tem um compromisso 
com a agenda de recuperação 
econômica, mas não de parti-
cipar da base do governo. “Per-

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Marcos Oliveira/Ag.Senado
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Maia cria comissão especial para 
discutir reforma da Previdência

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criou ontem (24) a comissão especial que vai analisar a reforma 
da Previdência. O colegiado será composto por 49 membros e 49 suplentes

governo e o impacto fi nanceiro 
da medida. Vários parlamenta-
res pediram esses dados nesta 
semana. Ele reforçou que o 
governo vai dialogar, mas não 
pretende abrir mão de vários 
pontos da PEC. “O governo 
não está conformado de abrir 
mão de nenhum pressuposto do 
projeto antes de entrar no pro-
cesso de discussão”, adiantou.

“Em relação à aposentadoria 
rural, se você tem 16% de pes-
soas que moram no campo e 
32% dos aposentados do Regime 
Geral são rurais, evidente há uma 
fragilidade no cadastro; e na hora 
em que segurados especiais re-
cebem um benefício assegurado 
pela lei que não lhes são devidos, 
o prejuízo é compartilhado pelo 
conjunto da sociedade. Isso tem 
que ser enfrentado”, defendeu 
Marinho (Ag.Câmara).

cebo que a cada dia, o governo 
está se organizando melhor e, 
por isso, acredito que teremos 
um trabalho mais célere na 
comissão especial”, disse.

O secretário Rogério Mari-
nho informou que hoje (25) se 
reúne com líderes partidários 
para apresentar os números 
que embasaram a proposta do 

Recurso para ciência e 
tecnologia ‘é investimento’

Marcos Pontes apontou es-
tratégias como a ampliação e 
a readequação do quadro de 
pessoal e a adaptação do mi-
nistério para que ele funcione 
como centro de um sistema ca-
paz de produzir conhecimento, 
produtos e serviços que gerem 
riquezas e qualidade de vida 
para os brasileiros. “Essa área é 
extremamente estratégica para 
o desenvolvimento do país. É o 
investimento mais efi ciente que 
a gente deve ter, e o Congresso 
tem uma função essencial nesse 
caminho”, argumentou.

Marcos Pontes frisou que a 
aplicação de recursos em ciên-
cia e tecnologia pode ajudar 

a mudar realidades de áreas 
como segurança, saneamento, 
educação pública, agronegó-
cios e meio ambiente. As ações 
do ministério podem facilitar 
a vida das pessoas, inclusive 
diminuindo a limitação de 
acesso à informação por meio 
da melhoria de serviços como 
a radiodifusão e a internet. “Às 
vezes, no meio de uma favela 
pode haver um gênio que pode 
se tornar um futuro Prêmio 
Nobel, e se a gente não der 
condições para essas crianças 
crescerem e se desenvolverem 
por meio do conhecimento, a 
gente estará cometendo um 
crime” (Ag.Senado).

Alcolumbre ouviu demandas 
de representantes indígenas

vai ajudar a viabilizar o retor-
no. Se prevalecer o que diz 
a Constituição, a Funai volta 
para a o Ministério da Justiça”, 
disse Lindomar que participa do 
Acampamento Terra Livre. Em 
sua 15ª edição, a mobilização é a 
maior conferência do Brasil so-
bre povos tradicionais e reúne 
cerca de 3 mil pessoas, segundo 
os organizadores. 

A deputada federal Joenia 
Wapichana (Rede-RR) e o 

senador Flávio Arns (Rede-
-PR), que acompanharam a 
visita, avaliaram que é possível 
reverter a mudança da Funai 
e da demarcação de terras. 
Segundo Arns, a MP 870, que 
está sendo analisada em comis-
são mista, já recebeu diversas 
emendas nesse sentido. “Nós, 
senadores, vamos apoiar. Acho 
que são coisas tranquilas de 
serem feitas”, afi rmou Arns 
(Ag.Senado).

Acordo pode facilitar 
entrada do Brasil na OCDE
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 Notas
 explicativas 2018 2017
Receita Operacional Bruta ................................................. 17 554.187 528.200

Impostos incidentes sobre serviços prestados ..................... 17 (79.275) (77.500)
Receita Operacional Líquida .............................................  474.912 450.700

Custo dos serviços prestados ................................................ 18 (371.568) (369.555)
Lucro Bruto .............................................................................  103.344 81.145
Receitas e Despesas Operacionais

Despesas comerciais ............................................................. 19 (2.813) (1.134)
Despesas administrativas ...................................................... 20 (20.650) (28.283)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas ............... 21 (2.388) (4.406)

Receitas e Despesas Operacionais Líquidas .................  (25.851) (33.823)
Lucro antes das Receitas e Despesas Financeiras ......  77.493 47.322
Receitas e Despesas Financeiras

Receitas fi nanceiras ............................................................... 22 2.684 2.912
Despesas fi nanceiras ............................................................. 22 (9.304) (13.962)

Resultado Financeiro Líquido ............................................  (6.620) (11.050)
Lucro antes do Imposto de Renda 
 e Contribuição Social ........................................................  70.873 36.272
Imposto de Renda e Contribuição Social

Corrente .................................................................................. 8 (20.966) (12.731)
Diferido ................................................................................... 8 (2.755) 41

Lucro Líquido do Exercício .................................................  47.152 23.582
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

 Notas
ATIVO explicativas 2018 2017
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa .....................................  4 3.003 977
Contas a receber ..........................................................  5 98.027 92.232
Ativo fi nanceiro ............................................................   5.824 5.824
Estoques .......................................................................   3.102 2.668
Impostos a recuperar ...................................................  6 4.122 4.177
Outras contas a receber ...............................................   1.145 619
Adiantamento a fornecedores .....................................   698 1.227

Total do ativo circulante ...........................................   115.921 107.724
Não Circulante
Realizável a longo prazo:

Contas a receber ..........................................................  5 10.489 10.489
Ativo fi nanceiro ............................................................   38.878 43.415
Ativo fi scal diferido ......................................................  8 - 719
Outras contas a receber ...............................................   18 7
Depósitos judiciais .......................................................  7 14.046 13.298
  63.431 67.928
Imobilizado ...................................................................  9 66.481 72.344
Intangível ......................................................................   75 148

  66.556 72.492
Total do ativo não circulante....................................   129.987 140.420
Total do Ativo ...............................................................   245.908 248.144

 Notas
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO explicativas 2018 2017
Circulante

Fornecedores e outras contas a pagar .................... 1 49.715 46.242
Empréstimos e fi nanciamentos ................................ 11 14.159 22.127
Debêntures ............................................................... 12 12.637 12.068
Salários, benefícios e encargos sociais .................. 13 19.737 19.199
Impostos, taxas e contribuições .............................. 14 17.255 16.605
Dividendos a pagar ..................................................  42.640 10.757
Adiantamentos de clientes ......................................  70 70

Total do passivo circulante ..................................  156.213 127.068
Não Circulante

Empréstimos e fi nanciamentos ................................ 11 20.486 28.776
Debêntures ............................................................... 12 25.000 37.500
Passivo fi scal diferido .............................................. 8 2.037 -
Provisões ..................................................................  5.761 6.098

Total do passivo não circulante ...........................  53.284 72.374
Patrimônio Líquido ................................................. 16

Capital social ...........................................................  31.899 29.416
Reservas de lucros ...................................................  4.512 19.286

Total do patrimônio líquido ...................................  36.411 48.702

Total do Passivo e Patrimônio Líquido ...............  245.908 248.144

Balanço Patrimonial - Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA
CNPJ nº 07.032.886/0001-02

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 Capital social Reserva de lucros
     Reserva de Lucros Patrimônio
 Subscrito A integralizar Reserva legal retenção de lucros acumulados líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 ...........................  60.650 (31.234) 1.304 - - 30.720

Lucro líquido do exercício ...............................................  - - - - 23.582 23.582
Reserva de lucros ............................................................  - - - 16.803 (16.803) -
Reserva legal ..................................................................  - - 1.179 - (1.179) -
Dividendos distribuídos ..................................................  - - - - (5.600) (5.600)

Saldos em 31 de Dezembro de 2017 ...........................  60.650 (31.234) 2.483 16.803 - 48.702
Integralização de capital com reserva legal ...................  - 2.483 (2.483) - - -
Lucro líquido do exercício ...............................................  - - - - 47.152 47.152
Reserva legal ..................................................................  - - 2.358 - (2.358) -
Dividendos distribuídos ..................................................  - - - (16.803) (42.640) (59.443)
Reserva de lucros ............................................................  - - - 2.154 (2.154) -

Saldos em 31 de Dezembro de 2018 ...........................  60.650 (28.751) 2.358 2.154 - 36.411
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

do somente se alguns critérios forem atendidos. 4. Caixa e equivalentes de caixa: São com-
postos com segue: 2018 2017
Caixa............................................................................................................ 13 13
Bancos ......................................................................................................... 225 592
Aplicações fi nanceiras ................................................................................ 2.765 372
 3.003 977
As aplicações fi nanceiras referem-se, principalmente, a certifi cados de depósito bancário, de li-
quidez imediata e remuneração atrelada à variação média de 97,71% (94,38% em 2017) do 
CDI, não excedendo os seus respectivos valores de mercado, e não estão sujeitas a riscos de 
mudança signifi cativa de valor. 5. Contas a receber: As contas a receber são compostos como 
seguem: 2018 2017
Prefeitura Municipal de São Paulo:
Valores faturados ........................................................................................ 57.504 58.599
Medição dos serviços prestados ................................................................ 50.939 48.275
Clientes privados:
Valores faturados - venda de sucata .......................................................... - 38
Partes relacionadas..................................................................................... 73 124
PCLD ............................................................................................................ - (4.315)
Total ............................................................................................................ 108.516 102.721
Circulante .................................................................................................... 98.027 92.232
Não circulante ............................................................................................. 10.489 10.489
 108.516 102.721
A exposição ao risco de crédito da Companhia está limitado ao valor das contas a receber men-
cionadas acima. O aging list das contas a receber é composto como segue:
 2018 2017
Valores a vencer .......................................................................................... 59 1
Vencidos:
Até 30 dias .................................................................................................. 97.957 90.728
Entre 31 e 60 dias ....................................................................................... 1 1.334
Entre 91 e 180 dias ..................................................................................... - 35
Entre 181 e 360 dias ................................................................................... - 1
Acima de 360 dias (a).................................................................................. 10.499 14.937
PCLD ............................................................................................................ - (4.315)
 108.516 102.721
(a) O saldo acima de 360 dias refere-se a serviços extracontratuais realizados à Prefeitura de 

São Paulo, que ocorreram nos períodos de 2007, 2009 e 2013, a Companhia não constituiu 
provisão para crédito de liquidação duvidosa para esses títulos devido ao estágio de ne-
gociação junto a contraparte.

A Companhia faturou o reequilíbrio do Termo de Compromisso Ambiental - TCA de 2012, mas a 
Prefeitura respondeu com uma decisão do Tribunal de Contas suspendendo qualquer discussão 
de reequilíbrio. A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída exclusivamente 
para este recebimento. Em Julho de 2018, a companhia efetuou a reversão do saldo de provi-
são para crédito de liquidação duvidosa, que havia sido constituída devido ao risco de não re-
cebimento dos valores relativos ao reequilíbrio do contrato, após avaliar que provavelmente 
não receberá os respectivos valores, e optou por baixa-los como perda efetiva. A provisão para 
crédito de liquidação duvidosa foi constituída com base em análises de riscos dos créditos, que 
contempla o histórico de perdas, a situação específi ca de cada cliente, a situação econômico-
-fi nanceira ao qual pertencem, as garantias legais para os débitos e a avaliação dos consulto-
res jurídicos externos. A Administração entende que não há necessidade de reconhecimento de 
provisão para possíveis perdas sobre os valores a receber. A movimentação da provisão para 
crédito de liquidação duvidosa é apresentada como segue:
 2018 2017
Saldo em 1º de janeiro ................................................................................ (4.315) (4.315)
Reversão de Provisão .................................................................................. 4.315 -
Saldo em 31 de dezembro........................................................................... - (4.315)
6. Imposto a recuperar 2018 2017
IRPJ ............................................................................................................. 982 970
CSLL............................................................................................................. 83 232
COFINS ........................................................................................................ 1.447 1.523
PIS ............................................................................................................... 315 331
INSS ............................................................................................................ 1.294 1.121
 4.122 4.177
7. Depósitos judiciais: Os depósitos judiciais são compostos como seguem:
 2018 2017
Depósito recursal ........................................................................................ 269 817
Depósito em garantia.................................................................................. 9.807 9.871
Penhora de créditos .................................................................................... - 91
Correção monetária de depósitos judiciais ................................................ 9.021 7.928
Compensação de depósitos com provisões contingenciais correlatas ...... (5.041) (5.409)
 14.056 13.298
8. Imposto de renda e contribuição social: Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia pos-
suía registrados ativos e passivos de Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos relacio-
nados com diferenças temporárias representadas por provisões não dedutíveis e lucros não 
realizados oriundos de valores a receber da municipalidade, conforme permitido pela Legisla-
ção do Imposto de Renda. A composição desses diferidos é como segue:
 2018 2017
Lucros não realizados sobre contas a receber de clientes públicos .......... (20.288) (17.208)
Provisões de contingência .......................................................................... 10.385 10.039
Provisão para perda de estoque ................................................................. 42 124
Provisão para créditos de liquidação duvidosa .......................................... - 4.315
Provisão conscientização população .......................................................... 888 1.468
Provisão para participação nos resultados ................................................. 1.832 1.984
Efeito RTT de 2014 (a) ................................................................................. 1.151 1.344
Outros .......................................................................................................... - -
Base total fi nal ............................................................................................ (5.990) 2.066
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos - 34% ............. (2.037) 702
Provisão para o não-reconhecimento 
 do imposto diferido sobre diferenças temporárias .................................. - 17
Imposto de renda e contribuição social diferidos reconhecidos, líquidos . (2.037) 719
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos ............................ 4.862 6.569
Imposto de renda e contribuição social diferidos passivos........................ (6.899) (5.850)
(a) A ser amortizado de acordo com o prazo fi nal da concessão conforme determina a lei nº 

12.973/14.
Reconciliação da taxa efetiva: A reconciliação da provisão para Imposto de Renda e contri-
buição social, tendo como base as alíquotas vigentes e o débito efetivo reconhecido no resul-
tado, é como segue: 2018 2017
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social ........................ 70.873 36.272
Alíquotas - % .............................................................................................. 34% 34%
 (24.097) (12.332)
Efeito do imposto de renda e da contribuição social sobre:
Brindes e multas indedutíveis..................................................................... (177) (94)
Provisão para gratifi cação, bônus e doações ............................................. (236) (90)
Participação dos resultados no exercício ................................................... - (291)
Outras diferenças permanentes.................................................................. 789 117
Imposto de renda e contribuição social reconhecidos, líquidos................. (23.721) (12.690)
Corrente....................................................................................................... (20.966) (12.731)
Diferido........................................................................................................ (2.755) 41
 (23.721) (12.690)
9. Imobilizado: O saldo é composto como segue:
   2018  2017
  Taxa  Depre-
  Anual % Custo ciação Líquido Líquido
Terrenos ...........................................  - 24.266 - 24.266 24.266
Benfeitorias em bens de terceiros ..  10% 2.633 - 2.633 2.633
Máquinas e equipamentos .............  10% 8.530 (4.253) 4.277 4.107
Veículos ...........................................  20% 76.252 (47.279) 28.973 35.882
Móveis, utensílios e outros.............  10% 1.057 (626) 431 427
Equipamentos de informática .........  20% 3.392 (2.109) 1.283 1.440
Imobilizado em andamento .............  - 4.618 - 4.618 3.589
  120.748 (54.267) 66.481 72.344
As mutações do imobilizado estão demonstradas conforme segue:
  Aqui-  Transfe-  Aqui-
 2016 sição Baixa rência 2017 sição Baixa 2018
Custo:
Terrenos ..............................................  24.266 - - - 24.266 - - 24.266
Benfeitorias em bens de terceiros ..  - - - 2.633 2.633 - - 2.633
Máquinas e equipamentos ..............  6.976 698 (26) 880 8.528 2.000 (1.998) 8.530
Veículos ..............................................  74.602 - (1.859) - 72.743 4.583 (1.074) 76.252
Móveis, utensílios e outros ..............  1.174 117 (13) - 1.278 99 (320) 1.057
Equipamentos de informática ..........  2.389 1.007 (9) - 3.387 350 (345) 3.392
Imobilizado em andamento ..............  7.102 - - (3.513) 3.589 1.029 - 4.618
 116.509 1.822 (1.907) - 116.424 8.061 (3.737) 120.748
Máquinas e equipamentos ..............  (2.719) (1.722) 20 - (4.421) (1.792) 1.960 (4.253)
Veículos ..............................................  (27.390) (11.331) 1.859 - (36.862) (11.491) 1.074 (47.279)
Móveis, utensílios e outros ..............  (775) (88) 12 - (851) (81) 306 (626)
Equipamentos de informática ..........  (1.599) (355) 8 - (1.946) (506) 343 (2.109)
 (32.483) (13.496) 1.899 - (44.080) (13.870) 3.683 (54.267)
Imobilizado, líquido ...........................  84.026 (11.674) (8) - 72.344 (5.809) (54) 66.481

1. Contexto operacional: A Logística Ambiental de São Paulo S.A - Loga (“Companhia” ou 
“Loga”), situada à Avenida Marechal Mario Guedes, 221- Jaguaré - Município de São Paulo - 
SP, é concessionária pública dos serviços divisíveis de limpeza urbana do setor denominado no-
roeste na cidade de São Paulo, em conformidade com o contrato nº 027/SSO/2004, fi rmado em 
6 de outubro de 2004, com duração de 20 anos prorrogáveis por até 20 anos adicionais, o qual 
foi iniciado em 13 de outubro de 2004. A Loga é uma sociedade anônima de capital fechado, 
tendo como acionistas a Vega Valorização de Resíduos S.A. (“VVR”), detentora de 62,347% das 
ações, a Latte Coleta Holding S.A., detentora de 34% das ações, e a Latte Saneamento de Par-
ticipações S.A., detentora de 3,653% das ações. A VVR é acionista da Companhia desde 3 de 
outubro de 2011, quando a sua então controladora, Vega Engenharia Ambiental S.A., realizou 
uma cisão parcial de seu acervo líquido viabilizando a transferência da totalidade do investi-
mento por ela detido na Loga, bem como de determinados passivos e ativos, para a VVR, Com-
panhia constituída pelo Grupo Solví com objetivo específi co de participar do capital de outras 
Companhias. Conforme requerido pelo contrato de concessão, a transferência do controle da 
Companhia foi devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de Serviços da Prefeitura do 
Município de São Paulo - SP (Poder Concedente), conforme ofício datado de 11 de julho de 
2011. O Grupo LATTE é acionista da companhia desde 12 de dezembro de 2018 quando se con-
cretizou a transferência das ações da ESTRE AMBIENTAL S/A à LATTE SANEAMENTO E PAR-
TICIPAÇÕES S/A, bem como, em 18 de janeiro de 2019 houve a alteração da denominação da 
companhia ESTRE COLETA HOLDING S/A para LATTE COLETA HOLDING S/A. Conforme reque-
rido pelo Contrato de Concessão, a alteração foi devidamente autorizada pela Secretaria Mu-
nicipal de Serviços da Prefeitura Municipal de São Paulo - SP (Poder Concedente). Reequilí-
brio quinquenal: A manutenção do equilíbrio econômico-fi nanceiro do contrato de concessão 
é dever da Administração Pública, antes mesmo de ser direito do contratado. Justifi ca-se, como 
princípio, pelo fato de revelar-se vantajosa para a Administração Pública, no reconhecimento 
de que contratos bem equilibrados tendem a atingir melhor a fi nalidade a que se destinam. 
Além de favorecer ao princípio da modicidade tarifária, uma vez que a garantia de equilíbrio 
propicia tarifas livres de majorações por riscos não contingenciados. Conforme a cláusula 
15.14, a AMLURB (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana) procederá a uma revisão ordiná-
ria das tarifas praticadas e de sua fi delidade à equação econômico-fi nanceira inicial do contra-
to a cada 5 (cinco) anos da concessão, durante a qual a concessionária e a AMLURB poderão 
evocar todos os eventos que considerar determinantes de recomposição do equilíbrio econômi-
co-fi nanceiro do contrato. Em 26 de dezembro de 2012, foi concluído o primeiro reequilíbrio or-
dinário quinquenal referente ao período de 2004 a 2009. Entretanto, vale ressaltar que o con-
trato foi apenas parcialmente reequilibrado, pois conforme descrito no próprio Termo de Com-
promisso Ambiental (“TCA”) assinado, o Poder Concedente reconheceu alguns eventos ocorri-
dos entre os anos de 2010 a 2012 como fatores de desequilíbrio da relação contratual, porém, 
não aplicou o devido ajuste tarifário. Além disso, fi cou pendente de avaliação o item de atuali-
zação do fator de redução de custos operacionais, instituído de forma provisória em 2007 e com 
impacto em todos os anos da Concessão. Ele foi calculado com base nos custos ocorridos no 1º 
ano do contrato, não refl etindo, portanto, a realidade dos anos posteriores. Estes pontos serão 
tratados no próximo reequilíbrio ordinário, já evocado em outubro de 2014 e com trabalho de 
análise pela AMLURB ainda em curso e sem defi nição de prazo para conclusão. Por fi m, no Ter-
mo de Compromisso Ambiental assinado em 2012, também foi reconhecido que por advir de 
decisões de competência de diferentes Secretarias Municipais, a dívida da Municipalidade 
para com a Companhia em razão de terceirização imprevista de aterro, por ela procedida no 
aguardo da disponibilização da área a ser desapropriada pelo Poder Concedente para implan-
tação e operação do novo aterro sanitário municipal, deverá ser apurada apartada do documen-
to assinado, por Comissão instituída pelo Poder Concedente. Neste momento, serão observa-
dos: deslizamento do investimento e operação do novo aterro sanitário, incluindo o deslizamen-
to do investimento da estação de tratamento de efl uentes do novo aterro sanitário e a terceiri-
zação de aterro a partir do 7º ano (2011) da Concessão até não mais o fi nal do 11º ano (2015) 
conforme consta no TCA 2012, mas em período ainda a ser avaliado pelo Poder Concedente, 
visto que já está em curso o 15º ano (2018/2019) de contrato e até o momento não houve defi -
nição quanto à disponibilização do terreno para a implantação. É relevante ressaltar que esta 
Comissão foi criada em 2014 com prazo para conclusão dos trabalhos em 25 de outubro do 
mesmo ano, não havendo qualquer pronunciamento ou deliberação sobre o tema. O assunto 
está sendo discutido no âmbito do processo de reequilíbrio contratual em curso. Neste contex-
to, como as obrigações contratuais ainda serão tratadas e redefi nidas, não foi efetuada neste 
exercício uma provisão para investimentos futuros. 2. Base de preparação: As demonstra-
ções fi nanceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
3. Principais políticas contábeis: a. Mudanças de políticas contábeis: A Companhia 
aplicou inicialmente o CPC 47/IFRS 15 e CPC 48/IFRS 9 a partir de 1º de janeiro de 2018. Devi-
do aos métodos de transição escolhidos pela Companhia na aplicação dessas normas, as infor-
mações comparativas das demonstrações fi nanceiras não foram reapresentadas para refl etir os 
requerimentos das novas normas, exceto pela apresentação separada de redução ao valor re-
cuperável de contas a receber e ativos contratuais. b. Instrumentos fi nanceiros: O contas a 
receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em 
que foram originados. Todos os outros ativos e passivos fi nanceiros são reconhecidos inicial-
mente quando a Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um 
ativo fi nanceiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de fi -
nanciamento signifi cativo) ou passivo fi nanceiro é inicialmente mensurado ao valor justo, 
acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente 
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente 
signifi cativo de fi nanciamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. Instrumentos 
Financeiros - Política aplicável a partir de 1º de Janeiro de 2018: No reconhecimento 
inicial, um ativo fi nanceiro é classifi cado como mensurado: ao custo amortizado; ao VJORA - 
instrumento de dívida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao VJR. c. Receita de contra-
to com cliente: A receita é mensurada com base na contraprestação especifi cada no contra-
to com o cliente. A Empresa reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto 
ou serviço ao cliente. Receita de serviços prestados - Resíduos: • Coleta e detinação 
de resíduos: As receitas provenientes da prestação dos serviços de coleta e destinação são 
decorrentes de: coletas de resíduos sólidos domiciliares, coleta de resíduos de áreas públicas, 
e demais coletas e a sua devida detinação fi nal em aterro. Tais serviços compõem um pacote 
único de itens não separáveis, ou seja, estes serviços não são prestados separadamente à ou-
tros clientes, e desta forma compõem uma única obrigação de desempenho “Coleta e destina-
ção de Resíduos”. Conforme os contratos de prestação dos serviços de coleta e destinação, a 
obrigação de desempenho é cumprida, e a receita é reconhecida por tarifa fi xa independente 
do quantitativo de resíduos coletados e destinados. d. Receitas fi nanceiras e despesas fi -
nanceiras: As receitas fi nanceiras compreendem receitas de juros sobre aplicações fi nancei-
ras, descontos obtidos e receita de juros sobre ativos fi nanceiros. As despesas fi nanceiras com-
preendem despesas de juros sobre empréstimos e fi nanciamentos, dêbentures e descontos 
concedidos. A receita de juros e a despesa de juros são reconhecidas no resultado, por meio do 
método dos juros efetivos. e. Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração: Os bens do 
imobilizado são reconhecidos pelo custo histórico de aquisição ou custo de construção, menos 
a depreciação acumulada e provisão de perda pelo valor recuperável (impairment).Quando par-
tes signifi cativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas 
como itens separados (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na 
alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. (ii) Custos subsequen-
tes: Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econô-
micos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) Depreciação: 
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus va-
lores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. 
A depreciação é geralmente reconhecida no resultado. Os métodos de depreciação, as vidas 
úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropria-
do. (iv) Custos de empréstimos: Custos de empréstimos são capitalizados quando são dire-
tamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualifi cável, ao qual juros 
e outros encargos são contabilizados como custo do ativo em consonância com o CPC 20 (R1) - 
Custos de empréstimos. A Companhia deve cessar a capitalização quando substancialmente 
todas as atividades necessárias ao preparo do ativo estiverem concluídas. f. Contratos de 
concessão: (i) Características do contrato de concessão: Os bens vinculados à conces-
são serão reversíveis ao poder Concedente no encerramento do contrato de concessão. Quan-
do o Poder Concedente tiver uma obrigação de pagamento para somente parte do investimen-
to, é reconhecido o valor de ativo fi nanceiro pela quantia garantida pelo Concedente e o exces-
so que não é garantido pelo Concedente é reconhecido como ativo intangível (“modelo bifurca-
do”). O valor amortizável dos bens vinculados à concessão é apropriado de forma sistemática 
ao longo do contrato de concessão ou de sua vida útil estimada, dos dois o menor. g. Provi-
sões: Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um re-
curso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas do risco envolvido. h. Imposto de renda e contribuição 
social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calcula-
dos com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição so-
cial sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fi scais e base negativa de 
contribuição social, limitada a 30% do lucro real. (i) Imposto corrente: O imposto corrente é 
o imposto a pagar estimado sobre o lucro tributável do exercício, com base nas taxas de impos-
tos decretadas ou substantivamente decretadas na data de elaboração das demonstrações fi -
nanceiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O im-
posto corrente ativo e passivo é compensado somente se alguns critérios forem atendidos. (ii) 
Imposto diferido: O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias 
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fi ns de demonstrações fi nanceiras e os cor-
respondentes valores usados para fi ns de tributação. Um ativo de imposto de renda e contribui-
ção social diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fi scais, créditos fi scais e diferenças 
temporárias dedutíveis não utilizados na extensão em que seja provável que lucros futuros tri-
butáveis estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e 
contribuição social diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão 
em que sua realização não seja mais provável. O imposto diferido ativo e passivo é compensa-
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Teste de redução ao valor recuperável para unidades geradoras de caixa (Teste de 
Impairment): Em 2018 e 2017, a Administração avaliou com base em fontes de informações 
externas e internas e não identifi cou qualquer indicação de que seus ativos estariam registra-
dos por valor superior ao seu valor recuperável.
10. Fornecedores e outras contas a pagar
 2018 2017
Fornecedores ............................................................................................... 19.119 17.099
Partes relacionadas..................................................................................... 25.075 22.800
Outras contas a pagar ................................................................................. 5.521 6.343
 49.715 46.242
11. Empréstimos e fi nanciamentos: Esta nota explicativa fornece informações sobre os 
termos contratuais dos empréstimos e fi nanciamentos com juros, que são mensurados pelo 
custo amortizado. As obrigações por empréstimos e fi nanciamentos são representadas como 
seguem:
Modalidade Juros Vencimento 2018 2017
FINAME Pré-fi xada de 12% a.a. De outubro/2019 
  a janeiro/2020 3.405 7.179
CDC Pré-fi xada de 17,08% a.a. De janeiro/2019 
  a julho/2023 19.452 23.246
Capital de Giro CDI + 2,50% a.a. De julho/2018 - 5.576
BNDES Pré-fi xada de 8,40% a.a. De dezembro/2021 
  a dezembro/2023 11.789 14.902
   34.646 50.903
Circulante ..................................................................................................  14.159 22.127
Não circulante ...........................................................................................  20.486 28.776
Os montantes em longo prazo têm a seguinte composição por ano de vencimento:
 2018 2017
2019............................................................................................................. - 12.725
2020............................................................................................................. 11.132 10.093
2021............................................................................................................. 5.048 3.869
2022............................................................................................................. 2.428 1.040
2023............................................................................................................. 1.877 1.049
 20.486 28.776
Garantias: Os empréstimos e fi nanciamentos da Companhia, na modalidade FINAME, estão 
garantidos por veículos no valor contábil de R$3.405 (R$4.950 em 2017). Os empréstimos e fi -
nanciamentos da Companhia, na modalidade BNDES (também CEF - FINISA), estão garantidos 
por fi ança bancária no valor de R$11.789 em 2018 (R$ 16.881 em 2017). Os empréstimos e fi -
nanciamentos da Companhia não possuem cláusulas restritivas de contrato (covenants).

Conciliação da movimentação dos empréstimos e fi nanciamentos
 Saldo    Pagamento Pagamento Saldo
Modalidade Inicial Captação Juros Juros Principal Final
BNDES ......................  14.902 - 846 (807) (3.152) 11.789
CDC...........................  23.246 5.604 3.087 (3.119) (9.366) 19.452
CAPITAL DE GIRO .....  5.576 - 129 (2.619) (3.086) -
FINAME ....................  7.179 - 323 (330) (3.767) 3.405
Total .........................  50.903 5.604 4.385 (6.875) (19.371) 34.646
12. Debêntures
 Série Emissão Valor
Logistica Ambiental de São Paulo S.A. .........................  Única 15/05/2015 50.000
 2018 2017
Passivo circulante ....................................................................................... 12.637 12.068
Passivo não circulante ................................................................................ 25.000 37.500
Total ............................................................................................................ 37.637 49.568
Em 15 de maio de 2015, a Companhia emitiu em série única 50 debêntures simples nominati-
vas, no valor unitário de R$1.000, totalizando uma captação de R$50.000. Tais debêntures são 
de espécie quirografária, não conversíveis em ações, com garantia adicional real fi dejussória, 
sem emissão de cautelas ou certifi cados. As debêntures foram colocadas com esforços restri-
tos pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, coordenador líder da 
emissão. As debêntures serão remuneradas a taxa de 100% das taxas médias diárias dos de-
pósitos Interfi nanceiros - DI, divulgado pela CETIP, acrescidas de uma sobretaxa equivalente de 
2,90% ao ano. A amortização será trimestral a partir de 15 de maio de 2017 do valor nominal 
unitário e consecutivas. O vencimento fi nal da operação ocorrerá em 15 de dezembro de 2021. 
Garantias e cláusulas restritivas (covenants): As Debêntures são garantidas por fi ança da 
Solví Participações S.A. em 62,347% e Estre Ambiental S.A. em 37,653%. Cada uma fi adoras é 
responsável proporcionalmente ao montante da obrigação. O instrumento de emissão de de-
bêntures estabelece cláusulas restritivas (covenants) que podem caracterizar evento de ina-
dimplemento e, portanto, o vencimento antecipado das debêntures. Exige-se a observação do 
cumprimento do índice: IAC - Índice de Alavancagem Consolidada, que é apresentado através 
do cálculo de empréstimos e fi nanciamento menos disponibilidade dividido pelo EBITDA, e o re-
sultado deve ser inferior a 2,85. As cláusulas restritivas foram integralmente cumpridas em 31 
de dezembro de 2018 e 2017.

Conciliação da movimentação das debêntures
 Saldo    Pagamento Pagamento Saldo
 Inicial Captação Juros Juros Principal Final
Debêntures .....................  49.568 - 4.133 (4.564) (11.500) 37.637
13. Salários, benefícios e encargos sociais: São compostos como segue:
 2018 2017
Salários ....................................................................................................... 4.351 4.018
Encargos trabalhistas.................................................................................. 3.172 3.049
Férias ........................................................................................................... 10.382 10.148
Participação nos resultados ........................................................................ 1.832 1.984
 19.737 19.199
Benefício de previdência privada: Durante o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2018, 
os custos incorridos com a manutenção do plano somaram R$59 (R$32 em 2017), os quais fo-
ram reconhecidos diretamente no resultado. 14. Impostos, taxas e contribuições: São com-
postos como seguem:
 2018 2017
ISS sobre serviço......................................................................................... 5.715 5.414
PIS sobre serviço ......................................................................................... 1.889 1.823
COFINS sobre serviço.................................................................................. 8.699 8.401
PIS/COFINS/CSLL retidos............................................................................ 53 73
IR Fonte ....................................................................................................... 381 414
Outros .......................................................................................................... 518 480
 17.255 16.605
15. Partes relacionadas: a. Remuneração de pessoal-chave da Administração: Em 31 
de dezembro de 2018, a Companhia creditou a seus administradores, salários, benefícios e re-
muneração variável no montante de R$4.753 (R$5.029 em 2017). b. Outras transações com 
partes relacionadas: Os saldos a receber e a pagar e as transações com partes relacionadas 
em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 são demonstrados como seguem:
 Saldo de Saldo de Receitas
 contas a receber contas a pagar  e Despesas
 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Prestação Serviços Administrativos e outros:
Solví Participações S.A. ............................................  - - - 356 - -
Instituto Solví .............................................................  - 119 - 371 - -
Guamá - Tratamento de Resíduos Ltda ..................  59 - - - - -
Essencis Soluções Ambientais S.A. ........................  - 5 20.612 19.518 (111.695) (107.126)
Koleta Ambiental S.A. ..............................................  - - - - (545) -
Revita Engenharia S.A. .............................................  - - 10 218 - (3.471)
GLA - Gestão e Logística Ambiental S.A. ...............  - - 4.453 2.302 (26.707) (13.197)
Inova Gestão de Resíduos Urbanos S.A. ................  14 - - - 250 -
Estre Ambiental S.A. .................................................  - - - - - (1.470)
UTR - Unidade de Tratamento de Resíduos S.A. ...  - - - - - (4.829)
Outros .........................................................................  - - - 35 - -
 73 124 25.075 22.800 (138.697) (130.093)
Reembolsos Administrativos e outros:
Solví Participações S.A. ............................................  - - - - (4.257) (4.224)
 - - - - (4.257) (4.224)
Total ...........................................................................  73 124 25.075 22.800 (142.954) (134.317)
As contas a pagar para a Essencis Soluções Ambientais S.A. (controlada direta da Solví 
Participações S.A.) referem-se aos serviços operacionais referentes à disposição dos resí-
duos coletados pela Companhia no aterro de Caieiras, pertencente à parte relacionada. As 
contas a pagar para a Gestão e Logística Ambiental S.A. - GLA referem-se aos serviços 
operacionais de transportes de resíduos às devidas áreas de destinação. As transações 
entre partes relacionadas incluem prestação de serviços pertinentes à atividade operacio-
nal das entidades, cujos preços e condições comerciais são estabelecidos entre as partes. 
16. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social subscrito em 31 de dezembro 
de 2018 e 2017 está representado por 60.650 ações ordinárias nominativas, com valor de 
R$1,00 cada e valor total de R$60.650. Em 31 de dezembro de 2018, encontram-se integra-
lizadas 31.899 (29.416 em 2017) ações, no valor total de R$31.899 (R$29.416 em 2017). Em 
30 de abril de 2018, os acionistas decidiram em integralizar no capital da Companhia, pas-
sando de R$29.416 para o montante atual de R$31.899, tendo um aumento de R$2.483 em 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, atribuídas proporcionalmente aos só-
cios mediante a capitalização da Reserva Legal, na qual os acionistas fazem constar que, 
do capital social total subscrito no valor de R$ 60.650, o montante de R$ 31.899 encontra-
-se integralizado e o montante de R$28.751 será integralizado nos termos e condições es-
tabelecidos nos respectivos Boletins de Subscrição firmados pelos acionistas quando da 
subscrição das ações de emissão da Companhia. b. Reserva de lucros: (i) Reserva le-
gal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício nos termos do 
artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. c. Dividendos: O es-
tatuto da Companhia estabelece a distribuição de dividendo mínimo anual de 25% do lu-
cro líquido do exercício, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, efetuada“ad referen-
dum” da Assembleia Geral. Em 2018, a Companhia destinou à título de dividendos o mon-
tante de R$59.443 (R$5.600 em 2017). 
17. Receitas 2018 2017
Clientes públicos ......................................................................................... 558.433 537.879
Clientes privados......................................................................................... 291 34
Total de receita de serviços (a) ............................................................ 558.724 537.913
Receita de construção................................................................................. 597 9.960
Realização do ativo fi nanceiro (b) ............................................................... (5.134) (19.673)
Total receita bruta ................................................................................... 554.187 528.200

continuação 2018 2017
Deduções sobre as vendas:
ISS ............................................................................................................... (27.935) (26.894)
PIS ............................................................................................................... (9.158) (9.024)
COFINS ........................................................................................................ (42.180) (41.567)
ICMS............................................................................................................ (2) (15)
Total de deduções sobre as vendas: .................................................... (79.275) (77.500)
Receita operacional líquida .................................................................. 474.912 450.700
(a) As receitas de prestação de serviços são provenientes basicamente de uma obrigação 

de desempenho, conforme descrito na nota explicativa nº 6.c: • Coleta e destinação de 
resíduos - 100%; 

(b) Em 2018, houve a realização do ativo fi nanceiro reconhecido em relação aos investimen-
tos realizados em infraestrutura defi nida no contrato de concessão, quando de sua conclu-
são. Essa realização ocorreu mediante à compensação de valores recebidos mensalmen-
te na composição da tarifa de prestação de serviço.

18. Custos dos serviços prestados
 2018 2017
Salários e encargos..................................................................................... (129.819) (124.042)
Mão de obra ................................................................................................ (47) (148)
Aluguel ........................................................................................................ (6.077) (6.159)
Depreciações e amortizações ..................................................................... (13.358) (13.191)
Materiais aplicados nos serviços ............................................................... (40.240) (35.051)
Serviços de terceiros (a).............................................................................. (157.805) (159.571)
Provisão de outorga de ônus de concessão................................................ (27.818) (27.213)
Outros custos de produção ......................................................................... (16.697) (15.761)
Custo de bens reversíveis ........................................................................... (597) (9.960)
Créditos fi scais ............................................................................................ 20.890 21.541
Total ............................................................................................................ (371.568) (369.555)
(a) As principais naturezas em serviços de terceiros é referente a manutenção de veículos, 

transportes de resíduos, destinação de aterro e serviços de incineração.
(b) As principais naturezas relativas aos créditos fi scais são de PIS e COFINS.
19. Despesas comerciais
 2018 2017
Patrocínio, brindes e doações ..................................................................... (100) (83)
Propaganda e publicidade........................................................................... (2.466) (431)
Feiras e eventos .......................................................................................... (247) (620)
 (2.813) (1.134)
20. Despesas administrativas
 2018 2017
Remuneração direta mão de obra............................................................... (7.474) (5.928)
INSS ............................................................................................................ (1.152) (1.200)
FGTS ............................................................................................................ (289) (308)
Benefícios.................................................................................................... (1.009) (1.058)
Depreciação e amortização......................................................................... (584) (434)
Serviços de terceiros (a).............................................................................. (8.910) (17.022)
Viagens e estadias ...................................................................................... (25) (45)
Tributos, seguros e contribuições ............................................................... (651) (1.944)
Outros .......................................................................................................... (556) (344)
 (20.650) (28.283)
(a) Refere-se principalmente a despesas compartilhadas no valor de R$ 4.257, consultoria ad-

ministrativa-fi nanceira no valor de R$ 1.982, honorários advocatícios R$1.446.
21. Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
 2018 2017
Receitas eventuais ...................................................................................... 68 9
Despesas e provisão contingenciais........................................................... (1.976) (2.790)
Resultado venda de imobilizado ................................................................. 18 183
Patrocínio .................................................................................................... (694) (223)
Multa contratual ......................................................................................... (122) (1.327)
Outras despesas e receitas......................................................................... 318 (258)
 (2.388) (4.406)
22. Receitas e despesas fi nanceiras
 2018 2017
Receitas fi nanceiras:
Rendimentos sobre aplicações fi nanceiras ................................................ 1.183 1.316
Juros recebidos e descontos obtidos ......................................................... 408 771
Correção de depósitos judiciais .................................................................. 1.093 825
 2.684 2.912
Despesas fi nanceiras:
Variação monetária ..................................................................................... (104) -
Despesas bancárias .................................................................................... (690) (389)
Despesas com juros e descontos concedidos ............................................ (41) (90)
Despesas multas e moras fi nanceiras ........................................................ (2) (22)
Tributos sobre movimentações fi nanceiras ................................................ (2) (15)
Juros sobre empréstimos, fi nanciamentos e debêntures........................... (8.465) (13.446)
 (9.304) (13.962)
Total de despesas fi nanceiras, líquidas .............................................. (6.620) (11.050)
23. Cobertura de seguros: Durante o período de concessão, compete à Concessionária man-
ter as seguintes coberturas de seguros, conforme prazos previstos: seguro de danos materiais 
para danos relativos à propriedade, que cobre todos os bens que integram a concessão e segu-
ro de responsabilidade civil, cobrindo a Concessionária e o Poder Concedente pelos montantes 
que possam ser responsabilizados a título de danos, indenizações, custas processuais e outros 
resultantes do desenvolvimento das atividades pertinentes à concessão. Em 31 de dezembro de 
2018, as apólices contratadas pela Companhia oferecem as seguintes coberturas: Lucros ces-
santes: R$ 2.343; Seguro patrimonial: R$ 82.937 e Responsabilidade civil: R$ 10.000. 24. Con-
trato de concessão: Através do Contrato de Concessão a Companhia presta serviços divisí-
veis de limpeza urbana na região noroeste da cidade de São Paulo/SP, sendo o período de con-
cessão de 20 anos a partir de outubro de 2004, renovável por mais de 20 anos e tem reajuste 
anual da tarifa com base em fórmula paramétrica estipulada em contrato e composta de diver-
sos índices do setor. A cada 5 anos o contrato prevê a realização de revisão ordinária das tari-
fas praticadas de modo a manter sua fi delização à equação econômico-fi nanceira inicial do 
Contrato. Terrenos, estruturas e construções bem como todos os contêineres utilizados para a 
execução do objeto da concessão são bens reversíveis e os demais ativos poderão ser reverti-
dos conforme repactuação contratual. As principais obrigações contratuais são modernização 
do transbordo Ponte Pequena; construção de novo transbordo; implantação de aterro sanitário 
e estação de tratamento de efl uentes; construção de usina de compostagem; construção de 
centrais de triagem; construção de central de tratamento de resíduos de serviços de saúde; im-
plantação de coleta mecanizada; encerramento do aterro sanitário Bandeirantes; revegetação 
do aterro sanitário Vila Albertina e renovação de frota de veículos a cada 5 anos. a. Ativo fi -
nanceiro: A Companhia reconhece um ativo fi nanceiro à medida que tem o direito contratual 
incondicional de receber caixa ou outro ativo fi nanceiro do concedente pelo serviço de constru-
ção. O concedente tem pouca ou nenhuma opção para evitar o pagamento. A receita reconhe-
cida com relação à construção em 2018 representa o valor justo do serviço prestado na cons-
trução da infraestrutura para prestação dos serviços. A receita, custo e lucro bruto no contrato 
de concessão em 2018 são como seguem:
 Receita de Custo de Lucro Margem de
 Construção Construção Bruto lucro
 597 (597) - 0%
A Companhia registrou ativos fi nanceiros conforme detalhamento abaixo:
 2018 2017
Transbordo ................................................................................................... 13.683 14.226
Edifi cações .................................................................................................. 324 324
Benfeitorias ................................................................................................. 1.520 1.520
Conteineres ................................................................................................. 6.905 7.604
Centros de Triagem ..................................................................................... 6.777 7.946
RSSS UnidadeTreinamento ......................................................................... 11.947 14.670
Transbordo Anhanguera .............................................................................. 3.475 2.878
Coleta Mecanizada ..................................................................................... 71 71
Total ............................................................................................................ 44.702 49.239
Circulante .................................................................................................... 5.824 5.824
Não circulante ............................................................................................. 38.878 43.415
O ativo fi nanceiro no montante de R$ 44.702 (R$49.239 em 2017) refere-se à infraestrutura que 
vem sendo construída ou adquirida pela Companhia e que será reversível ao Poder Conceden-
te, ao término do contrato de concessão. Conforme contrato, a Companhia vem sendo remune-
rada por esses investimentos.

 2018 2017
 Lucro líquido do exercício .......................................................... 47.152 23.582
Total do Resultado abrangente .............................................. 47.152 23.582

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstração do Resultado Abrangente - Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

 2018 2017
Lucro líquido do exercício ...................................................................... 47.152 23.582

Itens que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização ................................................................... 13.942 13.625
Baixa de imobilizado e intangível .......................................................... 56 8
Encargos fi nanceiros sobre fi nanciamentos, empréstimos e debêntures 8.518 13.445
(Reversão)/Provisão para concientização da população ....................... (580) 1.468
Reversão de ativo fi nanceiro ................................................................. 5.134 19.637
Correção de depósitos judiciais ............................................................. (990) 826
Provisão para contingências .................................................................. 1.976 2.790
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos .............. 23.721 12.690

Aumento nos ativos operacionais:
Contas a receber .................................................................................... (5.795) (4.159)
Impostos a recuperar ............................................................................. 55 (620)
Estoques ................................................................................................. (434) (520)
Outras contas a receber ......................................................................... (537) 1.541
Depósitos judiciais ................................................................................. 141 (1.695)
Adiantamento a fornecedores ............................................................... 529 1.006
Ativo fi nanceiro ...................................................................................... (598) (9.923)

Aumento / Redução nos passivos operacionais:
Fornecedores e outras contas a pagar .................................................. 3.473 (9.981)
Salários, benefícios e encargos sociais ................................................ 538 1.195
Impostos, taxas e contribuições ............................................................ 650 740
Pagamento de contingências ................................................................. (1.630) (2.011)
Adiantamento de clientes ...................................................................... - 18

Caixa gerado pelas atividades operacionais ................................. 95.321 63.662
Impostos pagos sobre o lucro ................................................................ (20.966) (12.731)
Debêntures - juros pagos ....................................................................... (4.564) (6.721)
Empréstimos e fi nanciamentos - juros pagos ........................................ (6.875) (9.759)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais ................... 62.916 34.451
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Aquisições de imobilizado ..................................................................... (8.062) (1.822)
Adição de intangível .............................................................................. - (8)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento ............... (8.062) (1.830)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Debêntures - pagamento principal ........................................................ (11.500) (1.000)
Empréstimos e fi nanciamentos - captação ............................................ 5.604 -
Empréstimos e fi nanciamentos - pagamento principal ......................... (19.371) (22.916)
Dividendos pagos ................................................................................... (27.561) (9.000)

Caixa líquido aplicado nas atividades de fi nanciamento ............ (52.828) (32.916)
Aumento / Redução do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa 2.026 (295)
Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício ............................ 977 1.272
Caixas e equivalentes de caixa no fi m do exercício ................................ 3.003 977
Variação líquida do saldo de caixa e equivalentes de caixa ...... 2.026 (295)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Senhores Acionistas, submetemos à apreciação de V. Sas. as De-
monstrações Financeiras da Logística Ambiental de São Paulo S.A. - 

LOGA referentes a 31 de Dezembro de 2018 e 2017, acompanhadas das Notas Explicativas e 
Parecer dos Auditores Independentes. As Demonstrações Financeiras em sua íntegra encon-
tram-se à disposição no site da Companhia. I) A Empresa: O Contrato de Concessão de Limpe-
za Urbana nº 027/SSO/04 fi rmado em 2004 entre a LOGA e a Prefeitura do Município de São 
Paulo completou seu décimo-quarto ano de desafi os, realizações e inovações. A concessioná-
ria é a responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação fi nal dos resíduos domici-
liares e de serviços de saúde gerados nas regiões Norte e Oeste da cidade, por 20 anos. São 
resíduos gerados por 4,5 milhões de habitantes, além de uma população fl utuante estimada em 
mais de 2 milhões de pessoas que trabalham, estudam, passam por atendimento de saúde e fa-
zem negócios nessas regiões. II) Desempenho Operacional: Para atender esta demanda a 
LOGA conta com mais de 2.100 colaboradores e cerca de 300 veículos especializados na cole-
ta de resíduos porta-a-porta. São 1,6 milhão de domicílios e mais de 16 mil estabelecimentos 
de saúde coletados dia e noite em 876 bairros e 13 subprefeituras. Em 2018 foram 1,7 milhão 
de toneladas coletadas, com 9,8 milhões de quilômetros percorridos pelas ruas e com consumo 
de 5,9 milhões de litros de combustível. Na Estação de Transbordo Ponte Pequena foram trans-
feridas 1,5 milhão de toneladas de resíduos de caminhões de coleta para veículos com grande 
capacidade de carga, otimizando o fl uxo de resíduos até o aterro sanitário. A Central Mecani-
zada de Triagem, referência internacional em tecnologia de separação, processou em 2018 
mais de 21 mil toneladas de recicláveis. Os resíduos de serviços de saúde tiveram cerca de 26 
mil toneladas tratadas nos mais rígidos controles e padrões técnicos. A destinação fi nal de 1,7 
milhão de toneladas ocorreu em um dos maiores e mais seguros aterros sanitários do mundo, 
alinhado ao compromisso da LOGA com o Meio Ambiente e a Qualidade dos serviços. Os indi-
cadores de produtividade da empresa continuam apresentando melhorias constantes, em razão 
dos esforços contínuos em treinamento, inovações nos equipamentos e destacada gestão no 
controle operacional. III) Gestão de Pessoas: A LOGA busca continuamente a capacitação de 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

seus colaboradores, desenvolvendo programas que visam o aprimoramento específi co no de-
sempenho das suas atividades. No Programa Liderar, por exemplo, foram escolhidos jovens e 
potenciais líderes para desenvolvimento de habilidades em todos os campos da gestão. O pro-
grama de estágio vem sendo renovado e continua promovendo oportunidades para estudantes 
de graduação. A grande proposta de 2018 foi o treinamento voltado a toda Liderança (Opera-
cional e Administrativo) visando a melhoria continua nos processos de Gestão de Pessoas e 
Performance das equipes. Além deste destaque, desenvolvemos o projeto de Educação Finan-
ceira Pessoal destinado a todos os Colaboradores através de vídeos gravados com “cases” 
reais internos, onde 10 Colaboradores compartilharam seus desafi os fi nanceiros pessoais para 
que a Educadora Financeira pudesse desenvolver o programa. Em 2018 iniciamos também o 
Programa de Pesquisa de Clima, que será revisitado a cada 2 anos. IV) Saúde, Segurança, 
Meio Ambiente e Qualidade: A LOGA através do seu compromisso com a excelência, prima 
pelos pilares: a. Saúde e Segurança de seus colaboradores, parceiros que estão em nossas ins-
talações, visitantes e munícipes investindo em controles como equipamentos, procedimentos e 
treinamentos que buscam cada vez mais a eliminação dos riscos; b. Meio Ambiente através de 
adoção de práticas e procedimentos a LOGA cumpre a legislação aplicável à sua atividade, 
atuando com prevenção mapeando e realizando ações para eliminar seus impactos negativos. 
Promove ainda diversas ações de conscientização aos munícipes, parceiros e comunidade ao 
entorno somando esforços para a mudança de cultura em benefício ao nosso planeta; c. Quali-
dade primando pela governança e excelência com foco no cliente a LOGA foi a propulsora da 
certifi cação na ISO 37001, sendo a primeira empresa de resíduos públicos a se certifi car no Bra-
sil através de empresa acreditada pelo Inmetro. Ainda reforçando o compromisso com seus 
clientes também se certifi cou na ISO 9001 validando seus processos e procedimentos inovado-
res, assegurando a melhoria contínua dos serviços prestados e a satisfação do cliente - Prefei-
tura do Município de São Paulo, bem como dos munícipes do agrupamento noroeste da cidade. 
Disponibiliza os canais de comunicação para seus Stakeholders realizarem reclamações e su-
gestões, contribuindo assim com oportunidades de melhorias nos processos e serviços da 

LOGA. V) Responsabilidade Social: Em 2018, a LOGA intensifi cou as atividades de conscien-
tização voltadas ao atendimento personalizado porta a porta tendo atendido mais de 100 mil 
pessoas e deu continuidade a vários projetos com a comunidade, além das ações de sensibili-
zação já desenvolvidas com o público de escolas e universidades. Todas as atividades e progra-
mas juntos benefi ciaram mais de 148 mil participantes. O projeto Nossa Vila Limpa benefi ciou 
23 mil pessoas em 80 ações. A empresa também deu continuidade ao IAJA (Incubadora Am-
biental Jovem & Ação) - realizado em parceria com a Sociedade Benfeitora do Jaguaré. Dois 
mil e dezoito também foi o ano de início da Loga nas redes sociais, o que favoreceu e dissemi-
nou conceitos de consumo consciente e descarte correto junto aos moradores. Todas essas 
ações contribuíram para a formação teórica e prática dos munícipes que aprenderam sobre o 
manejo responsável dos resíduos, visando uma sociedade mais sustentável e ciente da impor-
tância da gestão compartilhada por todos. VI) Desafi os: A gestão de resíduos em uma cidade 
como São Paulo é bastante complexa. Dentre os maiores desafi os que a empresa enfrenta es-
tão o tráfego intenso, as grandes distâncias, o adensamento populacional e a conscientização 
dos munícipes. Neste item, são pontos de atenção o descarte desordenado dos resíduos, seja 
em embalagens precárias, fora dos horários estabelecidos ou em pontos viciados, e locais onde 
há disponibilização de diversos tipos de resíduos que acabam sendo coletados pela concessio-
nária, mesmo ultrapassando o escopo contratual. Adicionalmente, os estabelecimentos Gran-
des Geradores, que por lei são obrigados a contratar empresas especializadas, descartam seus 
resíduos como se fossem domiciliares, fato que, além de ferir a legislação, sobrecarrega a lo-
gística e os custos de coleta. Também existe o impacto dos caçambeiros que recolhem resíduos 
e os descartam de forma desordenada em ruas, canteiros e calçadas. Para reduzir estes efeitos 
prejudiciais à cidade, a LOGA conta com o apoio da Amlurb na fi scalização e investe em progra-
mas de conscientização da população. Vale ressaltar o grande crescimento do número de pon-
tos geradores de Resíduos de Serviço de Saúde. A gestão destes resíduos apresenta custos 
elevados em função dos procedimentos e requisitos ambientais para coleta e tratamento. Ou-
tro importante desafi o é a pressão sobre os custos operacionais da empresa devido ao cresci-

mento da cidade, novos serviços prestados e necessidade de modernização tecnológica. O par-
cial reequilíbrio econômico-fi nanceiro do contrato, obtido em 2012, não foi sufi ciente para su-
prir os custos extras e investimentos da concessão na modernização e expansão dos equipa-
mentos e instalações. Acrescente-se a este cenário o reequilíbrio ordinário do segundo quin-
quênio, pendente desde outubro de 2014, cuja discussão e aplicação ainda não foram concluí-
das. VII) Investimentos: Apesar do desequilíbrio econômico-fi nanceiro, a empresa vem hon-
rando os compromissos contratuais. Em 2018 a LOGA por meio de um evento em uma das maio-
res Centrais de Tratamento de Resíduos de Saúde apresentou aos colaboradores os novos veí-
culos adquiridos que complementarão a frota pesada, entre eles estão os veículos de Coleta 
Mecanizada e de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS. VIII) Compliance: Ética e integridade 
são aspectos indispensáveis para a sustentabilidade dos negócios da LOGA. Ao longo de 2018, 
várias ações do Programa de Integridade foram realizadas, tais como: treinamentos do código 
de conduta, procedimentos e políticas para todos os públicos, treinamentos da alta administra-
ção (diretores), palestra para fornecedores, revisão de cláusulas contratuais em consonância 
com a Lei nº 12.846/2013, que foram inseridas nos contratos com parceiros de negócios, análi-
ses de denúncias recebidas no Canal de Integridade, 3ª e 4ª Semana de Integridade, com ativi-
dades voltadas para disseminação da cultura ética. Além disso, a área de Compliance cumpriu 
a meta de 2018 e realizou due diligence de integridade em todos os parceiros de negócios, nos 
termos do procedimento de Relacionamento com Terceiros e Due Diligence. Em 2018 a LOGA 
deu mais um passo importante no Programa de Integridade ao atender todos os requisitos nor-
mativos e receber a certifi cação NBR ISO 37001 - Sistema de Gestão Antissuborno. Agradeci-
mentos: A Administração da Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA agradece a seus 
acionistas, clientes, parceiros comerciais, fornecedores e instituições fi nanceiras pela confi an-
ça depositada. De forma especial expressa seu reconhecimento e agradecimento a seus cola-
boradores pelo comprometimento e contribuição na busca constante da qualidade de nossos 
serviços. Todas as conquistas de 2018 só foram possíveis pelo incansável trabalho dos mais de 
2.100 colaboradores da Companhia.                                                                A Administração

A DIRETORIA

Marcio Aparecido Utrila - Contador - CRC 1SP235229/O-2

“As demonstrações fi nanceiras e as notas explicativas em sua íntegra, juntamente 
com o parecer, encontram-se à disposição na sede da companhia e no website: 

www.loga.com.br.”

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 9

1F
0-

89
D

1-
FD

7A
-2

FC
7.



São Paulo, quinta-feira, 25 de abril de 2019Página 6

Especial

#tenhacicatrizes
Hoje, queremos falar com você que já tem seu negócio, seja ele grande ou 

pequeno, comércio ou serviço, não importa o segmento. E se você ainda não tem pequeno, comércio ou serviço, não importa o segmento. E se você ainda não tem 
seu negócio próprio, mas está pensando em montar um, continue lendo, pois essas seu negócio próprio, mas está pensando em montar um, continue lendo, pois essas 

dicas irão servir para você também! Ou para alguém que você conhecedicas irão servir para você também! Ou para alguém que você conhece
Luiz Felipe Pateo (*)

A minha pergunta é: Você tem cuida-
do da sua presença no marketing 

digital? 
Que o mundo está cada dia mais 

conectado, isto não é novidade para 
ninguém. E que seu negócio deve ter 
uma presença no mundo digital também 
não deveria ser. No entanto, muitos 
empreendedores simplesmente não 
se atentam ou simplesmente não se 
ligam em planejar suas atividades de 
marketing digital. 

De baixo custo, simples de ser imple-
mentadas, as atividades de marketing di-
gital hoje são ferramentas essências para 
qualquer tipo de negócio: transmitem 
profi ssionalismo, credibilidade, tornam 
seu negócio visível para clientes novos 
e atuais e são excelente ferramenta de 
relacionamento e comunicação. 

Algumas pequenas dicas para começar 
ainda hoje a transformar a presença 
digital do seu negócio: 

Registre agora o nome de domínio do 
seu negócio: 

Seunegocio.com.br, ou seunegócio.
com (.org; .adv, .edu, etc)

Ao registar o domínio com o nome do 
seu negócio, você garante o endereço 
do seu e-mail profi ssional e o endereço 
de seu site. Existem diversos sites que 
oferecem este serviço por preços que 
variam de cerca de R$12,00 a R$60,00 por 

ano dependendo do plano e da extensão 
utilizada. (.com, .com.br, etc)

Se você quiser já fazer e hospedar 
seu próprio site, no mesmo fornecedor 
que registrar seu domínio,  você pode 
encontrar serviços de hospedagem à 
partir de cerca de R$100,00/ano e você 
mesmo pode montá-lo com o uso de fer-
ramentas no estilo “faça você mesmo”.

Tenha um e-mail profi ssional:

Com o registro do seu domínio feito, 
mesmo que você opte por não ter um site 
agora, é imprescindível que você tenha 
um e-mail profi ssional do seu negócio. 
Isto signifi ca que ao invés do seu e-mail 
ser algo do tipo “ seunegocio@hotmail.
com “  ele passará a ser algo do tipo “ 
contato@seunegocio.com.br” ou “ jose@
seunegocio.com.br” . 

Bem diferente né? Um e-mail profi s-
sional confere seriedade e credibilidade 
sobre seu negócio, gerando muito mais 
confi ança de seu consumidor. E custa 
algo à partir de R$2,99/mês. 

Importante dizer que existem diversos 
fornecedores de serviço de registro de do-
mínio, hospedagem de sites e e-mail profi s-
sional. É importante pesquisar e ver aquele 
que mais se adeque à sua necessidade. 

Dica: Você pode registrar seu domínio, 
contratar hospedagem de site e e-mail 
em: godaddy.com.br, locaweb.com.br, 
hostgator.com.br, uolhost.com.br entre 
outros.  

Redes Sociais: 

Tenha redes sócias separadas para seu 
uso pessoal e para seu negócio. Mesmo 
que você seja um profi ssional liberal 
como um fi sioterapeuta ou advogado. 
Em seu Facebook, Instaram ou outra 
rede pessoal, você posta as coisas que 
você gosta, para seus amigos e famílias. 

Já para o seu negócio, monte perfi s 
profi ssionais no Facebook, Instagram, 
LinkedIn (se for o caso). Estas redes pos-
suem perfi s profi ssionais e você encontra 
diversos tutorias de como melhor utilizá-
-las e até investir em anúncios com muito 
pouco dinheiro (à partir de R$10,00).  

Seja ativo nas redes (pelo menos 2 
posts por semana), mas cuide do conte-
údo à ser postado. Lembre-se que seus 
clientes ou potenciais estarão vendo, 
então, o conteúdo deverá ser relevante 
e restrito à assuntos do seu negócio. 
JAMAIS poste temas polêmicos: posições 
politicas, religiosas, futebol, apologias, 
sexualidade, etc.  (a não ser que seu 
negócio tenha a ver com isso). 

Verifi que com frequência possíveis 
contatos de clientes e tente retornar o 
mais breve possível. Mesmo diante de 
uma reclamação ou crítica, tente ser o 
mais cordial possível. Lembre-se: está 
todo mundo lendo...

Google Maps: 

Se você tem um local físico, certifi que-
-se que ele aparece nas pesquisas do Goo-

gle Maps ao digitar o endereço. Se não 
aparecer, basta clicar com o botão direito 
do mouse no alfi nete de seu endereço 
e selecionar “adicione sua empresa”e 
seguir os passos simples. Pronto! Após 
a validação do Google, você ira aparecer 
em eventuais pesquisas e sua relevância 
nas buscas irá aumentar. 

Whatsapp, Messenger, e outros app’s 

de mensagens

Estes app’s vieram para agilizar e 
facilitar a comunicação. Se for utilizá-
-lo para fi ns profi ssionais, tenha muito 
cuidado em utilizar uma linguagem cor-
dial, com bom português e evite gírias 
e abreviações. Cuide também da foto 
do perfi l. Prefi ra aquelas que passem 
profi ssionalismo, evitando por exemplo, 
fotos em trajes de banho ou no bar com 
os amigos. 

Dicas simples, de baixo custo e rápida 
implementação e que podem fazer toda a 
diferença na visibilidade de seu negócio! 
Está esperando o que para começar? 

Até a próxima! 

(*) É CEO dos Empreendedores 
Compulsivos, com mais de 20 anos de 

experiência como executivo de marketing e 
vendas, palestrante, professor e consultor. 

Tem MBA em Gestão de Negócios pela 
FGV-SP, especialização em Marketing Digital 

pela The Wharton School e é bacharel 
em Comunicação Social pela ESPM 

(compulsivos.org).

Caio Santana/Jornal da USP

Construção coletiva de uma proposta para as políticas públi-
cas de ensino médio. Esse é o nome de uma iniciativa que 
está percorrendo o País em busca de práticas inovadoras 

para um currículo que possibilite aos jovens diversas trajetórias 
e percursos formativos. A ideia é reunir em um documento as 
propostas para serem apresentadas a agentes públicos.

O grupo é formado por representantes da Faculdade de Edu-
cação (FE) da USP, da Campanha Nacional pelo Direito à Edu-
cação e pela Ashoka, ONG de empreendedorismo social criada 
na Índia em 1980 e presente no Brasil desde 1986. Eles contam 
com patrocínio do Instituto Unibanco, da Fundação Santillana 
e com o apoio do Instituto Alana e da Associação Cidade Escola 
Aprendiz. A coordenação é de Elie Ghanem, professor da FE.

“Consideramos necessário aproveitar as formulações já existen-
tes em diferentes organizações do País, mostrando um caminho 
democrático de elaboração de políticas públicas para o ensino 
médio”, declara Ghanem. Ele considera natural a liderança da FE 
na iniciativa já que a unidade integra uma universidade pública 
e acumula muitas pesquisas científi cas sobre educação.

A iniciativa para a motivação do grupo vem de números pre-
ocupantes apresentados por eles: 40% da população brasileira 
entre 25 e 34 anos não possui o ensino médio completo e os que 
conseguiram completá-lo apresentam uma renda mensal per 
capita de R$ 1.425, ante R$ 645 daqueles que não concluíram.

“Se o Brasil mantiver o atual ritmo de evasão escolar, o País 
pode levar até 200 anos – o equivalente a 15 gerações – para 
atingir a universalização do atendimento escolar a jovens de 15 a 
17 anos, meta do Plano Nacional de Educação prevista para 2016. 

Como melhorar o ensino médio do 
Brasil e combater a evasão escolar?

Grupo liderado pela Faculdade de 
Educação da USP realiza encontros 
pelo País em busca de práticas 
inovadoras e proposta para 
governantes

Série de seminários pelo Brasil pretende reunir propostas de melhorias para o ensino médio.

Por isso, é fundamental implementar medidas para combater 
esse problema”, diz manifesto no site do grupo.

Outro impulso foi a reforma do ensino médio aprovada em 2017 
pelo governo federal e as próprias discussões da Base Nacional 
Comum Curricular. Ghanem fala que o debate sobre políticas para 
o ensino médio praticamente não ocorreu.“A reforma foi muito 
abrupta, sem a devida discussão e sem considerar as diferentes 
realidades dos municípios brasileiros.”

Para o professor, uma reforma do ensino médio precisa estar 
relacionada com o ensino fundamental, o médio, o superior e com 
o mercado de trabalho. “A nossa educação escolar é homogênea. 
Ela não toca naquilo que são as incertezas, preferências e desejos 
de cada pessoa. A escola fi ca como algo universal e não chega a 
ser um lugar que acolhe a subjetividade e as características da 
origem social das pessoas que a frequentam”, ressalta.

Mas como 
chegar a uma 
proposta?

Desde o ano passado, o gru-
po está realizando séries de 
encontros por região do País, 
com participação presencial e 
virtual, para apresentação de 
propostas de políticas para o 
ensino médio e busca de con-
vergências.

A primeira região a ter se-
minários foi a Sudeste, com o 
primeiro encontro ocorrido em 
outubro, seguido de outro em 
fevereiro e março. Em maio, 
haverá mais um no dia 4 e o 
último será em 15 de junho. 
O primeiro encontro fora do 

Sudeste será na região Norte, em Palmas, no Tocantins, dia 30 
de abril. O primeiro seminário da região Sul ocorre nos dias 17 e 
18 de junho no Instituto Federal do Paraná (IFPR), no campus 
da cidade de Jacarezinho.

“Paralelamente, estamos incentivando outras unidades univer-
sitárias coirmãs, de faculdades de educação nos outros Estados, 
para que estejam em sintonia conosco nas outras quatro regiões, 
com seus respectivos seminários”, explica Ghanem. As propostas 
já apresentadas e as futuras podem ser encontradas no site da 
iniciativa.

Elas são baseadas em três pilares: inclusão, democracia e 
contemporaneidade. É uma base para que haja o diálogo com 
as autoridades públicas. A meta é produzir, entre o poder pú-
blico e a sociedade civil, peças para políticas educacionais para 
o ensino médio.

“Isso contraria o que é costumeiro: que políticas quaisquer, 
sejam econômicas ou sociais, não sejam defi nidas assim, com esse 
diálogo. Elas são defi nidas por pequenos ciclos de governança 
que contratam pequenos ciclos de especialistas, supostamente 
em benefício da grande parte do povo”, afi rma o professor da FE.

Para ele, uma política educacional deve responder às necessi-
dades da população. E precisa ser, ao mesmo tempo, uma política 
habitacional, de transporte, ambiental, cultural, esportiva, uma 
política de emprego. “E isso não faz parte da nossa tradição.”

Os principais interessados na discussão não fi cam de fora. 
Ghanem diz que está se empenhando para que a participação 
dos estudantes aumente e se possa contar com as opiniões deles 
também.

“É comum ouvirmos até mesmo docentes falarem que, se dese-
jam que se dê uma educação tão boa para quem está na periferia 
quanto para quem não está, isso seria ilusório e pouco. Porque a 
educação será boa se a prática escolar estiver conjugada ao esfor-
ço para que não haja pessoas em vulnerabilidade social. Não se 
trata apenas de dar escola de certo padrão para essa população. 
Trata-se de dar escola em padrões que se conjugam no esforço 
para que não haja gente vivendo em favela”, considera Ghanem.

Cecília Bastos/USP Imagens

Primeiro encontro da iniciativa ocorreu em outubro de 2018.
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A Educação é a raiz de 

muitos problemas no 

Brasil. A boa notícia é 

que a tecnologia pode ser 

uma grande aliada para 

revolucionar esse cenário.

Para isso, no entanto, pre-
cisamos de coragem para 
fazer mudanças estrutu-

rais em nosso modelo de ensino. É 
importante esquecer a tradicional 
relação entre alunos e professores 
e usar o importante espaço da sala 
de aula para algo mais colaborativo e 
interativo, onde o educador assuma 
um novo papel: o de guiar e mediar 
o aprendizado dos estudantes.

Nesse contexto, as Edtechs 
(acrônimo das palavras Educa-
tion e Technology) começaram a 
afl orar no território brasileiro. São 
empresas que apostam em aplica-
tivos, simuladores 3D, plataformas 
online, entre outras ferramentas, 
para mudar a forma de aprender e 
também para atender os anseios dos 
nativos digitais. O país conta com 364 
startups do tipo, segundo estudo da 
Associação Brasileira de Startups em 
parceria com o Centro de Inovação 
para Educação Brasileira (CIEB).

As Edtechs desempenham pa-
pel essencial para promover um 
salto de qualidade nesse cenário, 
atacando justamente o cerne da 
questão, que são as metodologias 
de ensino. Essa mudança ainda 
ocorre de forma tímida no Brasil, 
mas veio para fi car. Cada vez mais, 

podemos combinar metodologias 
ativas de ensino com ferramentas 
tecnológicas que permitem trazer 
a educação para o tempo presente. 

Trazer o aluno como protagonista 
da aula, ao invés do professor, medir 
o seu resultado e trabalhar na sua 
individualidade é o que faz com o que 
ele desperte interesse pela matéria, 
e consequentemente, obtenha resul-
tados cada vez melhores. A combina-
ção de diversas soluções deste tipo 
proporcionando, certamente, que 
a Educação em nosso país evolua 
e atinja novos patamares de quali-
dade, facilitando a vida dos alunos 
nas escolas e fora delas também. 

Disso depende nosso futuro como 
nação. Porém, para atingir esses 
objetivos, precisamos enfrentar o 
mindset mais tradicional que ainda 
impera em certas instituições de 
ensino. Enquanto a Finlândia, refe-
rência mundial em Educação, ousou 
proibir (na forma de lei!) a sala de 
aula tradicional, no Brasil este forma-
to é quase uma cláusula pétrea. Se 
estamos fazendo a mesma coisa, da 
mesma maneira, ano após ano, como 
esperamos resultados diferentes? 

A tecnologia pode ser uma 
das principais ferramentas para 
a revolução no ensino, mas para 
isso precisamos realmente mudar. 

V a m o s  e m  f r e n t e !

(*) - É CEO na Beetools, rede de escolas 
de inglês que otimiza o aprendizado do 

aluno por meio de professores, reali-
dade virtual, inteligência artifi cial e Big 

Data (fabio@beetools.com.br).

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

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 25 de Abril de 2019.  Dia de São Marcos Evangelista, Santa Calista, 
São Evódio e Dia do Anjo Aniel, cuja virtude são as vitórias. Dia Mundial das 
Vocações Sacerdotais, Dia Mundial da Boa Ação, Dia Internacional das Mulhe-
res nas Tecnologias da Informação e Comunicação e Dia do Contabilista.  Hoje 
aniversaria o ator Al Pacino que faz 79 anos, o cantor Rogério Flausino do Jota 
Quest. nascido em 1972, o ex-jogador de futebol Zé Maria que faz 45 anos e o 
piloto de formula 1 Felipe Massa que nasceu no ano de 1981.

O nativo do dia
O negativo de Touro deste dia e grau tem mente aberta, praticidade e também 
idealismo, gosta de debates e de adquirir conhecimentos. Aprecia a beleza, artes 
plásticas, música e possui talentos artísticos.  Seu espírito satírico atrai as pessoas 
por suas tiradas irreverentes e pouco convencionais. Dá muita importância à 
amizade, mas em geral limita seus amigos a um círculo muito restrito. Tende a 
casar-se jovem e é frequente que se sinta atraído por pessoas bem mais velhas.  
No lado negativo tende à acomodação, mas costuma escapar disso em virtude 
do controle imposto.

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

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

Esta quinta é o vigésimo segundo dia da lunação. A Lua faz um bom aspecto com Netuno que aumenta a 

intuição e a sensibilidade de forma bastante prática, facilitando as atividades do dia a dia. Esse aspecto 

também nos deixa mais compreensivos. A Lua faz conjunção com Saturno que contribui na resolução de 

assuntos profissionais com realismo e bom senso. Em compensação podemos nos sentir mais melancólicos. 

A Lua também faz conjunção com Plutão e fica fora de curso a partir das 16h49 até ingressar em Aquário 

na sexta. Sair do modo sobrevivência será fundamental para recuperar a paz de espírito.
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A Lua faz conjunção com Saturno 
que contribui na resolução de as-
suntos profi ssionais com realismo e 
bom senso. À noite podem ocorrer 
melancolia e dispersão de energias. 
Pode haver difi culdade de conciliar 
ânsia de liberdade com determina-
ção e isso poderá levar à dispersão. 
77/277 – Vermelho. 

Planos ousados devem ser considera-
dos depois do aniversário. Aumenta 
a fragilidade em se iniciar projeto, 
começar um novo relacionamento e 
lidar com documentos e compromis-
sos. Lucros em atividades fi nanceiras 
e negócios comerciais se inovar na 
rotina. 88/188 – Marrom.

As atividades serão intensas, mas an-
tes de agir refl ita bem e não exagere 
da força e use uma boa orientação. 
O dia é propício à saúde e aos tra-
tamentos, mas não aos negócios. 
Mantenha um clima de otimismo 
mesmo diante das difi culdades e 
situações nebulosas e confusas. 
21/921 – Amarelo.

É preciso dar um passo à frente na 
carreira profi ssional, fazendo algo 
novo e inédito, mas sem exageros. 
Aumenta a fragilidade para iniciar 
projeto, começar um novo relacio-
namento e lidar com documentos e 
compromissos. No fi nal da tarde será 
difícil ter ajuda. 66/366 – Branco.

A Lua faz um bom aspecto com Ne-
tuno que aumenta a intuição e a sen-
sibilidade de forma bastante prática, 
facilitando as atividades do dia a dia. 
É preciso no fi nal do dia ter cuidado 
para não precipitar acontecimentos 
e ser pego de surpresa em situações 
desagradáveis. 80/580 – Amarelo.

Falta de clareza fará as situações pa-
recerem confusas, por isso cuidado 
para não precipitar acontecimentos. 
Não exija grandes defi nições e tome 
cuidado com mal-entendidos. Cui-
dado com a tendência a exageros e 
excessos que atrapalham e debilitam 
a saúde.  67/467 – Verde.

Com o Sol em seu signo oposto será 
levado a iniciar ou romper relacio-
namentos e uma ligação intima terá 
importante decisão. Evite exageros 
descabidos em seus gastos de dinhei-
ro, controle-se. À noite, situações 
parecem nebulosas e confusas. 
78/378 – Amarelo.

Use de bom senso e orientação em 
todas as suas ações evitando a im-
plicância e a atitudes de hostilidade. 
À noite pode aumentar a melancolia 
e ocorrer dispersão de energias. A 
saúde precisa ser bem preservada, 
talvez com algum tratamento ne-
cessário. 93/393 – Azul.

Evite nesta quinta precipitar acon-
tecimentos e ser pego de surpresa 
em situações desagradáveis.  A 
intransigência e a arrogância devem 
ser evitadas em suas ações. Faça 
algo diferente e inovador nesta 
quinta para superar a tendência a 
melancolia e a tristeza no fi nal do 
dia. 25/325 – Amarelo.

Iluminada pelo Sol, a casa quatro 
o fará voltar ao ambiente, manter 
contatos íntimos. Mas cuidado este é 
um dia em que pode precipitar o que 
estava por acontecer na mudança da 
Lua levando a crises ou aumentando 
as que já existem. 40/240 – Verde.

A Lua cheia pode precipitar acon-
tecimentos e leva-lo a ser pego de 
surpresa em situações desagradá-
veis. Precisa recuperar bem suas 
energias vitais através de tratamento 
adequado. Dê seu apoio aos seus 
colegas, amigos e especialmente aos 
familiares. 41/341 – Azul.

Simpatias que funcionam
Adoçar a pessoa amada  Pegue um papel branco e escreva 
sete vezes o nome da pessoa. Passe mel no papel e coloque 
num vidro com tampa por sete dias seguidos. No oitavo dia 
enterre o papel no quintal ou em um vaso com planta.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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CHEGOU A HORA
DE DESCOBRI-LO.

@editorapetraEditora Petra

A Lua cheia capricorniana apro-
funda os conhecimentos, expande 
horizontes e dá maior otimismo e 
confi ança. Problemas são superados 
pela posição do Sol na casa três 
já que poderá iniciar mudanças 
ou levá-las adiante facilmente no 
começo do próximo mês de maio. 
11/411 – Branco.

É preciso inovação para 
revolucionar a educação

Fabio Ivatiuk (*)

Emprego é uma maneira de con-
seguir renda, enquanto trabalho 
é a realização profi ssional e a 

busca por alcançar objetivos e metas, ou 
seja, vai além da parte fi nanceira. Essa 
diferenciação raramente é computada e 
grande parte da população brasileira não 
sabe que trabalho e emprego são coisas 
distintas.

Segundo dados do Caged, em março 
o Brasil fechou 43.196 empregos com 
carteira assinada. Este foi considerado 
o pior saldo desde de 2017. Entre os 
setores que mais fecharam vagas estão 
presentes as áreas de comércio e agro-
pecuária. Para o Presidente da Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI), Guto Ferreira, temos um grande 
problema conceitual, já que não existem 
dados relacionados ao trabalho, estes 
dados só existem para empregos gerados 
e empregos não gerados, isto se dá por 
conta da carteira assinada. 

“Atualmente não tem nenhuma medi-
ção e é isso que nós da ABDI estamos 
defendendo. É necessária uma avaliação 
também para o trabalho, que é diferente 
de emprego. Pois, mesmo que não tenha 
carteira assinada em determinado mês, te-

mos muitos empreendedores com outros 
tipos de trabalho e não existe uma medi-
ção para isso”, comenta Ferreira sobre o 
número de empregos fechados no país. 

Segundo a pesquisa Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM), mais de 34% das 
pessoas entre 18 e 64 anos estão envolvi-
das com a criação de um negócio próprio 
ou já estão empreendendo. Um exemplo 
disso são os aplicativos de entrega, que 
dão trabalho para milhares de pessoas no 
país, mas não são considerados empregos. 

“O trabalho pelo aplicativo é muito 
útil, pois gera uma entrada de renda. Eu 
passei 3 anos enviando currículo sem 
nenhum resultado, então decidi me ins-
crever para trabalhar com aplicativo. Isto 
tem ajudado muita gente que está nessa 
mesma situação. Não é um sustento, mas 
já ajuda bastante quem precisa”, conta 
Joney dos Santos Souza, que trabalha a 
um mês como entregador através de um 
aplicativo (AI/ABDI). 

As palavras emprego e trabalho são usadas para representar o “ofício”, mesmo representando a mesma 
coisa, acabam por conter signifi cados diferentes.

Aplicativos não são um sustento, mas já 

ajudam bastante quem precisa, conta 

Joney dos Santos Souza.

Muitos desempregados estão 
trabalhando de forma alternativa

Serviço da USP orienta 
na escolha da

carreira profi ssional

China quer construir 
estação de pesquisa
no polo sul da Lua
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Qualquer pessoa com mais de 
14 anos e que está em dúvida na 
escolha de qual carreira seguir 
pode se inscrever no Serviço de 
Orientação Profi ssiona, do Instituto 
de Psicologia da USP. As inscrições 
são feitas pessoalmente às sextas-
feiras, de 26 de abril a 14 de junho, 
das 12h às 15h, na sala 161 do bloco 
D do IP, localizado na Av. Prof. Mello 
Moraes, 1.721, campus Cidade 
Universitária, no bairro Butantã.

Em média, a cada sexta-feira, são 
inscritas 30 pessoas. A inscrição é 
uma entrevista e o atendimento 
ocorrerá posteriormente – em 
geral, constituído de seis encontros 
semanais em grupo, com duração 
duas horas e meia cada um. Cada 
grupo é coordenado por dois alunos 
do último ano do curso de Psicolo-
gia ou por estudantes do curso de 
Aperfeiçoamento em Orientação 
Profi ssional, oferecido pela USP 
aos psicólogos que pretendem se 
aprofundar na área.

A iniciativa se constitui em 
uma oportunidade para a pessoa 

se conhecer melhor. Além disso, 
oferece maior conhecimento sobre 
faculdades, cursos e profi ssões e a 
possibilidade de refl etir sobre as 
escolhas. São utilizadas dinâmicas 
e jogos para facilitar esse processo. 
Também conta com uma equipe de 
quatro psicólogos, responsáveis por 
dar apoio às disciplinas do curso 
de Psicologia ligadas ao serviço, 
ao curso de aperfeiçoamento, às 
pesquisas e outras iniciativas. Cria-
do em 1970, anualmente o serviço 
atende cerca de 500 pessoas. 

Além do serviço de orientação 
à carreira prestado à comunidade 
externa, existe também o Núcleo 
de Orientação Profi ssional voltado 
a alunos da USP. O atendimento é 
para os uspianos em dúvida sobre 
a escolha e continuidade do curso. 
Sua inscrição ocorre em dia pre-
estabelecido e o atendimento tem 
início imediato. A próxima ocorrerá 
também no dia 26 de abril, das 12 
às 15 horas, e aceita até 10 pessoas 
(Jornal da USP).

O governo chinês acaba de 
anunciar que planeja construir 
uma estação de pesquisa cien-
tífi ca no polo sul da Lua, e quer 
realizar uma exploração lunar 
tripulada em cerca de 10 anos. 
“A China tem a ambição de 
construir uma estação cientí-
fi ca em regiões do polo sul da 
Lua e realizar missões lunares 
tripuladas em 10 anos”, disse 
Xhang Kejian, diretor da Ad-
ministração Espacial Nacional 
da China.

 A declaração foi dada em 
Changsha, capital da província 
de Hunan , durante discurso 
na cerimônia de abertura do 
“Dia Nacional do Espaço”, 
celebrado no país no último 
dia 24. Zhang informou que a 
China vai lançar a sonda lunar 
“Chang’e-5” para recolher 
amostras de terra da superfí-
cie lunar e trazê-las de volta à 
Terra até o fi nal de 2019.

 Shaoshan, a cidade natal 

do falecido líder chinês Mao 
Zedong, será um dos centros de 
armazenamento permanente 
de amostras lunares.

Além disso, o diretor da Ad-
ministração Espacial Nacional 
afi rmou que a China planeja 
lançar sua primeira sonda para 
explorar Marte em 2020. O 
governo chinês está ativo na 
exploração do espaço desde 24 
de abril de 1970, quando o fo-
guete Longa Marcha-1 colocou 
em órbita o primeiro satélite do 
país, o Dongfanghong-1. 

Desde 2016, a China esco-
lheu o dia 24 de abril como o Dia 
Nacional do Espaço. O tema da 
atividade deste ano é “realizar 
sonhos espaciais para uma 
cooperação vantajosa para 
todos”. No início deste ano, a 
China surpreendeu ao pousar 
a sonda espacial Chang’e 4 no 
lado oculto da Lua - a parte 
do satélite que não é visível 
da Terra (ANSA).

Refl exões
SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon 

Taphorn. Manifestações 
Grandiosas. Seja metódico em 
sua abordagem. Faça alguns 
planos agora que estejam 
focados em seus objetivos e 
desejos. Você está em excelente 
energia criadora e a intenção é 
metade da equação. Ao tornar 
essas intenções conhecidas, você 
descobrirá que a ação perfeita 
ocorrerá. O truque está em ser 
muito claro e decisivo ao colocar 
todos os seus pensamentos e 
sentimentos naquilo que você 
realmente quer. Encontre um 
santuário na natureza e deixe 

o reino elementar ajudá-lo com 
suas criações. Eles são capazes 
de percorrer as dimensões de 
maneiras que você está ainda 
aprendendo e adorariam ajudá-
lo a concretizar suas criações. 
Pensamento para hoje: Hoje, 
realize alguma ação inspirada em 
relação aos seus sonhos. Escolha 
uma vida que o surpreenda em 
sua magnifi cência e use seu poder 
de criação deliberada. E assim é. 
Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias.  http://
www. playingwiththeuniverse.
com/ Tradução: Regina Drumond 
– reginamadrumond@yahoo.
com.br
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1ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1052477-
84.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ROSICLEIDE PINHEIRO DA SILVA, CPF 421.853.308-37, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO objetivando a cobrança 
de R$ 5.341,93 (Ago/2017), oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais, firmado 
entre as partes referente as mensalidades de Janeiro/2016 (valor parcial) e de Fevereiro a Junho de 
2016, vencidas e não pagas. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

11ª VC - Capital/SP. PROCESSO Nº 0213433-06.2008.8.26.0100. Este juízo FAZ SABER a Caius 
Araujo Martins de Camargo, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação 
de Cobrança (pelo procedimento comum) por Cheque Ativo Fomento Comercial Ltda, alegando em 
síntese: o réu inadimpliu débito representado por cheques. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, para que 
conteste a demanda. No silêncio, 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. O presente edital tem 
o prazo de 20 dias. São Paulo, 18 de janeiro de 2019. Christopher Alexander Roisin - Juiz de Direito 

5ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012050-
76.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a IZILDA 
FERREIRA DA SILVA, CPF 105.180.688-70, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL 
Região Adm. Paulistana objetivando a cobrança de R$ 7.763,37 (Jun/2016), oriundos do contrato de 
prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as mensalidades de Março a 
Dezembro de 2015, vencidas e não pagas. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

01 - Contexto Operacional: A Pado Cobranças S/A., foi constituída em 16 
de Outubro de 2.007 com registro na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo sob nº 35.300.348.494, com sede na cidade de São Paulo - SP, tem 
por objetivo mercantil a atividades de cobranças e informações cadastrais.  
02. Diretrizes Contábeis: a) As demonstrações financeiras foram elabora-
das em obediência aos preceitos da legislação comercial; aos preceitos da 
Leis das Sociedades Anônimas, e ao princípios de contabilidade geralmen-
te aceitos. b) O resultado é apurado em obediência ao regime de compe-
tência de exercícios. c) O Capital Social subscrito é de R$ 51.157.321,00 
(Cinquenta e um milhões, cento e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e 
um reais), representado por 51.157.321 (Cinquenta e um milhões, cento e 
cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e um) quotas no valor nominal de R$ 
1,00 (um real) cada em moeda corrente, sendo totalmente integralizados. 
d) A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavo-
ráves entre o final do período contábil e a data da aprovação das Demons-
trações contábeis  03. Dividendos Propostos: Conforme estabelecido em 
seu estatuto a empresa distribui o percentual mínimo obrigatório

Pado Cobranças S/A
CNPJ  09.252.451/0001-90

 Relatório da Administração
Prezados Senhores: Submetemos  à apreciação dos Senhores Acionistas, Clientes, Fornecedores, Instituições  Financeiras, e  a  Sociedade em Geral,  As Demonstrações Financeiras da  Pado Cobranças S/A,  referente ao 
exercício findo em 31 de Dezembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                 A Administração

Balanço Patrimonial  Em 31 de Dezembro de 2018 - Em reais
Ativo 31.12.2018 31.12.2017
Ativo Circulante
 Disponibilidades 2,62 3,64 
 Outros Créditos 5.036.725,39 5.036.725,39 
Total do Ativo Circulante 5.036.728,01 5.036.729,03 
 Ativo não Circulante 
 Créditos de Controladas e Coligadas 55.556.790,87 55.556.790,87 
 Depósitos Judiciais 298.827,35 60.028,38 
 Total do Ativo Não Circulante 55.855.618,22 55.616.819,25 
Total Geral do Ativo 60.892.346,23 60.653.548,28

Passivo 31.12.2018 31.12.2017
Passivo Circulante
 Empréstimos de Terceiros 669.837,41 418.444,12 
Total do Passivo Circulante 669.837,41 418.444,12 
Passivo Não Circulante 
 Empréstimos com Coligadas 14.874.476,88 14.874.476,88 
Total do Passivo não Circulante 14.874.476,88 14.874.476,88 
Patrimônio Líquido 
 Capital Social 51.157.321,00 51.157.321,00 
 Reserva de lucros 
 Lucros/Prejuízos Acumulados (5.809.289,06) (5.796.693,72)
Total do Patrimônio Líquido 45.348.031,94 45.360.627,28 
Total Geral do Passivo 60.892.346,23 60.653.548,28 

 31.12.2018 31.12.2017
Despesas/ Receitas  Operacionais (12.595,34) (5.647,02)
Despesas Administrativas e Comerciais (12.198,69) (4.007,16)
Despesas Financeiras (396,65) (1.639,86)
Lucro ( Prejuizo) Operacional (12.595,34) (5.647,02)
Resultado do Exercício Antes IR E CSL (12.595,34) (5.647,02)
Lucro ( Prejuízo ) do Período (12.595,34) (5.647,02)
Resultado  Líquido por lote de 1.000 ações (0,25) (0,11)

 Capital Realizado
 Autorizado Lucro do Total
 Descrição Capital Social Exercício 
Saldo em 31.12.2017 51.157.321,00 (5.796.693,72) 45.360.627,28 
Resultado do Exercício: - (12.595,34) (12.595,34)
Saldo em 31.12.2018 51.157.321,00 (5.809.289,06) 45.348.031,94 

 Descrição 31.12.2018 31.12.2017
Prejuízo do Período (12.595,34) (5.647,02)
 Total Resultado Abrangente (12.595,34) (5.647,02)

Atividades Operacionais 31.12.2018 31.12.2017
Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício (12.595,34) (5.647,02)
Variação nos Ativos e Passivos
 Créditos com Acionistas Controlada e Coligadas - (215.430,65)
 Depósitos Judiciais (238.798,97) -   
 Obrigações Tributárias - (5.616,20)
Caixa Aplicado nas Atividades Operacionais (251.394,31) (226.693,87)
 Impostos Pagos sobre o Lucro - 2.808,10 
Variação das Atividades Operacionais (251.394,31) (223.885,77)
Atividades de Investimentos 
 Empréstimos de Terceiros 251.393,29 223.888,54 
Variação Das Atividades De Financiamentos (1,02) 2,77 
Disponibilidades
            Inicio do exercício 3,64 0,87 
            Fim do exercício 2,62 3,64 
Variação Líquida das Disponibilidades (1,02) 2,77 

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em reais

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

São Paulo, 31 de Dezembro de 2.018
Andrea Nora Felicitas Gardemann - Presidenta

Renato Foltran Junior - Contador CRC-SP 1PR018.177/O-7

Demonstração do Resultado Abrangente - Em reais

Demonstração do Fluxo de Caixa - Indireto  - Em reais

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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QUINTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2019

TERCEIRIZAR O MOTOBOY COMO MEI
Empresa que presta serviço de motoboy com mais de 100 funcionários 
registrados, pode terceirizar toda a sua equipe como MEI, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE INSS PARA OS LUCROS 
APURADOS E DISTRIBUÍDOS EM UM EXERCÍCIO, PORÉM PAGOS NO 
EXERCÍCIO SEGUINTE?

Considerando se tratar de distribuição de lucros informamos que 
para fins previdenciários mesmo que pago no exercício subsequente 
entende-se não haver incidência de INSS pela falta de dispositivo legal.

REGISTRO DE TRABALHADORES
Para o registro de trabalhadores da construção civil, a pessoa física 
deverá obter a matricula CEI, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTABILIDADE NO ABORTO ESPONTÂNEO
Qual a base legal sobre a estabilidade para o aborto espontâneo? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA QUE PARTICIPA DO E-SOCIAL DEVE CONTINUAR 
ENVIANDO O CAGED?

Esclarecemos que não há legislação oficial publicada dispen-
sando a empresa já obrigada ao e-Social a não entregar o 
CAGED. Assim, de forma preventiva, orientamos, até que norma 
seja publicada, que a empresa permaneça a informar o CAGED.

HORAS EXTRAS DURANTE O AVISO-PRÉVIO
Funcionária que está cumprido aviso-prévio pode entrar no banco de 
horas? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇA DURANTE O CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Funcionário durante o período de experiência foi afastado por 120 dias 
para tratamento por dependência química, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação
Conselho Deliberativo

Em conformidade com os Estatutos Sociais da Associação Portuguesa de Desportos,
ficam os senhores membros do Conselho Deliberativo convocados para Reunião Ordi-
nária, a ser realizada no dia 30 de Abril de 2019, no Salão Nobre José Francisco San-
tiago Neto, localizado à Rua Comendador Nestor Pereira, número 33, Canindé, com iní-
cio às 19:00 horas para a primeira convocação, e, às 19:30 horas, em segunda convo-
cação, nos termos do referido Diploma. Ordem do Dia: a) Dar conhecimento da vida
financeira e administrativa do Clube; b) Outros assuntos. São Paulo, 22 de abril de 2019.

Associação Portuguesa de Desportos - Alexandre Azevedo Barros.

CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S/A
CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2019
Data e Hora: 08 de Abril de 2019 às 11:00 horas. Local: Sede social à Rua Manoel 
da Nóbrega, 1280 - 3º andar - São Paulo - SP. Presença: Acionistas, representando a 
totalidade do Capital Social. Publicações: Dispensada,  consoante o disposto no §4º 
do Artigo 124, Lei nº 6.404/76. Mesa Diretora: Presidente, Sr. Naohiko Imagawa, Se-
cretário, Sr. Yuki Shiomi. Ordem do Dia: Deliberar sobre o aumento do capital social 
da Companhia; alteração e consolidação de um novo Estatuto Social da Companhia a 
fim de refletir o aumento aprovado. Deliberações : 1) Após examinarem e discutirem 
os assuntos constantes da ordem do dia, os acionistas tomaram as seguintes delibe-
rações: Considerando a necessidade de acompanhar o desenvolvimento dos negó-
cios sociais na área de construção civil, bem como a necessidade de maior capital de 
giro, por unanimidade de votos, aprovar e homologar o aumento do capital social da 
Companhia, no valor de R$ 4.019.528,04 para R$ 34.019.528,04, sendo que a subs-
crição e a integralização do valor de R$ 30.000.000,00 será feita em moeda corrente 
do País. 2) Em razão do aumento de capital aprovado no item 1 acima, o caput do 
Artigo 5° do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 
5° - O Capital Social é de R$ 34.019.528.04 (Trinta e quatro milhões, dezenove mil, 
quinhentos e vinte e oito reais e quatro centavos) dividido em 9.135.291 ações ordiná-
rias nominativas , no valor de R$ 3,72 cada uma.” 3) Aprovar, por unanimidade de vo-
tos, a alteração e consolidação de um novo Estatuto Social, tendo em vista alteração 
sofrida, que passa a vigorar com a redação nos termos do Anexo I. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e 
como ninguém se manifestou, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário 
para a lavratura da presente ata. Reaberta, esta foi lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes. aa) Acionistas presentes Toda Corporation (representada pelo 
seu procurador Sr. Naohiko Imagawa), Sr. Naohiko Imagawa e Sr. Yuki Shiomi. Sr. 
Naohiko Imagawa - Presidente e Sr. Yuki Shiomi - Secretário, declaramos estar con-
forme original lavrada em livro próprio. São Paulo, 08 de Abril de 2019. Sr. Naohiko 
Imagawa - Presidente e Sr. Yuki Shiomi - Secretário JUCESP Certifico o Registro 
sob o n° 217.121/19-6 em 22/04/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ANEXO I - À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
 CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S/A. 

CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417
Realizada em 08 de abril de 2019. 

ESTATUTO SOCIAL: Capítulo I - Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração: 
Artigo 1º - Sob a denominação social de “Construtora Toda Do Brasil S/A”, uma so-
ciedade anônima que se regerá pelos presentes e disposições legais que foram apli-
cáveis. Artigo 2º - A sociedade é sediada na Capital do Estado de São Paulo, onde 
tem foro, na Rua Manoel da Nóbrega, 1.280 - 3° andar - Paraiso, podendo, entretanto, 
instalar filiais, sucursais, agências, escritórios, em qualquer parte do território nacio-
nal ou no exterior, onde for de seu interesse de acordo com as necessidades e deli-
berações da Diretoria. Artigo 3º - Constitui objeto da sociedade: I - Construção de 
edifícios com todas as suas obras complementares, por conta própria e de terceiros; 
II - Elaboração de projetos, consultorias, administração e fiscalização das obras e 
serviços de engenharia civil, com exceção de trabalhos de geodesia, obras relativas 
a rios, canais e as concernentes a aeroportos; III - A compra e venda de materiais de 
construção; IV - Condomínio e incorporações; e V - Demais empreendimentos corre-
latos. Artigo 4º - A duração da sociedade será por tempo indeterminado. Capítulo II 
- Do Capital e das Ações: Artigo 5º - O capital social é de R$ 34.019.528,04 (Trinta 
e quatro milhões, dezenove mil, quinhentos e vinte e oito reais, quatro centavos) divi-
do em 9.135.291 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 3,72 cada 
uma. Artigo 6º - Cada ação dará direito a um voto nas deliberações das Assembléias 
Gerais. Capítulo III - Das Assembléias Gerais: Artigo 7º - As Assembléias Gerais 
serão ordinárias e extraordinárias. Artigo 8º - As Assembléias Gerais Ordinárias se 
realizarão na sede social, nos 04 (quatro) primeiros meses após terminado o exercí-
cio social e as extraordinárias realizar-se-ão nas épocas e datas julgadas convenien-
tes aos interesses da sociedade e sempre que convocadas na forma da lei. Artigo 9º 
- As assembléias Gerais serão presididas pelo Diretor Presidente e, na falta, pelo di-
retor Vice-Presidente, que convidará um acionista ou não para secretariar os traba-
lhos. Artigo 10º - Serão admitidas a votar nas Assembléias, titulares de ações pesso-
almente, ou por seus procuradores, desde que estes tenham qualidade de acionistas 
e não sejam membros da Diretoria e Conselho Fiscal e outras qualidades impedidas 
por lei. § Único: Os procuradores no caso deste artigo, deverão apresentar à Assem-
bléia os respectivos instrumentos de mandato. Artigo 11º - A Assembléia Geral, em 
sua reunião ordinária, competirá examinar, discutir, deliberar sobre o relatório e con-
tas da Diretoria, Balanços e parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício ante-
rior, bem como eleger os membros da Diretoria do Conselho Consultivo e Conselho 
Fiscal, fixando os honorários de uns e outros. § Único: As deliberações das Assem-
bléias Gerais ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas pela maioria 
absoluta de votos dos acionistas presentes, decidindo-se em caso de empate, pelo 
voto exercido pelo presidente. Capítulo IV - Da Administração: Artigo 12º - A socie-
dade será administrada por uma diretoria composta de no máximo 09 (nove) e no 
mínimo 02 (dois) Diretores, sendo 01 (hum) Diretor Presidente, 02 (dois) Diretores 
Vice-Presidentes, 02 (dois) Diretores Gerentes e até 04 (quatro) Diretores Sem Deno-
minação Especifica, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembléia 
Geral, os quais exercerão as atribuições previstas nestes Estatutos. §1º: Os Diretores 
serão eleitos pelo prazo de 02 (dois) anos, conservando-se, entretanto, em exer-
cício até a posse de seus sucessores, podendo ser reeleitos. §2º: A investidura do 
Diretor, no cargo, far-se-á, por termo lavrado e por ele assinado no livro de “Atas 
da Reunião da Diretoria”. Artigo 13º - Em caso de vagas verificadas na Diretoria, 
serão preenchidas provisoriamente até a próxima Assembléia Geral que delibera-

rá o preenchimento definitivo, obedecendo-se ou decidindo-se pela escolha den-
tre os diretores remanescentes. Artigo 14º - Nas reuniões da Diretoria, dentre 
outras matérias previstas por lei ou pelos estatutos, serão tratados assuntos para 
a execução dos encargos sociais e demais atos de interesse da sociedade. §1º: 
As reuniões serão instaladas com a presença da maioria dos diretores e presidi-
das pelo Diretor Presidente. §2º: Nas reuniões, as deliberações serão tomadas 
pela maioria de votos dos Diretores presentes, decidindo-se nos casos de empate 
pelo voto exercido pelo Presidente. Artigo 15º - Competirá ao Diretor Presidente, 
isoladamente: a) Representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora 
dele; b) convocar, instalar e presidir as Assembléias Gerais e Reuniões  da Dire-
toria; c) representar a sociedade perante as autoridades públicas, federais e esta-
duais, municipais, autárquicas, paraestatais e perante, organismos de sociedade 
de economia mista; d) assinar propostas ou contratos de abertura de contas ban-
cárias, movimentá-las, emitir, endossar cheques, aceitar, emitir cambiais, notas 
promissórias, faturas, duplicatas, e outros títulos de crédito; e) Comprar, vender e 
prometer comprar e vender imóveis, contratar financiamentos; f) realizar contratos 
de construção, empreitada e serviços de engenharia civil; g) constituir procurador 
ou procuradores com cláusulas “ad-judicia” e “ad-negotia”; h) distribuir os encar-
gos administrativos entre os demais diretores; i) decidir sobre todos negócios de 
interesse da sociedade, praticando todos os atos destinados a assegurar-lhe o 
regular funcionamento da sociedade. Artigo 16º - Competirá ao Diretor Vice-Pre-
sidente: a) representar a sociedade, ativa e passivamente em juízo ou fora dele; 
b) representar a sociedade perante as repartições públicas; c) assistir e colaborar 
com o Diretor Presidente no tocante às atividades e negócios em geral, podendo 
assinar em conjunto com o Diretor Presidente e, no impedimento deste, isolada-
mente. Artigo 17º - Competirá aos Diretores Gerentes: a) representar a socieda-
de, ativa e passivamente em juízo ou fora dele; b) representar a sociedade peran-
te as repartições públicas; c) assistir e colaborar com o Diretor Presidente e 
Diretor Vice-Presidente no tocante às atividades e negócios em geral podendo 
assinar em conjunto com o Diretor Presidente e, no impedimento deste, isolada-
mente. Artigo 18º- Aos Diretores Sem Denominação Especifica competirá: a) 
administrar os negócios sociais de acordo com as deliberações tomadas nas reu-
niões da Diretoria. Artigo 19º - Nas ausências ou impedimentos, os Diretores 
serão substituídos da seguinte forma: a) Diretor Presidente pelo Diretor Vice-
Presidente ou Diretor Gerente; b) Diretor Vice-Presidente pelo Diretor Gerente, 
Diretor Gerente e demais Diretores pelo Diretor Presidente; c) Nos demais casos, 
pelo modo estabelecido no Artigo 13º. Artigo 20º - Os Diretores receberão hono-
rários que forem fixados na legislação vigente. Artigo 21º - Aos Diretores é ex-
pressamente vedado conceder avais, endossos de favor, fianças, ou praticar atos 
de mora benemerência em nome da sociedade. Capitulo V - Do Conselho Con-
sultivo - Artigo 22º - A sociedade terá um Conselho Consultivo, composto de até 
07 (sete) membros, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, por um período de 
02 (dois) anos, podendo ser reeleitos. Artigo 23º - Compete ao Conselho Consul-
tivo: a) Aconselhar a Diretoria no que concerne à parte técnica e administrativa 
sempre que for por aquela solicitada. Artigo 24º - O Conselho Consultivo reunir-
se-á mediante convocação do Diretor Presidente da companhia, sempre que ne-
cessário se torne, deliberando por maioria absoluta de seus membros. Artigo 25º 
- Os membros do Conselho, não terão direito a remuneração. Capitulo VI - Do 
Conselho Fiscal - Artigo 26º - A sociedade terá um Conselho Fiscal de funciona-
mento não permanente, composto de 03 (três) membros efetivos e de 03 (três) 
suplentes, Acionistas ou não, residentes no País, e que somente será instalado 
pela Assembléia Geral nos casos previstos no § 2º Artigo 161 da Lei 6404 de 
15/12/1976, fixando sua remuneração de conformidade com as disposições legais 
vigentes, podendo ser reeleitos. Capitulo VII - Do Exercicio Social, Balanços e 
Lucros - Artigo 27º - O exercício social coincidirá com o ano civil. Artigo 28º - No 
fim de cada exercício social, proceder-se-á o levantamento do balanço geral com 
observância das prescrições legais e o lucro liquido apurado terá a seguinte desti-
nação: a) 5% (cinco por cento) para constituição do Fundo de Reserva Legal, até 
atingir 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e cinco por cento) no 
mínimo serão distribuídos como dividendos obrigatórios aos acionistas; c) o res-
tante será destinado, segundo deliberação da Assembléia Geral, mediante pro-
posta da Diretoria das seguintes formas: I) “Quantum” necessário para o paga-
mento dos tributos; II) Percentagem aos Diretores, desde que respeitada a 
distribuição mínima obrigatória de 25% (vinte e cinco por cento) de dividendos aos 
Senhores Acionistas; III) Fundo de Reserva para aumento de Capital; IV) Fundo 
de Reservas para prejuízo Eventuais; V) Fundo de Reserva Estatutária assim de-
finidos: § Único: A Assembléia Geral poderá, desde que não haja oposição de 
nenhum dos acionistas presentes, deliberar sobre a distribuição do dividendo infe-
rior ao previsto na letra “b” deste artigo ou a retenção de todo lucro. Artigo 29º - A 
Reserva Estatutária é uma reserva estratégica que deve ser proposta na reunião 
da diretoria sujeito à aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas. Depois de 
cumpridas as regras da Reserva Legal, Reserva de Retenção de Lucro, Reservas 
de Capital, Dividendos Obrigatórios, e reste saldo da parcela do Lucro Líquido do 
Exercício, e não haja razões para a constituição de outras reservas e retenções, 
poderá este saldo no todo ou em parte destinar-se a Reserva Estatutária, a ser 
deliberada em Assembleia. O limite máximo da Reserva Estatutária é 100 vezes o 
Capital Social. A utilização da Reserva Estatutária deve ser submetida à proposta 
da diretoria sujeita à aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas. Capitulo VIII 
- Artigo 30º - Os casos omissos nos presentes estatutos serão regidos pela legis-
lação vigente. Sr. Naohiko Imagawa - Presidente; Sr. Yuki Shiomi - Secretário.

Como a revolução 
digital está
mudando o

 setor bancário
Tiago Reis (*)

O setor bancário histo-
ricamente é forma-
do por um oligopólio 

onde grandes grupos domi-
naram por décadas boa parte 
da participação do mercado 
nacional. 

Com grandes seguradoras, 
corretoras, bancos de cré-
dito e de investimentos, os 
bancos tradicionais atuaram 
por muito tempo com certa 
liberdade para operar com 
taxas excessivas e spreads 
altíssimos. Tal liberdade se 
devia a uma grande barreira 
de entrada que impedia que 
novos players competissem 
no setor com equivalência 
de poder.

Antes da era digital, para 
que os bancos conseguissem 
clientes era necessário co-
locar diversas agências nas 
cidades, o que demandava 
muito capital para sustentar 
estruturas físicas colossais. 
Com essa barreira de entra-
da, os bancos tradicionais 
podiam oferecer um nível de 
serviço relativamente baixo 
e com altas taxas sem que 
novos entrantes ameaçassem 
sua participação no mercado.

A barreira permitiu que, 
por muito tempo, os bancos 
tratassem boa parte de seus 
clientes, ou pelo menos àque-
les cuja renda não é suficiente 
para chamar atenção dos ge-
rentes, de maneira precária, 
sem um nível de serviço dig-
no. Com a revolução digital, 
a barreira de entrada cai e 
surge uma grande oportuni-
dade no mercado financeiro. 

Novas empresas são cria-
das para tentar aproveitar 
esse gap de atendimento 
às classes média e baixa da 
população. Novas correto-
ras, empresas de máquinas 
de cartões, bancos digitais 
e fintechs inundam o mer-
cado na tentativa de ganhar 
participação nessa corrida da 
era digital.

Com menores taxas – ou até 
isenção delas – as fintechs 
passam a apresentar as solu-
ções que os bancos tradicio-
nais costumavam oferecer, 
porém de maneira digital e 
simplificada, sem a necessi-
dade de grandes estruturas 
físicas para dar suporte às 
mesmas. Tal proposta trouxe 
aos novos entrantes grande 
crescimento e a população 
se mostrou adepta aos novos 
modelos de negócio.

Com o aumento da par-
ticipação por parte destas 
novas instituições, os bancos 
tradicionais viram suas mar-
gens pressionadas e devem 
se reinventar se quiserem 
manter seus postos de líderes 
no mercado. Esse movimen-
to já se iniciou e boa parte 
dos bancos tradicionais se 
esforçam para ingressar na 
era digital. Isso fica evidente 
tanto no lançamento de novos 
produtos como no marketing 
das grandes marcas.

Não acredito que a era 
digital será marcada pela 
queda dos gigantes, mas ine-
vitavelmente, suas margens 
pressionadas reduzirão os 
retornos obtidos e, aqueles 
que não se reinventarem 
perderão muito espaço no 
mercado. Provavelmente, 
vivenciaremos muitas aquisi-
ções no médio prazo, onde os 
grandes players da indústria 
competem para ver quem 
adquire as melhores soluções 
que guiarão o futuro do setor.

O cenário de aumento da 
competitividade beneficia o 
cliente, pois na tentativa de 
não perder participação de 
mercado, muitos bancos são 
forçados a reduzir suas taxas 
de serviço e novos benefícios 
serão oferecidos. O futuro 
do setor bancário é pouco 
previsível. A dinâmica de 
mudanças está cada vez mais 
acelerada e novas soluções 
são pensadas diariamente 
para atender às necessidades 
crescentes dos clientes. 

Quem vencerá essa guerra? 
Só o futuro dirá.

(*) - Formado em administração de 
empresas pela FGV, é fundador e 

CEO da Suno Research, consultoria 
de análise fi nanceira voltada para 

investidores individuais.

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

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua 
agência de 
confi ança,

ou ligue para

3106-4171

Premier nega elo entre ataques
no Sri Lanka e Christchurch

Oscar anuncia mudanças nas regras da premiação

Até o momento, 58 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento nos 
atentados de 21 de abril, mas a polícia não deu detalhes sobre os detidos

Tributo a vítimas de atentado no Sri Lanka em Bangalore, na Índia. 

A primeira-ministra da 
Nova Zelândia, Jacinda 
Ardern, disse ontem 

(24) que seu governo não recebeu 
nenhum alerta do Sri Lanka, nem 
qualquer relatório de inteligência 
que comprove que os atentados 
do último domingo (21) foram 
uma represália pelo massacre em 
duas mesquitas de Christchurch.

Os ataques, que atingiram três 
igrejas, três hotéis e um condomí-
nio residencial em três cidades do 
país asiático, incluindo a capital 
fi nanceira Colombo, foram rei-

vindicados pelo grupo terrorista 
Estado Islâmico e deixaram ao 
menos 359 mortos. Já o governo 
local culpa a obscura milícia 
islâmica National Thowheeth 
Jama’ath, que até então realizara 
apenas alguns atos de vandalismo 
contra estátuas budistas. 

Segundo Ardern, no entanto, a 
Nova Zelândia não teve acesso a 
nenhum relatório de inteligência 
que ligue os ataques no Sri Lanka 
com o massacre de Christchurch, 
que fez 50 vítimas em 15 de março.

Ela disse a jornalistas em Au-

ckland que o Sri Lanka ainda está 
no começo das investigações e 
que a Nova Zelândia está disposta 
a auxiliar no inquérito. 

Até o momento, 58 pessoas 
foram presas por suspeita de 
envolvimento nos atentados de 
21 de abril, mas a polícia não 
deu detalhes sobre os detidos. O 
país asiático enfrentou uma longa 
guerra civil entre 1983 e 2009, 
mas não há indícios de que os 
ataques tenham sido motivados 
por questões étnicas (ANSA).
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Ciências Cinematográficas 
aprovou na terça-feira (23) 
novas regras para a cerimônia 
da 92ª edição do Oscar, que 
será realizada no dia 9 de 
fevereiro de 2020. O anúncio 
foi feito pelos co-presidentes 
do Comitê de Filmes Interna-
cionais, Larry Karaszewski 
e Diane Weyermann. Entre 
as mudanças apresentadas 
está o nome da categoria 
de melhor Filme de Língua 
Estrangeira que passará a 
chamar “Filme Internacio-

nal”. “Notamos que a refe-
rência a ‘estrangeiro’ está 
ultrapassada na comunidade 
cinematográfica global”, afir-
maram em nota. 

“Acreditamos que Filme 
Internacional representa me-
lhor essa categoria e promove 
uma visão mais positiva e 
inclusiva do cinema e da arte 
como experiência universal”, 
acrescentaram. Além disso, 
a categoria contará com 10 
longas-metragens semifina-
listas, um a mais do que os 
que concorrem atualmen-

te. Apesar da alteração da 
nomenclatura, os critérios 
da categoria não sofrerão 
mudanças. 

A  Academia de Hollywood 
ainda anunciou que os indi-
cados para o prêmio de Ma-
quiagem e Cabelo passarão 
de três para cinco. Por outro 
lado, os critérios para que um 
filme seja apto a disputar a es-
tatueta foram mantidos, sem 
limitar a presença de filmes 
de plataformas de streaming, 
como Netflix, desde que 
sejam exibidos nos cinemas. 

A norma estabelece que as 
produções fiquem em cartaz 
por pelo menos sete dias.

Já para a premiação de 
melhor longa-metragem ani-
mado, a nova regra prevê que 
não é mais necessário o lança-
mento nas telonas de oito dos 
possíveis concorrentes para 
que a categoria seja elegível. 
Na categoria curta-metragem 
animado e live-action, por sua 
vez, os filmes só entrarão na 
disputa após a exibição em 
Nova York ou Los Angeles 
(ANSA).
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Um novo estudo realizado por 
biólogos brasileiros sugere que o 
efeito dos agrotóxicos sobre as 
abelhas pode ser maior do
que se imagina

São Paulo, quinta-feira, 25 de abril de 2019 Página 9

Peter Moon/Agência FAPESP 

Mesmo quando usado em doses consideradas não letais, 
um inseticida encurtou o tempo de vida dos insetos 
em até 50%. Além disso, os pesquisadores observaram 

que uma substância fungicida considerada inofensiva para 
abelhas alterou o comportamento das operárias, tornando-as 
letárgicas – fato que pode comprometer o funcionamento de 
toda a colônia.

Resultados da pesquisa foram publicados na revista Scien-
tifi c Reports, do grupo Nature. O trabalho foi coordenado por 
Elaine Cristina Mathias da Silva Zacarin, professora na UFS-
Car, campus Sorocaba. Também participaram pesquisadores 
da Unesp e da Esalq/USP. A FAPESP apoiou a investigação 
por meio do Projeto Temático “Interações abelha-agricultura: 
perspectivas para a utilização sustentável”, coordenado pelo 
professor Osmar Malaspina, da Unesp de Rio Claro. Também 
houve fi nanciamento da Capes e da Cooperativa dos Apicul-
tores de Sorocaba e Região (Coapis).

É um fato conhecido que diversas espécies de abelhas estão 
desaparecendo em todo o mundo. Na Europa e nos Estados 
Unidos, o fenômeno tem sido observado desde o ano 2000. No 
Brasil, desde pelo menos 2005. No Rio Grande do Sul, entre 

dezembro de 2018 e janeiro de 2019, foi registrada a perda 
de aproximadamente 5 mil colmeias – algo equivalente a 400 
milhões de abelhas.

E não estão desaparecendo apenas os indivíduos da espécie 
Apis mellifera, abelha de origem europeia e principal respon-
sável pela produção comercial de mel. Nas matas brasileiras, 
há centenas de espécies selvagens possivelmente afetadas. 
O impacto econômico previsto é imenso, pois grande parte 
da agricultura depende do trabalho de polinização realizado 
por esses insetos. É o caso, por exemplo, de todas as frutas 
comestíveis.

A causa do sumiço repentino em massa também já é co-
nhecida: a aplicação indevida e indiscriminada de defensivos 
agrícolas. Compostos químicos como inseticidas, fungicidas, 
herbicidas e acaricidas contaminam as abelhas que saem da 
colônia em busca de pólen e acabam atingindo toda a colmeia. 
Uma vez dentro da colônia, tais compostos são ingeridos pelas 
larvas, comprometendo sua longevidade e o funcionamento 
da colônia como um todo.

“No Brasil, as monoculturas de soja, milho e cana dependem 
do uso intensivo de inseticidas. A contaminação das colônias 

Combinação de agrotóxicos encurta a vida 
e modifi ca comportamento de abelhas

Agrotóxico sendo aplicando em plantação de soja.

de abelhas ocorre quando, por exemplo, os agricultores não 
respeitam uma margem de segurança mínima (são recomen-
dados 250 metros) na aplicação de defensivos agrícolas entre 
as lavouras e as áreas fl orestais que as margeiam. Tem gente 
que aplica produtos químicos até o limite da fl oresta”, disse 
Malaspina.

“Na Europa e nos Estados Unidos, as colônias de abelhas 
morrem aos poucos. Desde a constatação inicial da morte das 
primeiras abelhas até a morte da colônia pode levar um mês 

ou até cinco meses. No Brasil 
não é assim. Aqui, as colmeias 
desaparecem em apenas 24 ou 
48 horas. Não existe nenhuma 
doença capaz de matar uma 
colmeia inteira em 24 horas. 
Só inseticidas podem provocar 
isso”, disse.

Malaspina destaca que há 
mais de 600 tipos de ingre-
dientes ativos em inseticidas, 
fungicidas, herbicidas e acari-
cidas usados no Brasil.

“É impossível testar em 
laboratório a ação de cada 
um deles. Não há dinheiro 
para isso”, disse. No Projeto 
Colmeia Viva, entre os anos 
de 2014 e 2017, foi realizado 
um estudo para identifi car, 
dentre os 44 ingredientes ati-
vos mais usados na agricultura 
paulista, quais poderiam estar 
relacionados à mortalidade 

das abelhas. Foram detectados oito ingredientes com ação 
comprovadamente letal para os apiários.

A equipe do projeto coletou material em 78 municípios 
paulistas. Trabalhando com os apicultores, os agricultores e a 
indústria de defensivos, os pesquisadores recomendaram uma 
série de ações para proteger apiários, como a observação de 
margens de mínima segurança na aplicação de agrotóxicos e 
de boas práticas agrícolas.

Uso associado de defensivos
Segundo os cientistas, os efeitos benéfi cos do Projeto Colmeia 

Viva podem estar começando a surgir. No mesmo período em 
que sumiram as 5 mil colônias de abelhas no Rio Grande do 
Sul, as perdas foram menores nos estados de Santa Catarina 
e Paraná – entre os apicultores paulistas o impacto foi ainda 
mais reduzido. 

“Mas isso não quer dizer que as abelhas de São Paulo estão 
a salvo dos defensivos agrícolas. Longe disso. Estamos come-
çando a testar quais são os efeitos sobre as abelhas melíferas 
do uso associado de inseticidas com fungicidas. E já desco-
brimos que um determinado tipo de fungicida, que quando 
aplicado de modo isolado no campo é inofensivo às colmeias, 

ao ser associado a um determinado inseticida se torna nocivo. 
Não chega a matar as abelhas como os inseticidas, mas altera 
o comportamento dos insetos, comprometendo a colônia”, 
disse Zacarin.

Os ingredientes ativos investigados foram a clotianidina, 
inseticida usado para controle de pragas nas culturas de algo-
dão, feijão, milho e soja, e o fungicida piraclostrobina, aplicado 
nas folhas da maioria das culturas de grãos, frutas, legumes e 
vegetais. “Realizamos ensaios de toxicidade de agrotóxicos em 
larvas de abelhas e em concentrações ambientais relevantes, 
ou seja, concentrações realistas, como as encontradas resi-
dualmente no pólen das fl ores”, disse Zacarin.

A observação é importante. Qualquer agrotóxico em grandes 
concentrações dizima colmeias quase imediatamente. Mas o 
que os pesquisadores estudam são os efeitos sutis e de médio 
a longo prazo sobre as colmeias. “O que nos interessa é desco-
brir a ação residual dos agrotóxicos, mesmo em concentrações 
baixíssimas, sobre esses insetos”, disse Zacarin.

Mudança de comportamento
Os testes foram todos feitos in vitro, com insetos confi na-

dos dentro de laboratórios para não ocorrer contaminação 
ambiental. Nessas condições, larvas de Apis mellifera foram 
separadas em grupos diferentes e alimentadas entre o terceiro 
e o sexto dia de vida com uma dieta composta de açúcar e 
geleia real. O que variou foi o tipo de ingrediente tóxico pre-
sente no alimento, sempre em concentrações diminutas, na 
faixa de nanogramas (bilionésimos de grama).

A dieta do grupo controle não continha agrotóxico. No 
segundo grupo, a dieta foi contaminada com o inseticida clo-
tianidina. No terceiro grupo, a contaminação foi por fungicida 
(piraclostrobina). E, no quarto grupo, havia uma associação 
do inseticida com o fungicida. “Depois do sexto dia de vida, 
as larvas se tornam pupas e entram em metamorfose, de onde 
emergem como operárias adultas. No campo, uma abelha ope-
rária vive em média 45 dias. Em laboratório, confi nada, vive 
menos. Mas os insetos alimentados com a dieta contaminada 
pelo inseticida clotianidina em baixíssima concentração apre-
sentaram tempo de vida drasticamente menor, de até 50%”, 
disse Zacarin.

Já entre as larvas alimentadas com a dieta contaminada 
apenas pelo fungicida piraclostrobina não se observou nenhum 
efeito sobre o tempo de vida das operárias. “Com base apenas 
nesse resultado, poderíamos imaginar que o fungicida em baixa 
concentração é inofensivo às abelhas. Infelizmente, não é o que 
ocorre”, disse a pesquisadora. Nenhuma abelha morreu na fase 
de larva e de pupa. Porém, verifi cou-se que, na fase adulta, as 
operárias sofreram modifi cação em seu comportamento. Elas 
se tornaram mais lentas do que os insetos do grupo controle.

“As operárias jovens fazem inspeções diárias na colmeia, 
o que as leva a percorrer certa distância. Elas se movimen-
tam bastante dentro da colônia. Verifi camos que, no caso 
das abelhas contaminadas tanto pelo fungicida sozinho ou 
associado ao inseticida, a distância percorrida e a velocidade 
foram muito menores”, disse Zacarin. Caso o mesmo ocorra 
no meio ambiente com parte considerável das operárias de 
uma colmeia, tal alteração de comportamento acabaria por 
prejudicar o funcionamento de toda a colônia. Essa pode ser 
uma das razões da extinção em massa de abelhas.

Ainda não se sabe de que forma o fungicida age para com-
prometer o comportamento das abelhas. “Nossa hipótese 
é que a piraclostrobina, quando associada a um inseticida, 
diminuiria o metabolismo energético das abelhas. Novos es-
tudos em andamento podem vir a elucidar esse mecanismo”, 
disse Zacarin.
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Um inseticida usado (em doses não letais) encurtou o tempo de vida dos insetos em até 50%.
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O uso da substância modifi ca o comportamento padrão das 

abelhas na comeia.
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Benedito Aparecido Morelli - 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: ALEX SOUSA SANTOS, profi ssão: montador de moveis, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Uruçuca - BA, data-nascimento: 26/08/1977 residente e domi-
ciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de José Cardoso Santos e de Beatriz Alves 
de Souza. A pretendente: JULIANA INGRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de vendas, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/09/1989 
residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Shirlene da Silva.

O pretendente: FELIPE TETSU HIROSE DISESSA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/08/1993 residente 
e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Claudio Disessa e de Yoshie 
Hirose Disessa. A pretendente: AMANDA APARECIDA ALMEIDA BEZERRA, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 12/04/2001 residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP 
fi lha de Luiz Almeida Bezerra e de Maria de Fatima Piedade de Almeida Bezerra.

O pretendente: MATEUS RODRIGUES DAMASCENO, profi ssão: auxiliar de ser-
viços gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
27/06/1997 residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de João 
Batista Rodrigues Damasceno e de Geane Soares da Silva Damasceno. A pretendente: 
ALINE SANTANA DA SILVA, profi ssão: auditoria de preços, estado civil: solteira, na-
turalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 19/06/1993 residente e domiciliado em neste 
Distrito, São Paulo, SP fi lha de Geraldo Magela da Silva e de Ednalva Santana da Silva.

O pretendente: LUCIANO SANTANA DE BRITO, profi ssão: limpador de vidros, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 23/08/1984 
residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Valdomiro Rodri-
gues de Brito e de Maria Santana Brito. A pretendente: KATIA SILVA BORGES, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Pau-
lo - SP, data-nascimento: 26/08/1984 residente e domiciliado em neste Distrito, 
São Paulo, SP fi lha de Arnaldo Cirqueira Borges e de Normalina Silva Borges.

O pretendente: JOSÉ TOLENTINO DOS SANTOS SILVA, profi ssão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Serrinha - BA, data-nascimento: 30/07/1956 residente e domi-
ciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Antonio Tolentino da Silva e de Emilia Rainha 
dos Santos. A pretendente: ELAINE APARECIDA DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/02/1967 residente e do-
miciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Nelson da Silva e de Rosa Tavares da Silva.

O pretendente: EMERSON SANTOS DA SILVA JUNIOR, profi ssão: ajudante 
de motorista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 20/02/1996 residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de 
Emerson Santos da Silva e de Andrea Correia Carbone. A pretendente: SAMYLA 
GALDINO DA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 15/02/2000 residente e domiciliado em neste Distri-
to, São Paulo, SP fi lha de Sebastião Galdino da Silva e de Vera Ferreira da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO LUIS LUCAS, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/06/1973 residente e domiciliado em neste 
Distrito, São Paulo, SP fi lho de Rodolfo Luiz Lucas e de Carmen Vanda Lucas. A pretendente: 
SOLANGE ALEXANDRE DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: Curitiba - PR, data-nascimento: 14/04/1978 residente e domiciliado em 
neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Pedro Alexandre da Silva e de Euzice Alves dos Santos.

A pretendente: ALINE CRISTINA SOARES, profi ssão: supervisora administrativa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/10/1986 
residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Reinaldo Pereira 
Soares e de Rita Conceição Garcia Soares. A pretendente: FERNANDA CAITANO 
RAMOS, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo - SP, data-nascimento: 16/08/1995 residente e domiciliado em neste Distrito, São 
Paulo, SP fi lha de José Ladislau de Ramos e de Geny Caitano dos Santos Ramos.

O pretendente: ANDERSON DE JESUS DE LIMA, profi ssão: auxiliar de topogra-
fi a, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/06/1988 
residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Francisco Edilson 
Pereira de Lima e de Gesionita de Jesus. A pretendente: ROSÂNGELA MAR-
TINS BORGES, profi ssão: teleoperadora de vendas, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/06/1988 residente e domiciliado em 
neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Amauri Olegario Borges e de Silvia Martins.

O pretendente: JOAQUIM JOSÉ QUEIROZ DE BRITO, profi ssão: açogueiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Queimadas - PB, data-nascimento: 24/05/1979 
residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Paulo Vieira de 
Brito e de Josefa Queiroz de Brito. A pretendente: JUSSARA LEANDRO DO NAS-
CIMENTO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Queimadas - PB, 
data-nascimento: 27/02/1982 residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, 
SP fi lha de José Francisco do Nascimento e de Francisca Leandro do Nascimento.

O pretendente: GABRIEL SOUZA DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/05/1999 residente 
e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Marcelo Aguiar da Silva e de 
Thatyane Vanessa de Souza. A pretendente: KETLEY STHEFANI MARTINS, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
22/05/1999 residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Silvia Martins.

O pretendente: CELSO HENRIQUE DE SOUZA, profi ssão: soldador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/08/1973 residente e do-
miciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Vera Lúcia de Souza. A pretendente: 
MARIA ELISABETE DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 11/03/1976 residente e domiciliado em neste Distrito, 
São Paulo, SP fi lha de Gercino Pereira dos Santos e de Maria Aurora dos Santos.

O pretendente: FLAVIO BATISTA DE JESUS, profi ssão: encanador, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Itapicuru - BA, data-nascimento: 14/06/1983 residente e 
domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Jose Domingos de Jesus e 
de Maria Valdilene Batista de Jesus. A pretendente: ZULEIDE MARTINHA DOS 
SANTOS, profi ssão: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: Itapicuru - 
BA, data-nascimento: 17/01/1987 residente e domiciliado em neste Distrito, São 
Paulo, SP fi lha de José Adriano dos Santos e de Maria Martinha do Nascimento.

O pretendente: ATENILDO BATISTA CARVALHO, profissão: vendedor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/07/1972 
residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Antenor Batista 
Carvalho e de Maria Mendes Batista Carvalho. A pretendente: NATALINA DA 
CONCEIÇÃO COSTA, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Jai-
cós - PI, data-nascimento: 25/12/1990 residente e domiciliado em neste Distrito, 
São Paulo, SP fi lha de Valdemar Isaquiel da Costa e de Alice Nair da Conceição.

O pretendente: JANDERSON GOMES MENDES, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Oliveira dos Brejinhos - BA, data-nascimento: 03/08/1988 
residente e domiciliado em Oliveira dos Brejinhos, BA fi lho de Carmelice Gomes 
Mendes. A pretendente: ALZIRA ARAÚJO DOS SANTOS, profissão: enfer-
meira, estado civil: solteira, naturalidade: Oliveira dos Brejinhos - BA, data-nas-
cimento: 21/03/1989 residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP 
fi lha de Atemildo Farias dos Santos e de Evani Maciel de Araújo dos Santos.

O pretendente: JEFERSON SANTOS DA SILVA, profi ssão: dedetizador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Francisco Morato - SP, data-nascimento: 02/12/1989 
residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Levi Alves da Silva 
e de Raquel dos Santos. A pretendente: DAYSE FERREIRA DA SILVA, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, 
data-nascimento: 12/05/1989 residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, 
SP fi lha de Domingos dos Santos Silva e de Maria Vanderley Ferreira da Silva.

O pretendente: JONATHAN NASCIMENTO DOS SANTOS, profi ssão: polidor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/09/1995 residente e 
domiciliado em nesta Capital, São Paulo, SP fi lho de Josinaldo Fidelis dos Santos e 
de Andrea da Silva Nascimento. A pretendente: BEATRIZ SOBREIRA TEIXEIRA, 
profi ssão: operadora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 04/11/1997 residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, 
SP fi lha de Everardo Teixeira Bezerra e de Elizabeth Sobreira da Silva Teixeira.

O pretendente: NDUBUISI OBINNA OBI, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Nigeria, data-nascimento: 12/06/1983 residente e domiciliado em neste 
Distrito, São Paulo, SP fi lho de Onyemunze Obi e de Chinwenma Obi. A pretendente: 
ELISANGELA GALVÃO, profi ssão: agente escolar, estado civil: divorciada, naturali-
dade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/08/1972 residente e domiciliado em neste 
Distrito, São Paulo, SP fi lha de Nelson Correia Galvão e de Marlene Santos Galvão.

O pretendente: DAVID TEIXEIRA DIAS, profi ssão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 29/04/1985 residente 
e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Adilson Teixeira Dias e 
de Shirley da Silva Coimbra Dias. A pretendente: PATRICIA RODRIGUES DE 
SOUZA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, 
data-nascimento: 05/02/1987 residente e domiciliado em neste Distrito, São Pau-
lo, SP fi lha de José da Paz de Souza e de Nadir Rodrigues da Silva de Souza.

O pretendente: AKAMONYE VALENTINE IFEANYI, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Nigéria - :, data-nascimento: 26/06/1985 resi-
dente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Akamonye Marcel 
Chudi e de Akamonye Angela Obianuju. A pretendente: VANESSA DE PAULA 
CERQUEIRA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 03/06/1980 residente e domiciliado em nesta Ca-
pital, São Paulo, SP fi lha de Aloiz Alves Cerqueira e de Maria Nizeti Cerqueira.

O pretendente: FERNANDO NASCIMENTO MESQUITA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/01/1995 
residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Gilmar Mesquita e 
de Maria Aparecida do Nascimento. A pretendente: ANA PAULA GRANGEIRO DE 
SOUZA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 11/03/1995 residente e domiciliado em neste Distrito, São 
Paulo, SP fi lha de Antonio Joaquim de Souza e de Adriana Alves Grangeiro de Souza.

O pretendente: JORGE FERNANDO DE FRANÇA FERREIRA, profissão: 
manobrista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 06/08/1995 residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de 
Jorge Queiroga Ferreira e de Adriana Ferreira de França. A pretendente: BRUNA 
DE SENA ZAVAGLI, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 09/06/1996 residente e domiciliado em nesta Capi-
tal, São Paulo, SP fi lha de Marcelo Zavagli e de Elisa Ferreira de Sena Zavagli.

O pretendente: WOLMER DE SOUZA ARAUJO, profi ssão: bombeiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/12/1988 residente 
e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Fernando Melo de Araujo e 
de Suely de Souza Araujo. A pretendente: ADRIENNE RAVENA MENDES ARAÚ-
JO, profi ssão: ajudante de produção, estado civil: solteira, naturalidade: Valença do 
Piauí - PI, data-nascimento: 06/10/1994 residente e domiciliado em neste Distrito, 
São Paulo, SP fi lha de Jairo de Araújo Pereira e de Conceição Mendes Barbosa.

O pretendente: ALECSANDRO FERREIRA SALES, profi ssão: sorveteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Iuiu - BA, data-nascimento: 05/09/1981 residente e domiciliado em 
neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Jose Santos Sales e de Maria Rita Ferreira Sales. A pre-
tendente: THAMONY MUSSATO SANTOS, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/02/1996 residente e domiciliado em Ita-
quaquecetuba, SP fi lha de Agnelo Pereira Dos Santos e de Edna Sales Mussato Dos Santos.

O pretendente: ANDERSON APARECIDO DE SOUZA, profi ssão: operador de 
empilhadeira, estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
02/06/1977 residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Cicero 
Valentim de Souza e de Cicera Aparecida dos Santos. A pretendente: MARILEIDE 
SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, natura-
lidade: Poções - BA, data-nascimento: 09/10/1988 residente e domiciliado em neste 
Distrito, São Paulo, SP fi lha de Claudionor Antonio de Oliveira e de Maria Silva Oliveira.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
O pretendente: AIRAN ASSYAJU ARRUDA, profi ssão: garçon, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/06/1995 residente 
e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Jeferson Jorge Arruda e 
de Ana Cristina de Oliveira. A pretendente: ALINE DE PAULA DOS SANTOS, 
profi ssão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 22/10/1995 residente e domiciliado em neste Dis-
trito, São Paulo, SP fi lha de Elviro Oliveira Santos e de Silene Pereira de Paula.

O pretendente: ROBERTO DE ABREU SANTANA, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 31/01/1967 residente e domicilia-
do em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Julio Oliveira Santana e de Lucilia de Abreu 
Santana. A pretendente: PATRICIA MARA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São José do Rio Preto - SP, data-nascimento: 17/10/1971 residen-
te e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Benedita Brandão de Oliveira.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DA SILVA, profissão: servidor públi-
co, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/05/1976 residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de 
Cicero José da Silva e de Josefa Lucia da Silva. A pretendente: RAFAELA DA 
SILVA NUNES, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Re-
cife - PE, data-nascimento: 10/05/1994 residente e domiciliado em Ferraz de 
Vasconcelos, SP fi lha de Marcone Ferreira Nunes e de Andreza Ramos da Silva.

O pretendente: ADEMILSON SOUZA DE JESUS, profi ssão: pintor, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Senhor do Bonfi m - BA, data-nascimento: 04/09/1982 
residente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Agenor de 
Jesus e de Margarida Souza de Jesus. A pretendente: ELAINE BARBOZA DA 
SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 20/01/1983 residente e domiciliado em neste Distrito, São 
Paulo, SP fi lha de Valdenor Faustino da Silva e de Derci Barboza Santiago.

O pretendente: ITAMAR ERNANDES, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 22/12/1980 residente e domici-
liado em nesta Capital, São Paulo, SP fi lho de José Carlos Ernandes e de Maria 
Teresa Barbosa Ernandes. A pretendente: DANIELLA BARBOSA FERREIRA, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 23/02/1984 residente e domiciliado em neste Distri-
to, São Paulo, SP fi lha de Gilberto Costa Ferreira e de Noeme Pereira Barbosa.

O pretendente: LEANDRO RODRIGUES, profi ssão: representante comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/02/1984 residente 
e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Valter Rodrigues e de Sonia 
de Fatima de Carvalho Rodrigues. A pretendente: RENATA ORACIC, profi ssão: 
pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
14/02/1985 residente e domiciliado em nesta Capital, São Paulo, SP fi lha de Nair Oracic.

O pretendente: SAMUEL BÉLO MARQUES, profi ssão: socorrista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Garanhuns - PE, data-nascimento: 18/11/1975 resi-
dente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de José Antonio Bélo 
e de Maria Marques de Almeida Bélo. A pretendente: VALQUÍRIA DE JESUS 
FERREIRA, profi ssão: cozinheira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Pau-
lo - SP, data-nascimento: 14/11/1972 residente e domiciliado em neste Distrito, 
São Paulo, SP fi lha de Dermival Moreira Ferreira e de Maria do Carmo de Jesus.

O pretendente: DANILO CESAR DA ROCHA, profi ssão: auxiliar operacional, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/10/1993 residente e domi-
ciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Maria Bernardete da Rocha. A pretenden-
te: THALITA PEREIRA DE FREITAS FARIAS, profi ssão: estudante, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/01/1999 residente e domiciliado em 
neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Aluisio de Freitas Farias e de Olacy Pereira Tavares.

O pretendente: ANTONIO NETO CARDOSO DE MELO, profi ssão: pedreiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Castelo do Piauí - PI, data-nascimento: 
18/04/1962 residente e domiciliado em nesta Capital, São Paulo, SP fi lho de 
Manoel Beserra de Melo e de Maria Jose Cardoso Melo. A pretendente: LAIS 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Jequié - BA, data-nascimento: 18/06/1988 residente e domiciliado em neste Distri-
to, São Paulo, SP fi lha de Luis Oliveira Santos e de Zilda Conceição dos Santos.

O pretendente: CAIO RODRIGUES OLIVEIRA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/10/1997 resi-
dente e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Adimar Lemos de 
Oliveira e de Dalva Rodrigues de Souza. A pretendente: MARCELLA HITOMI 
ADANIA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo - SP, data-nascimento: 09/06/1995 residente e domiciliado em nesta Capital, 
São Paulo, SP fi lha de Marcelo Adania e de Meire Tomoko Akatsuka Adania.

O pretendente: FABRÍCIO NUNES DA CRUZ, profi ssão: executivo de contas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 20/04/1991 residente 
e domiciliado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Diordete José da Cruz e de 
Marli Nunes Amorim da Cruz. A pretendente: LUCIANA SILVA GOMES, profi ssão: 
analista de departamento pesso, estado civil: divorciada, naturalidade: São Bernardo 
do Campo - SP, data-nascimento: 30/11/1984 residente e domiciliado em neste Distrito, 
São Paulo, SP fi lha de Francisco Gomes de Assis e de Maria das Virgens Silva Gomes.

O pretendente: PETTERSON GABRIEL DE SOUZA, profi ssão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 05/04/1996 residente e domici-
liado em neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Maria Dalva de Souza. A pretendente: 
JAQUELINE BEZERRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Arcoverde - PE, data-nascimento: 26/01/2000 residente e domiciliado em neste Distrito, 
São Paulo, SP fi lha de José Gildo Porfírio da Silva e de Joelma Cristina Bezerra da Silva.

O pretendente: JOSIVÁN DE AGUIAR SILVA, profissão: repositor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Iguaí - BA, data-nascimento: 27/02/1992 residente e domiciliado em 
neste Distrito, São Paulo, SP filho de Josué Ferreira da Silva e de Maria da Glória Ribeiro 
de Aguiar. A pretendente: JULIANE GOMES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/06/1997 residente e domici-
liado em Coruripe, AL filha de Mário Barbosa da Silva e de Veronica Gomes dos Santos. 

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: ELIELSON DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
faxineiro, nascido em Serraria - PB, no dia (14/01/1995), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Silva do Desterro e de Maria do Carmo 
do Nascimento Silva. A pretendente: ROSE SANTOS LIMA, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em Barra - BA, no dia (10/04/1987), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Idelcio Figueira Lima e de Katia Vitorino Santos.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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12º Subdistrito - Cambuci

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: CHERINE MIVHEL EL SINETTI, gerente industrial, divorciado, natural 
de Cairo - Egito, nascido aos 27/02/1960, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Michel Youssef El Sinetti e de Maria Fouad Selim Kouzan El Sinetti. A preten-
dente: NÁDIA PIKULINSK, contadora, solteira, natural de São Paulo - SP, nascida aos 
07/10/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Pikulinsk e de 
Marta de Barros Pikulinsk.

O pretendente: AGUINALDO JOSÉ DE FIGUEIREDO, moto - mensageiro, solteiro, 
natural de Aroeiras - PB, nascido aos 03/09/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de José Joaquim de Figueiredo e de Maria de Lourdes Soares. A pretendente: 
LUCINETE ALMEIDA DE LIMA, auxiliar de vendas, solteira, natural de Aroeiras - PB, 
nascida aos 10/07/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo 
Bernardo de Lima e de Maria Nazira Almeida de Lima.

O pretendente: ADILSON FANTINI, comerciante, divorciado, natural de São Paulo - SP, 
nascido aos 09/02/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Osvaldo 
Antônio Fantini e de Jeanete Gonçalves Fantini. A pretendente: DHENIFFER GOMES DE 
LIMA, autônoma, solteira, natural de Guarulhos - SP, nascida aos 29/06/1999, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Nildo de Lima e de Antonia Gomes de Abreu.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: BENEDITO SOUZA SANTOS FILHO, profi ssão: encarregado de obras, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Paripiranga, BA, data-nascimento: 09/10/1967, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Benedito Souza Santos e de Maria 
Ferreira Santos. A pretendente: IVONETE GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Brasilia, DF, data-nascimento: 29/01/1967, residente 
e domiciliada em Brasília, DF, fi lha de José Sampaio da Silva e de Izaura Gonçalves 
da Silva.

netjen@netjen.com.br

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

T : 3106-4171

A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) anunciou 
na terça-feira (23) que 

iniciará a implementação da 
primeira vacina contra a malária, 
uma das doenças mais letais do 
mundo, que mata uma criança 
a cada dois minutos. O primeiro 
país a receber doses da vacina 
será o Malaui. Logo depois, Gana 
e Quênia também testarão o 
medicamento, considerado, até 
hoje, a única vacina que tem 
efeito protetor parcial contra a 
doença. 

O lançamento do projeto ocor-
re no âmbito de um “programa 

piloto histórico” e, segundo a 
OMS, a vacina “RTS, S” será 
disponibilizada para crianças 
menores de dois anos de idade. 
A África é o continente mais 
afetado pela malária e a cada ano 
mais de 250 mil crianças morrem 
devido à doença. Já no mundo, 
a doença mata 435 mil pessoas 
anualmente, sendo a maioria 
crianças menores de cinco anos, 
de acordo com a organização. 

Para o diretor-geral da OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
a vacina contra a malária “tem o 
potencial de salvar a vida de de-
zenas de milhares de crianças”. 

“Temos visto ganhos tremendos 
de mosquiteiros e outras medi-
das para controlar a malária nos 
últimos 15 anos, mas o progresso 
estagnou e até reverteu em algu-
mas áreas”, acrescentou.

Segundo Ghebreyesus, é 
preciso “novas soluções para 
recuperar a resposta da malária, 
e essa vacina nos oferece uma 
ferramenta promissora para 
chegar lá” A vacina exigiu 30 anos 
de pesquisa e foi a única vacina 
que demonstrou uma redução 
signifi cativa da malária entre as 
crianças. Em estudos clínicos, a 
dose foi capaz de prevenir cerca 

de quatro casos em 10, incluindo 
três casos de malária “séria” 
potencialmente grave. 

O projeto piloto de vacinação, 
coordenado pela OMS, pretende 
alcançar 360 mil crianças por ano 
nos três países. A ideia nasceu 
a partir da colaboração entre os 
Ministérios da Saúde de Gana, 
Quênia e Malaui, além de vários 
parceiros nacionais e internacio-
nais, incluindo a empresa farma-
cêutica GSK, responsável pelo 
desenvolvimento e fabricação da 
vacina e que doou 10 milhões de 
doses de vacina para este teste 
inicial (ANSA). Três países africanos receberão doses do medicamento.

OMS lança 1º teste em grande escala de vacina 
contra malária no Malaui, Gana e Quênia

O primeiro país a receber doses da vacina será o Malaui. Logo depois, Gana e Quênia também testarão 
o medicamento, considerado, até hoje, a única vacina que tem efeito protetor parcial contra a doença 
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