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“Chorar sobre 
as desgraças 
passadas é a 
maneira mais 
segura de atrair 
outras”.
William Shakespeare (1564/1616)
Poeta, dramaturgo e ator inglês
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Pesquisa divulgada ontem 
(8) pela Confederação 
Nacional da Indústria 

(CNI) aponta que 59% dos 
entrevistados reconhecem 
que é preciso reformar a Previ-
dência, e que 72% concordam 
que deve ser estabelecida 
uma idade mínima. Embora 
a maioria concorde com a 
adoção de uma idade mínima, 
é grande a parcela dos que 
defendem aposentadoria em 
idades muito baixas. Para 
80% das pessoas ouvidas, a 
aposentadoria deveria ocorrer 
com 60 anos ou menos. Os que 
acreditam que a aposentadoria 
deveria ocorrer a partir dos 61 
anos são 19%.

Pesquisa aponta que 59% 
dos brasileiros apoiam 
mudanças na Previdência

A pesquisa Retratos da So-
ciedade Brasileira – Reforma da 
Previdência mostra que, apesar 
de mais da metade dos entrevis-
tados reconhecer que é preciso 
mudar as regras da Previdência, 
os brasileiros não estão bem-in-
formados sobre a atual proposta 
de reforma. De acordo com a 
pesquisa, apenas 36% respon-
deram ter conhecimento amplo 
ou conhecer os principais pontos 
do texto, que está em discussão 
no Congresso Nacional. Entre 
os que dizem conhecer a atual 
proposta, 51% são contra e 39% 
são a favor a proposta.

O levantamento mostra ainda 
que 63% dos homens são mais 
favoráveis a reformar a Previ-

dência, enquanto o percentual 
entre as mulheres é de 54%. 
Entre os que têm renda fami-
liar acima dos cinco salários 
mínimos, 73% avaliam que é 
necessário fazer mudanças nas 
regras da previdência. Entre 
aqueles que recebem até um 
salário mínimo, 51% acreditam 
que o sistema precisa mudar.

Para 33% dos entrevistados, as 
regras da Previdência deveriam 
mudar apenas para quem ainda 
não contribui para o sistema, e 
26% concordam que o sistema 
deve mudar para quem já contri-
bui, mas ainda não se aposentou. 
Os dados mostram que 77% 
acreditam que é dever da socie-
dade garantir um salário mínimo 

Apenas 36% responderam ter conhecimento amplo ou conhecer os principais pontos

do texto, que está em discussão no Congresso Nacional.

a todos os idosos de baixa renda, 
inclusive àqueles que nunca 
contribuíram para a Previdência.

Perguntados se estariam dis-
postos a pagar mais impostos 

para manter as atuais regras 
da previdência, 83% respon-
deram que não. A pesquisa foi 
feita em parceria com o Ibope 
Inteligência. Foram ouvidas 2 

mil pessoas em 126 municí-
pios entre os dias 12 e 15 de 
abril. A margem de erro é de 
2 pontos percentuais e o grau 
de confi ança é de 95% (ABr).

O ministro da Cidadania, 
Osmar Terra, criticou o sistema 
de isenção fi scal adotado nos 
últimos governos em favor da 
cultura. Para ele, o setor tem 
que ser democratizado. “Estava 
ocorrendo uma concentração 
excessiva no eixo Rio-São 
Paulo, concentração em alguns 
artistas e não em outros. Não 
queremos acabar com a cultura 
no Rio ou em São Paulo. O que 
a gente quer é que isso seja 
democratizado”, disse.

O ministro participou do 
programa Brasil em Pauta, da 
TV Brasil, e comentou as novas 
regras da então Lei Rouanet, 
que passou a se chamar Lei 
de Incentivo à Cultura. Terra 
destacou a necessidade de o 
governo federal voltar os in-
centivos fi scais ao fomento da 
cultura nacional. “A literatura 
de cordel não tem incentivo ne-
nhum. O [espetáculo circense 
internacional] Circo de Soleil 
recebeu milhões [em incenti-
vo]. Não tem sentido isso”.

Ele disse que conversou com 
o presidente Jair Bolsonaro 
e, juntos, chegaram ao limite 
de R$ 1 milhão em captação 
de recursos por projeto. “En-
tendemos que era um limite 
razoável. E eu posso dizer que 
mais de 90% das atividades 
fi nanciadas pela lei não passam 
de R$ 1 milhão”. Terra acres-

Ministro da Cidadania,

Osmar Terra.

Os duques de Sussex, Harry 
e Meghan Markle, divulgaram 
ontem (8) o nome de seu pri-
meiro filho: Archie Harrison 
Mountbatten-Windsor. A no-
vidade foi anunciada em um 
post no Instagram, com uma 
foto do casal apresentando o 
bebê para a rainha Elizabeth 
II e seu marido, príncipe 
Philip.

“O duque e a duquesa de Sus-
sex estão felizes em anunciar 
que escolheram o nome de seu 
primeiro fi lho: Archie Harrison 
Mountbatten-Windsor”, diz a 

mensagem. O menino, sétimo 
na linha de sucessão do trono 
britânico, nasceu na última 
segunda-feira (6) e foi apresen-
tado à imprensa em uma rápida 
aparição dos duques.

“Ele tem um temperamento 
muito doce, é muito calmo. Tem 
sido um sonho”, disse Meghan. 
“Não sei de onde ele pegou 
isso”, brincou Harry. Ainda não 
se sabe se Archie terá um título 
de nobreza específi co, já que, 
por ser herdeiro do segundo 
fi lho, não deve ser chamado de 
príncipe (ANSA).

Meghan Markle e Harry apresentam seu primeiro fi lho à imprensa.

O plenário do STF decidiu 
ontem (8), por 6 votos a 5, 
que as assembleias legislativas 
dos estados têm o poder para 
revogar a prisão de deputados 
estaduais, expandindo a estes 
as imunidades previstas para 
parlamentares federais. Os 
ministros negaram uma liminar 
para suspender normas aprova-
das pelas assembleias de Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte 
e Mato Grosso que permitem a 
revogação de prisões provisó-
rias de seus membros, salvo em 
casos de crimes inafi ançáveis.

Também fi cou permitido às 
assembleias sustar ações pe-
nais abertas contra deputados 
estaduais.

O julgamento sobre o assunto 
foi retomado ontem após ter 
sido suspenso, em dezembro 
de 2017, devido à ausência dos 
ministros Luís Roberto Barroso 
e Ricardo Lewandowski. Na 
ocasião, o placar fi cou em 5 a 4 
contra a possibilidade de revo-
gação da prisão de deputados 
estaduais pelas assembleias. 
Uma reviravolta ontem levou 
ao resultado que estendeu 
aos deputados estaduais as 
imunidades de parlamentares 
federais. O presidente da Corte, 
ministro Dias Toffoli, último a 
votar, decidiu mudar seu voto 

O caso que motivou o 

julgamento foi a prisão 

preventiva dos ex-deputados 

do estado do Rio.

Ao lado de soldados vetera-
nos da 2ª Guerra Mundial, o 
presidente Jair Bolsonaro disse, 
ontem (8), que o Brasil deve ser 
governado seguindo o exemplo 
de honra daqueles que lutaram 
em nome do país. “Feliz é a 
pátria que tem as suas Forças 
Armadas com o compromisso 
de lutar a qualquer preço por 
sua liberdade e por sua demo-
cracia”, disse. Ele participou 
da cerimônia em comemoração 
a vitória dos aliados sobre as 
forças nazifascistas, no Monu-
mento Nacional aos Mortos da 
2ª Guerra Mundial, no Aterro do 

Flamengo, no Rio de Janeiro. 
Para o presidente, “ao lado 

de pessoas de bem e patriotas, 
que têm na alma as cores verde 
e amarela”, é possível colocar o 
Brasil no lugar de destaque que 
ele merece. “Eles foram para a 
guerra, muitos não voltaram, 
mas trouxeram para nós a es-
perança, a chama, a verdade e a 
certeza de que esse Brasil gozará 
de liberdade e de democracia e, 
ao lado da disciplina, poderá um 
dia conseguir com que todos nós 
obtenhamos ordem e progres-
so”, ressaltou o presidente em 
seu discurso (ABr).

Bolsonaro participou da cerimônia no Monumento Nacional

aos Mortos da 2ª Guerra Mundial, no Rio.

Representantes dos cami-
nhoneiros voltaram a defender, 
ontem (8), que a Petrobras rea-
juste o preço do óleo diesel com 
menos frequência, espaçando 
o máximo possível os aumen-
tos do valor do combustível. 
Segundo representantes da 
categoria que participaram da 
audiência pública na Câmara, 
a oscilação dos preços tem in-
viabilizado a defi nição do valor 
do frete cobrado, prejudicando 
os caminhoneiros autônomos e 
as transportadoras.

“Não temos a capacidade 
técnica de suportar aumento 
de preços diários, quinzenais 
ou mesmo mensais”, disse 
o presidente da Confedera-
ção Nacional do Transportes 
(CNT), Vander Francisco 
Costa, ao apresentar a sugestão 
da entidade que representa 

O “descontentamento” de cerca de 150 mil caminhoneiros

“está fervendo”.

Postos de Saúde
O Ministério da Saúde publica hoje 

(9) portaria que amplia o horário de 
atendimento de unidades básicas de 
saúde. De acordo com o ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, as 
opções de carga horária semanal a 
serem disponibilizadas aos chamados 
postos de saúde são 40 horas (es-
quema  atual), 60 horas e 75 horas. 
Atualmente, a maioria das unidades 
funciona até as 17h. Com a mudança, 
elas poderão atender até as 22h.
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Transportadoras e caminhoneiros 
alertam para risco de paralisação

totais do transporte, defi nidos e 
divulgados nos termos da ANTT, 
com priorização dos custos 
referentes ao óleo diesel e aos 
pedágios. O que, segundo Fon-
seca, está sendo descumprido.

Diretores e membros da 
Abcam participam de centenas 
de grupos de Whatsapp onde o 
“descontentamento” de cerca de 
150 mil caminhoneiros “está fer-
vendo”. O secretário executivo 
do Ministério da Infraestrutura, 
Marcelo Sampaio, afi rmou que 
o governo vem atuando para 
reduzir a burocracia e aperfeiço-
ar a regulamentação das várias 
atividades envolvidas no setor. 
A superintendente de Serviços 
da ANTT, Rosimeire Lima de 
Freitas, lembrou que, ao longo 
do mês, a agência realizará au-
diências públicas para discutir a 
questão da tabela do frete (ABr).

as empresas de transporte 
de carga. “Nossa proposta é 
que as variações de preços 
que acompanham o mercado 
internacional sejam feitas com 
intervalo mínimo de 90 dias”.

Já o presidente da Associação 
Brasileira dos Caminhoneiros 

(Abcam), José da Fonseca 
Lopes, criticou os frequentes 
aumentos do óleo diesel e o 
descumprimento da tabela 
mínima de frete. A política do 
frete mínimo estabelece que os 
pisos mínimos de frete deverão 
refl etir os custos operacionais 

Harry e Meghan batizam 
fi lho como Archie Harrison

Bolsonaro celebra
Dia da Vitória

Assembleias podem 
derrubar prisão de 

deputados estaduais

anterior, proferido em 2017. 
Antes, Toffoli havia sido o 

único a votar a favor de uma 
diferenciação, permitindo às 
Assembleias suspender ações 
penais contra seus membros, 
mas impedindo a revogação 
de prisões. Hoje, ele votou no 
sentido de permitir aos legis-
lativos locais também a prer-
rogativa de soltar deputados 
estaduais presos por ordem 
judicial. “Esse [meu] voto res-
tou isolado. Eu não vou insistir 
na minha posição. Na medida 
em que há 10 colegas que não 
entendem diferenciação, eu 
me curvo àquilo que entendo 
estar na Constituição que é a 
imunidade da prisão, a não ser 
em fl agrante”, disse Toffoli ao 
mudar seu voto. Para Barroso, 
permitir às assembleias revogar 
prisões pode transformar “o Po-
der Legislativo em um reduto 
de marginais, o que evidente-
mente ninguém deseja, nem 
os parlamentares honestos e 
de bem que ali estão” (ABr).

Incentivo à cultura ‘tem 
que ser’ democratizado

centou que não houve redução 
no valor total disponibilizado 
pela lei, apenas mudança nas 
regras de captação por projeto.

O ministro também afi rmou 
que o Bolsa Família chega ao 
maior poder aquisitivo da sua his-
tória. Isso se deve ao acréscimo 
do décimo terceiro ao programa 
e à redução da infl ação no país. 
“O Bolsa Família vai chegar ao 
maior poder aquisitivo da sua 
história. E vai irrigar com R$ 2,5 
bilhões a economia dos estados, 
dos municípios pequenos, dos 
bairros mais pobres. É uma con-
quista importante e veio pra fi car. 
[A parcela do décimo terceiro] 
será paga junto com o benefício 
de dezembro”, explicou (ABr).
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OPINIÃO
A saúde em tempos 

de predadores
Dias atrás, fui 

surpreendido com 

a notícia de que foi 

ressuscitado no mundo 

político um lobby pela 

liberação do amianto

É uma fi bra que mata 100 
mil pessoas ao ano por 
causar câncer e outros 

tumores. Fazem parte do 
grupo os senadores Vander-
lan Cardoso (PP-GO), Luiz 
do Carmo (MDB-GO), Chico 
Rodrigues (DEM-RR), além do 
próprio presidente do Senado 
Federal, Davi Alcolumbre.  
Vale lembrar que o amianto 
é proibido em 60 países, em 
virtude dos riscos à saúde e 
à vida. 

No Brasil, o impedimento só 
se deu há dois anos, quando 
o STF tornou ilegal a comer-
cialização e a distribuição da 
variedade crisotila. Por incrível 
que pareça, o retrocesso para 
a saúde pública tem também à 
frente um médico: o governa-
dor de Goiás, Ronaldo Caiado. 
Ele e seus demais colegas ten-
tam liberar a produção da Sama 
Minerações, com o discurso de 
que há gente perdendo empre-
go, que o Estado ganhará em 
geração de riquezas e por aí vai.   

Ora, é obrigação de qualquer 
médico ter a vida do ser huma-
no em primeiro lugar, sempre. 
Se o fi m da produção acaba 
com postos de trabalho, cabe 
à classe política de Goiás e do 
Brasil, criar alternativas para 
a absorção dessa mão de obra 
em funções que não tragam 
perigo à saúde. O amianto 
do tipo crisotila é base para a 
fabricação de diversos produ-
tos, principalmente de telhas 
e caixas d’água. Trata-se de 
mineral que podem durar até 
70 anos.  

Em caso de inalação, provova 
mutações celulares, muitas 
vezes originando tumores, 
câncer de pulmão e a asbes-
tose, doença incurável resul-

tante do depósito de amianto 
nos alvéolos pulmonares. A 
contaminação é lenta e seus 
danos são conhecidos desde a 
década de 30. Essa é mais uma 
demonstração de que a saúde, 
no Brasil, não é minimamente 
levada a sério. Ao contrário, vi-
vemos tempos de predadores, 
como já estamos cansados de 
ver na rede suplementar. 

Hoje, os planos e seguros 
saúde representam um setor 
biliardário em nosso País. São 
cerca de 50 milhões de pacien-
tes que pagam, desde bebês, 
sendo que jamais ficaram 
doentes todos de uma vez.  Os 
empresários do setor ganham 
dessa forma rios do dinheiro, 
sem falar que, quando enviam 
algum enfermo para a alta com-
plexidade do Sistema de Saúde 
(ou seja, os procedimentos 
mais custosos), não ressarcem 
o Estado, ampliando a crise da 
rede pública de assistência.   

Esses mesmos planos de 
saúde também buscam sempre 
formas de ignorar a lei. Desde 
que, em 1998, a Lei 9656, pas-
sou a dar guarida maior aos pa-
cientes, difi cultando negativas 
de cobertura, eles começaram 
a atacar os prestadores, entre 
os quais os médicos. Além 
de praticar remuneração vil, 
muitos pressionam para que 
sejam reduzidos exames, uma 
série de procedimentos e até 
internações.   

Pior é que todo mundo sabe, 
mas ninguém faz absolutamen-
te nada para moralizar a saúde 
suplementar, para defender os 
pacientes e resguardar os pro-
fi ssionais. Enquanto situações 
desse gênero forem recor-
rentes no Brasil, a população 
permanecerá em grave risco. 

Como quem deveria nos 
representar dá a impressão de 
não ter interesse, vamos nós 
abrir os olhos e manter, via 
conscientização, a esperança 
de mudanças positivas.   

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica.  

Antonio Carlos Lopes (*)
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News@TI
ICMC abre concurso para professor na área de 
matemática aplicada e estatística 

@Estão abertas as inscrições para o concurso de professor titular 
no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da 

USP, em São Carlos. O docente selecionado atuará no Departamento 
de Matemática Aplicada e Estatística em Regime de Dedicação Integral 
à Docência e à Pesquisa, com salário de R$ 16.100,43. As inscrições 
devem ser realizadas exclusivamente via internet até às 17 horas do 
dia 1º de novembro de 2019 (horário ofi cial de Brasília) por meio do 
link: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Para mais detalhes sobre 
prazos, provas e documentações, acesse o edital: icmc.usp.br/e/ac515.

WDC Networks fecha parceria com a Aruba
@Reconhecida por sua liderança internacional e pelas soluções de 

gestão focada nos mercados de switches e APs (Access Points), a 
Aruba, uma empresa da Hewlett-Packard Enterprise, agora passa a fazer 
parte do portfólio de soluções comercializado pela WDC Networks. Pelo 
acordo, que começou a valer em abril de 2019, a WDC deverá priorizar a 
distribuição dos switches e APs da Aruba, que são campeões de venda 
nestes mercados. De acordo com Junior Carrara, Diretor da WDC Ne-
tworks, o catálogo da Aruba é considerado um dos mais completos do 
mercado, sendo um dos fatores determinantes para concretizar a atuação 
conjunta das empresas. “A parceria aconteceu devido à necessidade de 
ampliar nossas áreas de atuação. Do lado da WDC, percebemos uma 
grande oportunidade para comercializar produtos de networking para 
nossos canais de segurança eletrônica e uma oportunidade imensa para 
venda de soluções no mercado de provedores de internet. A WDC é líder 
nestes segmentos”, afi rma (wdcnet.com.br.).

Evento da ABES sobre os impactos da LGPD
@A Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), pro-

move, no dia 15 de maio, às 9h, no Instituto de Pesquisas Eldorado, 
em Campinas, a primeira edição do DIGITAL TALKS ABES. O evento, 
que conta com o apoio institucional da Softex Campinas e do Instituto 
de Pesquisas Eldorado, é destinado a empreendedores e gestores. Na 
ocasião, serão abordados temas como a Lei Geral de Proteção de dados 
(LGPD), a Lei Anticorrupção e as tendências, desafi os e oportunida-
des de fomento para Internet das Coisas (IoT), Cidades Inteligentes 
e como setores tradicionais estão em busca da inovação e parcerias. 
A programação conta com a participação do Dr. Thomaz Lopes Corte 
Real, advogado da ABES, que palestrará sobre os impactos da LGPD, 
aplicada a todos os setores da economia. Em seguida, Dra. Carolina 
Marzano, compliance offi cer da associação, discutirá a Lei Anticorrup-
ção, os benefícios da implementação de um Programa de Compliance 
nas empresas, recomendações relacionadas à interação com agentes 
públicos e como evitar multas e penalidades. A última palestra contará 
com a Dra. Jamile Sabatini Marques, diretora de inovação e fomento da 
ABES, que abordará sobre o Sistema Brasileiro de Inovação (http://www.
comarteventos.com.br/abes/digitaltalks/index.html#sobreoevento).
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A partir de agosto de 2020, entra em vigor 
no Brasil a Lei Geral de Proteção de Da-
dos (LGDP), que dispõe sobre a proteção 

de dados pessoais na Internet. O e-commerce 
promete ser um dos mercados mais impactados, 
já que toda sua atuação se baseia na análise de 
dados sobre o perfi l e a jornada do consumidor.

A Associação Brasileira de Comércio Eletrô-
nico (ABComm) avalia positivamente a legis-
lação, que traz mais poder aos consumidores 
quanto a coleta e uso de seus dados pessoais 
e penaliza as empresas que descumprirem as 
regras. A entidade inclusive teve participação 
ativa nas discussões para elaboração da lei. 
Seu Diretor Jurídico, Márcio Cots, participou 
como consultor técnico de discussões sobre 
o assunto no Senado Federal.

"A lei será benéfi ca para todos, pois traz 
mais transparência e inibe o uso abusivo e 
indiscriminado de dados pessoais, aumentando 
a segurança das operações", afi rma Cots. No 
entanto, ele pontua que empresas de comércio 
eletrônico devem, o mais rapidamente possível, 
adaptar suas práticas segurança, compliance 
e TI, e também treinar pessoas, modifi car 
processos e adaptar documentos para se 
adequar à futura legislação". Recomendamos 
que se busque uma assessoria jurídica para 

Setor de e-commerce precisa se preparar já 
para nova Lei Geral de Proteção de dados

analisar o que está em desconformidade e o 
que precisa ser alterado. A lei será aplicada 
somente no ano que vem há um bom tempo 
pela frente", informa ele.

Para entender melhor, conheça os três 
impactos profundos que a LGDP terá sobre 
as empresas de comércio eletrônico e que 
merecem especial atenção:

Coleta e uso só de dados com autorização

A nova legislação impede que dados pessoais 
sejam coletados ou utilizados sem consenti-
mento do usuário. Para recolher informações 
usando cookies e outras ferramentas, os 
serviços de e-commerce precisarão de uma 
autorização específi ca por parte dos consu-
midores. Isso atinge não apenas as empresas 
que dialogam diretamente com os clientes, 
mas todas as que, por algum motivo, tiverem 
acesso aos seus dados pessoais, o que inclui 
serviços de logística, atendimento eletrônico 
e muitos outros.

"E essa autorização não funciona como um 
'cheque em branco'. As informações poderão 
ser usadas apenas para a fi nalidade com que 
foram coletadas, nada além", pontua o advo-
gado. "Hoje, as empresas utilizam dados de 
navegação para sugerir produtos conforme o 

Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) avalia positivamente a nova legislação, que regulamenta 
a coleta e o uso de informações pessoais, mas ressalta que empresas precisam se adaptar rápido

perfi l de cada usuário, compartilhando inclu-
sive suas bases de dados com outros parceiros 
sem informar ao consumidor. Com a LGDP, 
este tipo de prática será vetado".

Mais poder ao usuário

Outra novidade introduzida pela LGDP é que 
o titular do dado tem o direito de questionar 
qualquer serviço de e-commerce sobre quais 
informações pessoais ele armazena e exigir 
que as mesmas sejam editadas ou excluídas. 
Pode exigir ainda a portabilidade dos dados. 
"Isso também difere do cenário que temos hoje. 
Políticas de privacidade e sistemas de busca 
terão de ser remodelados", afi rma o advogado.

Penalidades fi nanceiras

A LGDP pressupõe um incremento conside-
rável na fi scalização das empresas por parte 
da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), autarquia ligada ao Ministério da Justi-
ça, a fi m de evitar o mau uso ou o vazamento de 
informações pessoais. As penalidades incluem 
multas que oscilam de 2% do faturamento da 
empresa até R$ 50 milhões por infração cometi-
da. E não é tudo. "A companhia que insistir em 
práticas inadequadas pode ter sérios problemas 
com o ministério público", informa Cots.

Estudantes podem 
renegociar Fies
pelo celular

Os estudantes que contrataram 
o Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies) pelo Banco do Brasil, 
e estão com prestações em atraso, 
podem renegociar os débitos pelo 
celular. A instituição fi nanceira 
criou um espaço no aplicativo 
para formalizar as renegociações. 
A ferramenta vale para estudantes 
que contrataram o fi nanciamento 
até 2017, estão com atrasos acima 
de 90 dias e não são alvo de ações 
judiciais. O prazo de contratação 
vai até 29 de julho.

A ferramenta de renegociação de 
operações do Fies por dispositivos 
móveis é oferecida em caráter 
exclusivo pelo BB. Para acessá-la, 
basta entrar no aplicativo do banco, 
clicar no menu Solução de Dívidas 
e escolher a opção Renegociar 
Fies. Por meio da renegociação, 
o estudante poderá incorporar 
as prestações em atraso ao saldo 
devedor, gerando novo valor para 
a parcela a ser pago até o fi m da 
operação. 

Caso o período de amortização 
(pagamento do principal da dívida) 
seja inferior a 48 meses, o crono-
grama de pagamento será ampliado 
até completar esse período. Em 
troca da adesão, o estudante terá 
de pagar uma entrada de pelo 
menos R$ 1 mil ou o equivalente 
a 10% do saldo consolidado da 
dívida vencida, prevalecendo o 
maior valor (ABr).

A descoberta remonta ao 
fi nal de 2018 e foi pos-
sível graças à instalação 

de um andaime para restaurar 
uma parte da sala 72 da Domus 
Aurea, uma das 150 conhecidas 
atualmente da mansão.

“Nós nos deparamos com 
uma grande abertura ao norte 
da parede da sala. As lâmpadas 
que os técnicos tinham para 
iluminar a plataforma fi zeram 
o resto. Com as luzes artifi ciais 
apareceu a circunferência de 
uma sala adjacente completa de 
afresco”, explicou Alessandro 
D’Alessio, responsável pela 
Domus Aurea, em comunicado. 

Segundo D’Alessio, após 
encontrarem a grande sala, 
que é retangular e coberta de 
ricas decorações, sua equipe 
de restauro iniciou imediata-
mente uma intervenção para 
salvar o espaço. A iniciativa foi 
fi nalizada no começo de 2019. 

A “Domus Aurea”, que começou a ser erguida em 64 d.C, foi uma 

das construções mais luxuosas da época de Nero.

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, anunciou on-
tem (8) que o Grande Prêmio 
do Brasil de Fórmula 1 acon-
tecerá no Rio de Janeiro em 
2020. Ele assinou um termo de 
cooperação com o governo do 
estado e a prefeitura da capital 
para as obras do Autódromo 
de Deodoro, que deverá ter 
capacidade para receber um 
público de 130 mil pessoas. A 
mudança encerrará um ciclo 
de 30 anos seguidos em que 
o GP do Brasil ocorre em São 
Paulo.

“São Paulo, como havia par-
ticipação pública e uma dívida 
enorme, tornou-se inviável a 
permanência da Fórmula 1 lá. 
Então, vieram para o Rio de 
Janeiro e a construção será 
concluída em 6 ou 7 meses 
após o início das obras”, 
disse Bolsonaro. O anúncio 
ocorreu após sua participa-
ção na cerimônia do Dia da 
Vitória, que lembra o êxito da 
participação brasileira na 2ª 
Guerra Mundial, há 74 anos. 
O evento ocorre anualmente 
no Monumento dos Pracinhas, 
no Aterro do Flamengo.

Presidente da República, Jair Bolsonaro.
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Roma descobre sala de 2 mil 
anos na mansão de Nero

Um grupo de arqueólogos italianos anunciou ontem (8), após dois mil anos, a redescoberta da “Sala 
da Esfi nge”, que estava escondida no Domus Aurea (Casa Dourada), segunda mansão feita para o 
imperador romano Nero (37-68 d.C), localizado no Parque Arqueológico do Coliseu, em Roma

começou a ser erguida em 64 
d.C e foi fi nalizada quatro anos 
depois, foi uma das construções 
mais luxuosas da época de 
Nero. Suas salas eram revesti-
das com folhas de ouro e fi nali-
zadas com detalhes em marfi m 
e pedras semi-preciosas. 

De acordo com os arqueó-
logos, a sala é decorada com 
afrescos de panteras, centau-
ros, esfi nges, pássaros exóticos 
e os deus Pã. O fundo branco 
do espaço possibilita o desta-
que de fi guras demarcadas em 
bordados nas cores vermelho 
e dourado. Entre elas também 
há criaturas aquáticas reais e 
imaginárias. “Permaneceu na 
escuridão por quase 20 séculos. 
A Sala da Esfi nge nos conta 
sobre a atmosfera dos anos do 
principado de Nero”, explicou 
a diretora do Parque Arque-
ológico do Coliseu, Alfonsina 
Russo (ANSA).

“Um tesouro que foi escolhido 
para ser colocado rapidamente 
em segurança, com uma inter-
venção que terminou no início 
deste ano.

Pena que grande parte do 
novo salão ainda está enter-

rada”, ressaltou o técnico. Por 
conta da falta de estabilidade de 
todo o complexo arqueológico, 
ainda não há previsão de uma 
data para a remoção da grande 
quantidade de terra que tem no 
local. A “Domus Aurea”, que 

Bolsonaro anuncia que Rio de Janeiro 
receberá Fórmula 1 em 2020

O presidente afi rmou ainda 
que não serão destinados re-
cursos públicos para as obras. 
Ele acredita que a Fórmula 1 no 
Rio irá estimular o setor hoteleiro 
e aquecer o turismo da cidade, 
gerando cerca de 7 mil empregos 
diretos e indiretos. A estimativa, 
segundo o prefeito Marcelo 
Crivella, é de que as obras co-
mecem em menos de dois meses. 
“Estamos lançando o edital. As 
empresa terão a oportunidade de 
apresentar suas propostas. Em 
45 dias, vamos abrir os envelopes 

e a vencedora poderá começar 
as obras”.

Bolsonaro refutou a possibi-
lidade de que as obras causem 
impactos ambientais e parabe-
nizou as Forças Armadas por 
preservarem a região. O gover-
nador Wilson Witzel assegurou 
que não há restrições legais 
para a construção. O GP do 
Brasil acontece anualmente 
de forma ininterrupta desde 
1972. Interlagos chegará a sua 
38ª edição em 17 de novembro 
deste ano (ABr).
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Direito 4.0: inovação para advogados. Os participantes conhecerão as 
principais novidades da tecnologia e inteligência artifi cial no campo do 
direito. Por meio da metodologia Design Thinking, os advogados serão 
desafi ados a pensar o direito no futuro, usando tecnologias exponenciais. 
Uma contextualização no mundo VUCA (volátil, incerto, complexo e 
ambíguo), estimulando o entendimento do hoje para a co-criação do 
amanhã. Entre os conteúdos estão os segredos das empresas exponen-
ciais, bem como os principais conceitos do Design Thinking: a empatia, 
colaboração e experimentação. Saiba mais: (http://www.eseni.com.br/
inovacao-para-advogados/).

E - Assim Vivemos 
Já estão abertas as inscrições para a edição de 2019 do “Assim Vivemos 
- Festival Internacional de Filmes sobre Defi ciência”. Podem concorrer 
fi lmes nacionais e estrangeiros de qualquer gênero, duração e data de 
produção sobre o tema das pessoas com defi ciência. Patrocinado pelo 
Banco do Brasil, o festival está previsto para os meses de setembro, 
outubro e novembro no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, respecti-
vamente, nas sedes do Centro Cultural Banco do Brasil de cada cidade. 
Inscrições na plataforma Film Freeway, através do link (fi lmfreeway.
com/AssimVivemosDisabilityFilmFestivalBrazil), até o próximo dia 20. 
O resultado da seleção sai em 20 de junho. 

F - Tecnologia em Educação 
“Transformando a educação” para criar um novo futuro. Esse é o lema da 
6ª edição da Bett Educar 2019, maior evento de tecnologia em educação 
do mundo, que reúne 190 palestrantes nacionais e internacionais, além 
de 250 expositores e uma intensa programação de conteúdo entre os 
próximos dias 14 e 17, no Transamerica Expo Center. Práticas que unem o 
que há de mais inovador para incentivar educadores e alunos são um dos 
principais pilares do evento, que propõe repensar as estratégias atuais de 
educação, revolucioná-las com ferramentas tecnológicas de alta efi ciência, 
e transformar o ensino rumo a um caminho capaz de fazer a diferença. 
Para mais informações, acesse: (www.bettbrasileducar.com.br).

G - Carrinho Autofrenante
A Ford apresentou na Europa o protótipo de um carrinho de super-

A - Vagas em Tecnologia 
O DAN (Dentsu Aegis Network), grupo global de serviços de marketing para 
a economia digital, anuncia a abertura de inscrições para o processo seletivo 
do ITO (Inclusão, Treinamento e Oportunidade), programa de capacitação 
técnica e atração de talentos, com foco em inclusão social. A iniciativa é 
voltada para pessoas de 30 a 60 anos sem ocupação, com difi culdade de 
inserção ou recolocação no mercado formal de trabalho, com ou sem forma-
ção em curso superior. Aposentados e refugiados são públicos prioritários. 
Inscrição gratuita  até o próximo dia 17, no link: (https://ito.social/).

B - Marketplace de Casamento
Concretizar o sonho do grande dia envolve muitos detalhes e é desafi ador 
conciliar todo o planejamento com a rotina agitada. A escolha do porta 
aliança, vestido de noiva, decoração, acessórios de cabelo, entre outros 
itens essenciais, agora pode ser resolvida com apenas um clique: no 
primeiro marketplace de casamento. Desenvolvido pelo iCasei (https://
shop.icasei.com.br), o site facilita a vida do casal e até dos padrinhos, 
que encontram acessórios para a festa de despedida de solteiro. São 
oferecidos 500 itens que englobam muitos dos preparativos do enlace, 
desde o convite até a lembrancinha que os convidados levarão após a festa. 

C - Profi ssionais de TI
A GFT, empresa alemã referência em tecnologias exponenciais para 
transformação digital e projetos ágeis, está com mais de 80 vagas em 
aberto para profi ssionais de TI. As posições, distribuídas entre as três 
unidades da companhia no país, Alphaville, Sorocaba e Curitiba, são para 
desenvolvedores Java, Phyton e iOS, arquitetos de API e de Sistema, 
Agile Coach, Scrum Master, Product Owner, automação de Testes para 
Mobile, analista QA e desenvolvedor Dot Net com inglês avançado. As 
novas contratações respondem à demanda crescente na companhia em 
projetos e soluções para as principais instituições fi nanceiras do país. 
A GFT conta com uma equipe global de 5.000 colaboradores que estão 
distribuídos em 13 países. Inscrições: (www.gft.com).

D - Inovação para Advogados
Nos dias 11 e 12 de junho, das 8h30 às 17h30, será realizado o curso 

mercado equipado com sistema de freio automático para evitar que 
as crianças, ao brincar de correr entre as gôndolas, acabem gerando 
acidentes.  A criação é inspirada na tecnologia de assistência autônoma 
de frenagem da marca que usa uma câmera dianteira e um radar para 
detectar veículos, pedestres e ciclistas na pista e aplica os freios auto-
maticamente. De modo semelhante, o “Carrinho Autofrenante” tem um 
sensor que faz a varredura de pessoas e objetos à frente e aplica os freios 
automaticamente quando a possibilidade de uma colisão é detectada.

H - Dermatite Atópica
A associação Crônicos do Dia a Dia promove no próximo dia 18, o ‘l 
Simpósio de Dermatite Atópica’. O cenário atual, tratamentos e sintomas, 
diagnóstico, vivências e as rotinas de cuidados. O evento terá formato de 
Talk Show, conduzido pelo Luis Felipe Ensina, especialista em alergia e 
imunologia clínica. Haverá um painel especial sobre a marcha atópica - 
história natural das manifestações alérgicas, caracterizada pela sequência 
típica de progressão dos sinais clínicos de doença atópica, com alguns 
sintomas tornando-se mais proeminentes enquanto outros diminuem - e 
sobre a relação da Dermatite Atópica com doenças respiratórias. Mais 
informações: (http://conteudo.cdd.org.br/inscricao_simposio_derma-
titeatopica).

I - Smart Cities 
As inscrições para o Prêmio Connected Smart Cities 2019, iniciativa da 
Sator em parceria com a Neurônio, estão abertas e podem ser realiza-
das até o próximo dia 31. Na 5ª edição, o Prêmio faz parte das ações da 
Plataforma Connected Smart Cities e tem o objetivo de reconhecer e 
destacar projetos que contribuam com a resolução de problemas e que 
torne as cidades mais inteligentes, conectadas e humanas. Contempla as 
categorias negócios operacionais e pré-operacionais e podem participar 
pessoas jurídicas, com sede no Brasil, e que apresentem um negócio 
inovador. Inscrições e mais informações: (www.connectedsmartcities.
com.br/o-que-e-o-premio-connected-smart-cities/#1527002490938-
-b1a13241-c5b7).

J - Nutrição Clínica
Acontece no próximo dia 31, no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, 
o XII Simpósio Nutrição Clínica. A Escolha Saudável é Sufi ciente? é o 
mote da palestra de Daniel Magnoni. É justamente a partir desse ponto 
que o coordenador técnico da Iniciativa Nutrientes para a Vida, Heitor 
Cantarella, estará ministrando a conferência “A importância da fertili-
zação dos solos para a alimentação correta”. Em pauta, a relevância das 
frutas, legumes e verduras serem cultivados em solo rico em nutrientes, 
para que, ao fi m da cadeia, proporcionem uma alimentação nutricional-
mente saudável ao ser humano. Inscrições e mais informações: (www.
nutrientesparaavida.org.br).

Direito 4.0: inovação para advogados. Os participantes conhecerão as 
principais novidades da tecnologia e inteligência artifi cial no campo do 
direito Por meio da metodologia Design Thinking os advogados serão

A - Vagas em Tecnologia 
O DAN (Dentsu Aegis Network), grupo global de serviços de marketing para 

Quando lemos 

notícias falando sobre 

Inteligência Artifi cial, 

ainda temos dúvidas e 

pouco conseguimos ver a 

sua aplicação na prática

Mas, na verdade, a Inte-
ligência Artifi cial já é 
utilizada por diversos 

sistemas que aos poucos vão 
ganhando mais espaço. Com a 
evolução dos softwares como 
serviço em nuvem (SaaS), 
passamos a ter acesso a produ-
tos e sistemas extremamente 
sofi sticados por meio de assi-
naturas mensais, com o custo 
de poucas dezenas de reais. 
Isso torna o acesso a tecnolo-
gias emergentes cada vez mais 
democrático e popular.

A agilidade, transparência 
e efi ciência na gestão pública 
não são uma opção ou um luxo 
na atualidade. São uma ne-
cessidade imediata, aclamada 
pela sociedade que cobra uma 
redução dos gastos ao mesmo 
tempo que exige uma melhor 
e mais ampla prestação dos 
serviços públicos. Parece um 
paradoxo, mas, na verdade, é 
um cenário muito realista e 
justo de ser cobrado pelo que 
se entrega versus o que se paga 
de impostos.

Nesse sentido, vimos na últi-
ma campanha eleitoral o tema 
da digitalização dos serviços 
públicos sendo ainda mais de-
batido, prometido e discutido. 
Certamente, a tecnologia é um 
meio para gerar mais efi ciência 
e transparência. E, com o apoio 
da Inteligência Artifi cial, pode-
-se potencializar a análise de 
grandes bases de dados. Um 
primeiro passo para tornar 
mais efetiva a análise de dados 
é a sugestão de ações a partir 
da mineração e processamento 
inteligente de dados.

Já existem soluções digitais 
que usam inteligência artifi cial 
para analisar dados. Exemplo 

disso são plataformas que pro-
cessam os milhares de dados 
tributários de uma prefeitura, 
coletam e processam dados 
públicos e os correlacionam 
para indicar aos fiscais os 
pontos de atenção e possíveis 
indícios de irregularidades nas 
declarações.

Com essas soluções, que fa-
zem uso intensivo de inteligên-
cia de dados, o papel do fi scal 
de tributos é potencializado e 
otimizado e sua atuação passa 
a ser mais assertiva e efi ciente 
na fi scalização do ISS. Conse-
quentemente, com aumento 
da receita proveniente desse 
tipo de tributo, o município 
melhora sua receita própria 
e sua capacidade de realizar 
investimentos em diferentes 
áreas como saúde, educação 
e segurança pública.

Uma prefeitura de Santa 
Catarina é um caso recente 
do uso de inteligência artifi cial 
aplicada à fi scalização de ISS. 
O uso de um sistema digital 
para detectar irregularidades 
nas declarações trouxe bons 
resultados. Aplicada à fi sca-
lização do ISS de médicos 
autônomos e na substituição 
tributária, a inteligência arti-
fi cial identifi cou um potencial 
de arrecadação de mais R$ 4 
milhões e em apenas 60 dias 
contribuiu diretamente para 
a recuperação de cerca de R$ 
275 mil reais.

Não tenha medo ou receio de 
estimular o uso da tecnologia 
e da inteligência artificial. 
Procure entender como essa 
tecnologia pode ser aplicada à 
gestão pública para otimizar o 
trabalho do servidor e oferecer 
serviços de qualidade para o ci-
dadão. Vamos todos nos prepa-
rar para sermos bons usuários 
de soluções inteligentes como 
benefi ciários, sejamos cida-
dãos ou servidores públicos. 

(*) - É Diretor de Inovação e Novos 
Negócios da Softplan.

Guilherme Tossulino (*) 

Chanceler 
na Hungria 
para expandir 
relações 
bilaterais

Em sua viagem por países in-
tegrantes da Otan, o chanceler 
Ernesto Araújo chega hoje (9) 
a Budapeste, na Hungria, onde 
terá reuniões de trabalho com o 
ministro dos Negócios Estran-
geiros e Comércio Exterior da 
Hungria, Péter Szijjártó, e com 
o presidente do Parlamento, 
László Kövér. O objetivo é dis-
cutir formas para incrementar 
as relações bilaterais, em espe-
cial, nos campos de economia e 
comércio, cooperação política, 
defesa, ciência e tecnologia e 
inovação.

O chanceler falará a respeito 
de vantagens sobre os equipa-
mentos da indústria de defesa 
brasileira, especialmente sobre 
os aviões KC 390, produzidos 
pela Embraer. Eles transportam 
tropas e de cargas. Antes da 
Hungria, o chanceler brasileiro 
esteve na Itália, onde manteve 
encontros com o vice-primeiro-
-ministro Matteo Salvini. No que 
se refere à indústria de defesa, 
a visita do ministro Ernesto 
Araújo faz parte dos esforços 
da indústria nacional de equipa-
mentos militares e aviões para 
vender produtos desenvolvidos 
com potencial para atender à 
crescente demanda europeia 
(ABr).

O saldo de entrada e saída de 
dólares do país fi cou negativo 
pelo segundo mês seguido. Em 
abril, as saídas superaram as 
entradas em US$ 1,625 bilhão, 
informou ontem (8) o Banco 
Central (BC). Em março, o 
saldo negativo fi cou em US$ 
4,237 bilhões.

No mês passado, o fluxo 
fi nanceiro (investimentos em 
títulos, remessas de lucros e 
dividendos ao exterior e inves-
timentos estrangeiros diretos, 

entre outras operações) re-
gistrou saldo negativo de US$ 
5,751 bilhões e o comercial 
(operações de câmbio relacio-
nadas a exportações e impor-
tações) teve saldo positivo de 
US$ 4,126 bilhões.

De janeiro a 3 de maio, o 
saldo está positivo em US$ 
3,690 bilhões. O fl uxo fi nanceiro 
registra saldo negativo de US$ 
5,496 bilhões e o comercial está 
positivo em US$ 9,187 bilhões 
(ABr).

80% dos empresários entre-
vistados pela Boa Vista sobre 
a expectativa de vendas para 
o Dia das Mães demonstraram 
otimismo nesta data, em com-
paração ao mesmo período do 
ano passado, e acreditam que 
vão vender mais ou igual ao 
ano passado. 

Feita com pouco mais de 
800 respondentes, represen-
tantes de empresas de micro, 
pequeno, médio e grande 
portes, das principais regiões 
brasileiras, a pesquisa da Boa 
Vista constatou ainda que, de 
um modo geral, 12% dos em-
presários estavam dispostos 
a contratar mais mão de obra 
este ano, justamente preven-
do atender este aumento da 
demanda. 

Já para alavancar as ven-
das, 44% dos empresários 
informaram que facilitariam 
as formas de pagamento das 
compras realizadas pelos 
consumidores. Outros 37% 
que concederiam descontos, 
e 19% que realizariam promo-
ções. Para os mais otimistas, 

A perspectiva é que não haja crescimento no primeiro trimestre.

Este é o terceiro corte 
consecutivo para o in-
dicador. A revisão para 

baixo foi motivada pelas dúvi-
das em relação às condições 
políticas para a aprovação da 
reforma da previdência, com 
a possibilidade de que a vota-
ção se dê apenas no segundo 
semestre. 

Para o grupo, é preciso haver 
recuperação na confi ança dos 
consumidores e das empresas 
para que haja retomada do 
crescimento econômico. A 
perspectiva é que não haja 
crescimento no primeiro 
trimestre, com possibilida-
de de retração da atividade 
econômica no período. Para 
o segundo, terceiro e quarto 
trimestres, as projeções são 
de 0,50%, 0,76% e 0,70%, 
respectivamente. 

A projeção da taxa Selic foi 
mantida em 6,5% ao longo des-
te ano. A mínima e a máxima 

Infl ação pelo IGP-DI cai 
de 1,07% para 0,9%

O IGP-DI registrou infl ação de 
0,9% em abril. A taxa é menor que 
a de março (1,07%). Segundo a 
FGV, o índice acumula infl ação de 
3,33% no ano e de 8,25% em 12 

meses. A queda da taxa foi puxada 
pelos preços no atacado e no varejo. 
A infl ação do Índice de Preços ao 
Produtor Amplo, que mede o ata-
cado, caiu de 1,35% em março para 
1,09% em abril. A taxa do Índice de 
Preços ao Consumidor, que mede 

o varejo, caiu de 0,65% para 0,63% 
no período. Por outro lado, o Índice 
Nacional de Custo da Construção 
subiu de 0,31% em março para 0,38% 
em abril. O IGP-DI foi calculado com 
base em preços coletados entre 1º e 
30 de abril (ABr).
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Anbima reduz projeção 
do PIB de 2019 para 1,5%
A projeção de crescimento do PIB em 2019 foi reduzida para 1,5% pelo Comitê de Acompanhamento 
Macroeconômico da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais)

projetadas para o fi nal de 2019 
são 5,5% e 7,5%. A estimativa 
para o IPCA foi revisada para 
cima em relação à reunião 
passada, mas continua abaixo 
da meta de 4,25%: de 3,8% 

em março para 4,0% em maio.
Segundo o grupo de eco-

nomistas, o dólar deve estar 
R$ 3,70 no final de 2019, 
mesma projeção da última 
reunião, que representa uma 

valorização de 4,5% da moeda 
brasileira para o ano. A per-
cepção é de que o ambiente 
global apresenta menos risco 
de recessão nas principais 
economias (AI/Anbima).

Empresários otimistas em relação 
às vendas para o Dia das Mães

ou seja, aqueles que esperam 
vender mais neste Dia das 
Mães, 91% disseram acreditar 

que os consumidores gastarão 
igual ou mais na comparação 
com 2018 (Boa Vista SCPC).

Saída de dólares do
país supera entrada em abril
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A complexidade das 
obrigações tributárias em 

meio ao avanço da tecnologia 

Não é de hoje que o 

empresário brasileiro 

enfrenta desafi os 

constantes relacionados 

às exigências do governo

Prazos que não podem ser 
perdidos, entrega de de-
clarações, documentos e 

outros itens burocráticos, sem 
falar da alta carga tributária 
que insiste em conter o cresci-
mento de diversos negócios no 
país. A Nota Fiscal Eletrônica 
ou NF-e, como é conhecida, foi 
implantada como uma política 
fi scal para centralizar e agilizar 
as emissões de notas fi scais. 

Em 2008, quando o sistema 
começou a funcionar na práti-
ca, a novidade foi apresentada 
como um mundo de simplifi -
cação tributária, garantindo 
maior segurança ao contribuin-
te e melhor controle à Fazenda 
sobre a comercialização de 
produtos e serviços. A medida 
signifi cou uma enorme mudan-
ça nas relações comerciais, 
pois a partir daquele momento 
a emissão eletrônica passou a 
ser obrigatória. 

Segundo o Fisco, seria o 
“paraíso dos empresários”, 
facilitaria a vida de todos. No 
dia a dia, a novidade signifi -
caria o começo da introdução 
tecnológica nas obrigações dos 
regimes tributários e o início da 
chamada burocracia eletrônica 
envelopada por uma ilusão 
de simplifi cação de entregas. 
Parece estranho, mas a partir 
daí muitos processos fi caram 
ainda mais complexos. 

A exigência voraz por de-
talhamentos das pequenas e 
médias empresas complicou 
a rotina da contabilidade e 
mostrou que ao longo dos anos 
outros sistemas foram constru-
ídos para aplicar penalidades 
astronômicas que em nada 
incentivam o empreendedo-
rismo brasileiro a se tornar 
competitivo de fato. 

A criação do Sistema Pú-
blico de Escrituração Digital 
(SPED) tem gerado alterações 
signifi cativas na contabilidade 
do Brasil. Os blocos da Escri-
turação Fiscal Digital (EFD) 
ou SPED Fiscal, integraram 
processos referentes aos fi scos 
municipais, estaduais e fede-
ral em um sistema digital às 
custas de diversos processos 
automatizados.

O governo e os órgãos de fi s-
calização passaram a transferir 
para a empresa a obrigação 
de reunir, transmitir, proces-
sar e interpretar dados que 
já existem no seu banco de 
informações. Ou seja, grande 
parte do trabalho exigido 
pela EFD-Reinf, por exem-

plo, acaba tendo uma certa 
redundância de entregas, mas 
facilita o trâmite dos agentes 
fi scalizadores. 

Quando focamos na legisla-
ção trabalhista, as exigências 
eletrônicas do eSocial muda-
rão os processos diários dos 
empresários no que se refere 
ao tratamento de informações 
de seus empregados, geração 
de folha de pagamento, entre 
outros, caracterizando-os 
como “fantoches” do governo. 

Penalidades como estas nos 
fazem refl etir que se a inclusão 
da tecnologia fosse acompa-
nhada por uma atualização 
da legislação tributária pode-
ríamos tratar o tema de outra 
forma. Segundo levantamento 
da Endeavor e cálculos do 
Banco Mundial, no Brasil, le-
vamos em média 117 dias para 
ter todos os registros, alvarás 
e licenças em mãos para abrir 
uma empresa. O tempo médio 
no mundo é de 79,5 dias. Não 
precisamos ir tão longe para 
notar que mudar positivamen-
te é possível. No nosso vizinho 
Uruguai levam-se sete dias e no 
Chile, apenas seis dias para se 
ter um negócio regularizado. 

A diferença é ainda mais 
abissal quando comparamos 
a carga tributária e demais 
burocracias do dia a dia em-
presarial. Ou seja, a legislação 
atual não fomenta o ambiente 
empresarial brasileiro e ainda 
pune investidores, empreen-
dedores e empresários, afeta 
os índices de desemprego e 
incentiva cada vez mais impor-
tações de produtos e serviços 
que poderiam ser 100% na-
cionais. Nesse cenário, a uni-
fi cação de impostos e redução 
de vários tributos com efeito 
cascata - como tem planejado o 
atual governo - parece ser uma 
solução em meio ao caos que 
a legislação tributária enfrenta 
há anos. 

Enquanto isso não acontece 
é preciso saber lidar com a 
complexidade das obrigações 
acessórias impostas pelo Fisco 
e outros órgãos reguladores, 
respeitar os prazos estipulados 
para não “quebrar” com um alto 
volume de multas, ao mesmo 
tempo em que lida com reces-
são, crise política e fi nanceira, 
concorrência internacional, ou 
seja, o Brasil da complicação, 
onde só conseguimos sobre-
viver à insanidade tributária 
com o auxílio de profi ssionais 
contábeis especializados no 
negócio e que respeitam todas 
as regras do jogo.

(*) - Contador, vice-presidente da 
ACSP, ex-presidente do SESCON-SP, 
é sócio fundador e diretor da Seteco 

Consultoria Contábil.

José Maria Chapina Alcazar (*)

O governo do Reino Unido 
confi rmou que participará no 
próximo dia 23 das eleições que 
defi nirão os novos integrantes do 
Parlamento Europeu. Segundo 
o vice-premiê britânico David 
Lidington, a equipe da primeira-
-ministra Theresa May constatou 
que “não há tempo sufi ciente” 
para que Câmara dos Comuns 
ratifi que o acordo do Brexit.

“Redobraremos nossos esfor-
ços para tentar fazer com que 
o adiamento depois disso seja 
o menor possível. Gostaríamos 
de estar em uma situação em 
que os membros britânicos do 
Parlamento Europeu nunca 

chegassem a ocupar seus as-
sentos”, completou. Já a premiê 
lamentou a participação do 
Reino Unido e está determinada 
a buscar um caminho favorável 
para um acordo sobre o Brexit, 
disse seu porta-voz.

A aprovação do acordo do 
Brexit era a única alternativa 
para que o país não participasse 
do pleito. Agora, os britânicos 
terão que escolher os 73 euro-
deputados que representarão 
a população da região no bloco 
até que a saída da União Eu-
ropeia (UE), prevista para 31 
de outubro, seja materializada 
(Deutsche Welle/ABr).

Entre 23 e 26 de maio, os cidadãos da UE vão escolher os 751 

deputados do parlamento.

Em um café da manhã 
com 25 governadores e 
senadores na residência 

ofi cial da presidência do Sena-
do, Bolsonaro voltou a pedir 
apoio para aprovação da refor-
ma da Previdência. “Temos que 
facilitar a vida de quem quer 
produzir e de quem tem cora-
gem ainda de investir no Brasil, 
que é um esporte de altíssimo 
risco dada a situação em que 
nos encontramos”, disse.

No encontro, o presidente 
também disse aos governadores 
e parlamentares que o governo 
está aberto ao diálogo e que as 
ideologias devem ser deixadas 

Reunião entre governadores e parlamentares, na residência ofi cial do Presidente do Senado.

O projeto do Senado que 
estende até 2023 as regras 
usadas atualmente para o 
cálculo do salário mínimo 
foi aprovado na Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS), 
ontem (8). A remuneração 
dos trabalhadores deve ser 
corrigida pela infl ação do ano 
anterior mais a variação do 
PIB verifi cada dois anos antes.

O texto recebeu uma emen-
da do relator, senador Paulo 
Paim (PT-RS), que propôs o 
acréscimo de um ano no prazo 
de vigência. O texto original 
previa que as regras vigessem 
até 2022. Com a emenda esse 
prazo foi estendido até 31 de 
dezembro de 2023. A justifi -
cativa de Paim foi “manter os 
efeitos e outras disposições da 
lei durante esse novo ciclo de 
valorização remuneratória do 
povo brasileiro”.

O atual modelo de correção 
do salário mínimo vale desde 
2006. As regras foram confi r-

Senador Paulo Paim foi o relator do projeto.

Proposta 
limita 

perda de 
nacionalidade 

A CCJ do Senado aprovou 
parecer favorável à proposta 
que elimina a possibilidade 
de perda da nacionalidade 
brasileira em casos de na-
turalização. A votação foi 
realizada ontem (8), e o 
texto vai para dois turnos 
de discussão e votação em 
Plenário. A proposta foi 
apresentada pelo senador 
Antonio Anastasia (PSDB-
-MG) e se inspirou no caso 
da brasileira Cláudia Hoerig, 
que teve a perda da nacio-
nalidade brasileira decreta-
da por ter se naturalizado 
norte-americana. 

Conforme observou Anas-
tasia na justificação da 
proposta que, desde a pro-
mulgação da Constituição 
de 1988, as orientações 
públicas tranquilizavam os 
cidadãos sobre a não-perda 
da nacionalidade em casos 
como o de Cláudia. “Recebi 
essa demanda de brasileiros 
que moram fora. A emenda 
vem para corrigir injustiça 
contra nacionais morando 
no exterior”. Para o relator, 
senador Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), a revisão das 
hipóteses de perda de nacio-
nalidade é muito bem-vinda 
e deverá tornar o conceito 
mais claro e justo. 

Com a mudança cons-
titucional, a perda de na-
cionalidade do brasileiro 
fi cará restrita a apenas duas 
possibilidades: quando a na-
turalização for cancelada por 
decisão judicial em virtude 
de fraude ou atentado contra 
a ordem constitucional e 
o Estado Democrático, ou 
quando for feito um pedi-
do expresso de perda de 
nacionalidade à autoridade 
brasileira competente.

É importante observar, 
entretanto, que essas duas 
situações não serão aceitas 
se a perda de nacionalidade 
levar o cidadão a se tornar 
apátrida (sem qualquer 
nacionalidade). A proposta 
ainda ressalva que a renún-
cia à nacionalidade não vai 
impedir que, futuramente, 
o interessado venha a se 
naturalizar brasileiro (Ag.
Senado).

O projeto que regulamenta 
a profissão de cuidador de 
idosos, crianças, pessoas com 
defi ciência ou doenças raras, 
passou pela CCJ do Senado, 
ontem (08). A proposta rece-
beu voto favorável da relatora, 
senadora Rose de Freitas 
(Pode-ES) e agora segue para 
análise o Plenário. Esses pro-
fi ssionais deverão ter o ensino 
fundamental completo e curso 
de qualifi cação na área, além 
de idade mínima de 18 anos, 
bons antecedentes criminais, 
e atestados de aptidão física 
e mental. 

A atuação do cuidador po-
derá se dar em residências, 
comunidades ou instituições. 
A atividade de cuidador poderá 
ser temporária ou permanente, 
individual ou coletiva, visando a 
autonomia e independência da 
pessoa atendida, zelando pelo 
bem-estar, saúde, alimentação, 
higiene pessoal, educação, 
cultura, recreação e lazer da 
pessoa assistida.

O texto da regulamentação 
proíbe a esses profi ssionais 
a administração de medica-

A atuação do cuidador poderá se dar em residências, 

comunidades ou instituições.

Peter Nichols/Reuters

Marcelo Camargo/ABr
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Governo propõe a estados pacto 
em torno da reforma da Previdência

O presidente da República, Jair Bolsonaro, comparou ontem (8) os 
investimentos no Brasil a um “esporte de altíssimo risco”

de lado neste momento. “O go-
verno está aberto aos senhores 
para o diálogo. Temos problemas 
que são comuns, outros não. Mas 
temos que ceder num dado mo-
mento para ganhar lá na frente. 
Se todo mundo agir com esse 
espírito, o Brasil sai da situação 
em que se encontra”, ponderou.

Na mesma linha, o ministro-
-chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni – que continuou 
no encontro após a saída do 
presidente, que teve agenda 
no Rio de Janeiro – ressaltou o 
empenho do governo em torno 
das negociações para votação 
da reforma da Previdência. 

Segundo Onyx, o governo tem 
trabalhado na harmonização e 
na pacifi cação das relaçãoes 
com a Câmara, com o Senado 
e com o Supremo.

Sobre declarações de alguns 
governadores, de estados do 
Nordeste e o de Goiás, Ronal-
do Caiado, que se disseram 
decepcionados com o fato de 
o governo não ter aproveitado 
a reunião para apresentar o 
chamado Plano Mansueto, de 
recuperação fi scal dos estados, 
Onyx considera natural que 
haja “uma colocação não tão 
simpática aqui, outra acolá”.

Para o ministro, isso faz parte 

de um processo de superação. 
Ele insistiu na tese de uma 
união suprapartidária até que 
a reforma seja votada no Con-
gresso. “Depois que o Brasil for 
diferente [com a aprovação da 
reforma da Previdência] cada 
um tem tido direito e dever de 
vestir a camisa do seu partido 
de e incorporar novamente a 
ideologia que ele professa. E aí 
a gente vai enfrentar as eleições 
[municipais] do ano que vem. 
Mas é importante que, este ano, 
nós possamos ter a grandeza de 
todos nos unirmos em torno do 
verde e amarelo do nosso país”, 
defendeu (ABr).

Projeto estende regra de 
reajuste do mínimo até 2023

madas em 2011 e 2015, mas a 
legislação em vigor só prevê a 
manutenção desses critérios 
até 1º de janeiro de 2019. Sem 
a prorrogação do prazo, a partir 
de 2020, o Poder Executivo fi ca 
livre para defi nir se haverá e de 
quanto será o reajuste.

O texto assegura um aumento 
de real de 1% ao ano, mesmo 

que o PIB apresente variação 
menor ou negativa. Além 
disso, estende as regras de 
reajuste a todos os benefícios 
pagos pela Previdência. É o 
caso de aposentadorias, au-
xílios (doença, acidente e re-
clusão), salário-maternidade, 
salário-família e pensões por 
morte (Ag.Senado).

Regulamentação da profi ssão 
de cuidador de idoso

ção que não seja por via oral 
nem orientada por prescrição 
médica, assim como proce-
dimentos de complexidade 
técnica. Quando o cuidador for 
empregado por pessoa física, 
para trabalho por mais de dois 
dias na semana terá contrato 
regido pelas mesmas regras 
dos empregados domésticos. 
Se for contratado por empresa 
especializada, estará vinculado 
às normas gerais de trabalho.

Para Rose de Freitas, a 
regulamentação da atividade 
de cuidador é uma resposta 
necessária do Estado e da 
sociedade para uma tarefa 
gigantesca. “Com a valorização 
desses profi ssionais, estaremos 
diminuindo os maus-tratos, os 
casos de violência ou o simples 
desleixo com idosos, crianças e 
pessoas com defi ciência ou do-
enças raras”, aposta a relatora 
(Ag.Senado).

Reino Unido terá que 
participar das

eleições europeias
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ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os acionistas da Companhia para se reunir, no dia 20.05.2019, 10hs, em 1ª convocação, na sede, São Pau-
lo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, em AGE, para deliberar sobre a seguinte Or-
dem do Dia: 1. Aprovar a realização da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quiro-
grafária, em série única, para colocação privada (“Debêntures”), no valor total de até R$100.000.000,00, cujos direitos cre-
ditórios serão vinculados à emissão de certifi cados de recebíveis imobiliários (“CRI”); 2. Aprovar a celebração de Contrato 
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditório e Outras Avenças a ser celebrado pela Companhia e/ou por suas sociedades con-
troladas, o qual terá como objeto a outorga de garantia das obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da operação 
de CRI, lastreado nas Debêntures; 3. Aprovar a autorização à Diretoria e demais representantes legais da Companhia para 
assinar todos e quaisquer documentos, bem como praticar todos e quaisquer atos que se fi zerem necessários para a emis-
são das Debêntures e efetivação da operação, incluindo eventuais aditamentos; 4. Aprovar a alteração dos termos e condi-
ções das debêntures da 1ª emissão da Companhia, emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão 
Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 1ª Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado em 
9.10.2013, entre a Companhia e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., conforme aditada (“Escritura de Emissão”) 
(“Debêntures”), incluindo alterações à data de vencimento, aos juros remuneratórios e às datas de pagamento dos juros 
remuneratórios, às datas e aos percentuais de pagamento do valor nominal unitário das Debêntures, às hipóteses de ven-
cimento antecipado, ao percentual mínimo das garantias, à remuneração em caso de resgate antecipado facultativo e 
amortização antecipada facultativa das Debêntures, e o acréscimo de disposições referentes à amortização antecipada obri-
gatória das Debêntures; e 5. Aprovar autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários à im-
plementação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a assinatura do aditamento à Escritura de Emissão, 
do aditamento ao contrato de cessão fi duciária de direitos creditórios, do aditamento ao contrato de alienação fi duciária 
de quotas, do contrato de cessão fi duciária de certifi cados de recebíveis imobiliários que atualmente garantem as Debên-
tures, bem como a celebração de instrumento de go to market, instrumento para assessoria em fusões e aquisições e a con-
tratação de todos os demais prestadores de serviço necessários à efetivação da deliberação acima. Os documentos relati-
vos às matérias a serem discutidas na AGE ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede 
da Companhia. São Paulo, 03.05.2019. Marcelo Renaux Willer - Presidente do Conselho de Administração.

Alphaville Urbanismo S.A. - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270 
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 

Ficam convocados os acionistas da Companhia, sociedade por ações com sede, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, 
Pinheiros, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP NIRE 35.300.141.270 para se reunirem, no dia 
23.05.2019, 10hs, em 1ª convocação, na sede social, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, 
em AGE, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) proposta da 6ª emissão de debêntures, não conversíveis, em série única, da 
espécie subordinada, sem garantia, no valor total de até R$160.000.000,00, com a emissão de até 160.000 debentures, com valor nominal 
de R$1.000,00 cada, para distribuição privada, vencimento em 5 anos, remuneração equivalente à variação do índice IGPM/FGV acrescida 
de 15% ao ano e demais termos e condições conforme documentação disponível na sede da Companhia (“Debêntures”); e (ii) a autoriza-
ção à administração e demais representantes legais para celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os 
atos necessários ou convenientes à emissão de Debêntures, conforme for aprovada. Os documentos relativos às matérias a serem discuti-
das na AGE ora convocada, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, em conformidade com as disposições da Lei 
n.º 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 8.05.2019. Marcelo Renaux Willer - Presidente do Conselho de Administração

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0106361-76. 2007.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Mariana Dalla Bernardina, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ana Paula Scarabello, RG 349167874, CPF 217.945.428-76, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Procedimento Sumário, movida por Sociedade 
Beneficente Sao Camilo. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
854, § 2º, do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital acerca da penhora efetuada através 
do sistema BacenJud, junto a Caixa Econômica Federal, no valor de R$665,16 e de que, decorrido o 
prazo do artigo 525, § 11 do CPC (15 dias), será expedido mandado de levantamento judicial em 
favor da exequente, o que fica desde já deferido. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 22/04/2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1031112-71.2017 8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 9ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Anderson Cortez Mendes, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Benedito Cruz De Souza, RG Nº 19894524, CPF Nº 104.956.288-
75, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de 
R$ 2.465,54. referente às da taxa de conservação do lote 12, da Quadra EO, do Loteamento Terras 
de Santa Cristina – Gleba I (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina I). Estando o reu em 
lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 22/03/2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1130905-48. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma 
da Lei, etc. Faz  Saber a Edward Correa Da Silva, RG 01.377.954, CPF 334.201.908-59, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Ordinário por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., alegando em síntese a cob. de R$64.065,73(dezembro/2015), ante o inadimple 
mento das taxas de conservação e melhoramentos do lote 29, da Quadra EJ, do loteamento 11 - 
Ninho Verde I Eco Residence. Encontrando-se o requerido 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 quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000779-88. 2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC,do Foro Regional I-Santana, Estado de SP, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz 
na forma da Lei, Faz Saber a(o) Gisely Salgado Rezende, RG 11271447, CPF 055.390.076-54, que 
União Social Camiliana, promoveu ação monitória que tramitou nos autos físicos de nº 0052847-
30.2010 que foi jugada procedente constituindo-se em título judicial nos termos constantes da 
petição inicial. Agora em fase de cumprimento de sentença, encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 21.476,63, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação, nomeando-se Curador Especial em caso de silêncio. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação prrazo de 20 dias. Processo Nº 0013249-82.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Adriana Cristina Paganini 
Dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Jaime Luis Perez Cortizo, CPF 005.696.678-44, RG nº 
11.906.593, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença, por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
R$28.956,79, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% e honorários de 10% (artigo 523 
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0007982-29.2018.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a). Ana Luiza Madeiro Diogo 
Cruz, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vitor Jasgovicius Filho, RG Nº 10.812.144, CPF/MF Nº 
017.405.628-10, que União Social Camiliana, propôs ação monitória em fase de cumprimento de 
sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento 
do valor de R$ 24.927,00, (maio/2018), nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi 
citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no 
prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, 
haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento 
do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0022173-07. 2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Carlos Alexandre Böttcher, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) José Barbosa de Sousa, Brasileiro, RG 124078096, CPF 954. 
476.448-87,com endereço desconhecido, que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por Momentum Empreend. Imob. Ltda, CNPJ 47.686.555/0001-00. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a 
sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 19.361,74 (dezenove mil, trezentos e sessenta e 
um reais e setenta e quatro centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004184-88.2014.8.26.0428 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Paulínia, Estado de SP, Dr(a). Marta Brandão Pistelli, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Jandir Gomes De Souza, Brasileiro, CPF 582.510.906-44, com endereço à Rua 
Marcos Ferramola,, 385, Jd. Planalto, CEP 13145-323, Paulinia - SP, que lhe foi proposta uma ação 
de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 6.784,44, referente a fatura de nº 29400411, com vencimento em 
13/10/20109, vencidas e não pagas . 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, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0029368-37.2012.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da 
Silveira, na forma da Lei, Faz Saber a(o) Cássio Benedito dos Reis Moraes Magaldi, CPF 697. 706. 
898-15, Gilberto de Moraes Magaldi, CPF 819.051.148-34 e Walter Moraes Magaldi, PF 029.556. 
978-69,tendo como corréus Rosemary e Elizabeth citadas pessoalmente, que Momentum  
Empreendimento Imob. Ltda lhe ajuizou ação Sumário, convertida em Ordinário, hoje tramitando 
pelo Procedimento Comum, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 6.779,88,(Junho/2012) 
referente as despesas da taxa de conservação e Melhoramentos do lote 17 da Quadra BA, 
Empreendimentos Terras de Santa Cristina VII. Encontrando-se os corréus 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, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias.Proc.1002764-09.2018.8.26.0002 A Drª. Adriana Borges de    Carva 
lho, Juíza de Direito da 7ªVC do Foro Regional de Santo Amaro S/P, Faz Saber a Luciana Santos da 
Silva RG Nº44.962.748-2, CPF Nº366.923.868-96, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação 
Monitória no valor de R$ 5.257,26. Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais fir 
mado entre as partes e não foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, expedese edital, para que 
em 15 dias, a fluir após dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais, 
acrescidos de honorários advocatícios equivalente a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC)ou 
ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executi vo. No caso de 
revelia, será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Intimação prrazo de 20 dias. Processo Nº 0002739-44.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Madalena Aparecida Ferraresso Girardi, CPF/MF Nº 359.976.998-20 e 
terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, 
processam-se os autos de Procedimento Sumário que lhes move Momentum Empreendimento 
Imobiliário Ltda. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua 
Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre `` lote 28, da quadra AG, do empreendimento 
"Terras de Sta. Cristina, Gleba I", objeto da matrícula 21.787 do Registro de Imóveis de Avaré), 
do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Madalena Aparecida 
Ferraresso  Girardi, CPF/MF Nº 359.976. 998-20. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão 
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências 
do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20dias. Processo Nº 0077362-45.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 28ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maysa Eremith Jardim, RG 362085298, CPF 138.074.552-72, que União 
Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 24.297,15, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 
10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0149209-25. 2009.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 15ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando Antonio Tasso, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Michele Carmona Gruc, RG 333955882, CPF 316.517.928-01, , que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, objetivando o recebimentto da 
quantia de R$11.313,68, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre 
as partes. . Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta, ficando advertida que terá o prazo de 15 dias para 
pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital. Não sendo embargada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1017637-16.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 18ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Ana Carolina Munhoz de Almeida, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Reginalda  de Oliveira, Brasileiro, Solteira, RG 17.673.011, CPF 
115.669.048-03, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança - Procedimento Comum por parte de 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, no valor de R$ 14.827,59, referente às taxas de 
conservação e melhoramentos do lote 07, da Quadra JW, do Loteamento Ninho Verde II. Estando a 
ré em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de Revelia. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1027891-43.2017.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr(a). Mauricio Tini Garcia, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Sandra Sato Zanini, Brasileiro, CPF183.739.658-23, com endereço 
à Rua dos Vianas, 88, Baeta Neves, CEP 09760-000, São Bernardo do Campo - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreend. Imobi. Ltda, 
alegando em síntese: ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 2.424,38. referente às da taxa 
de conservação do empreendimento e o rateio aos melhoramentos neles implementados do lote 02, 
da Quadra MB, do Loteamento Ninho Verde - Gleba ll (atualmente denominado Ninho Verde ll Eco 
Residence). 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 20 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Imobiliária Santa Therezinha S.A.
C.N.P.J./M.F. 61.530.200/0001-40

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: em obediência aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Ficamos à sua
disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários e esperamos que os documentos ora apresentados mereçam aprovação. São Paulo, 08 de maio de 2019. A Administração.

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 – (Em Reais)
Ativo         2018         2017
Circulante 2.978.996 1.980.144
Caixa e equivalentes de caixa 2.297.358 1.376.971
Contas a receber de clientes 633.597 545.767
Adiantamentos a fornecedores 931 565
Adiantamentos a empregados 20.645 275
Créditos diversos 8.940 35.984
Impostos a recuperar 3.829 3.563
Despesas antecipadas 13.696 17.019
Não Circulante 4.412.706 4.762.456
Créditos diversos 214.315 242.918
Propriedades para investimento 3.657.622 3.876.652
Imobilizado 539.047 634.311
Intangíveis 1.722 8.575
Total do Ativo 7.391.702 6.742.600

Passivo e Patrimônio Líquido           2018           2017
Circulante   1.791.186   2.580.190
Fornecedores 122.498 198.605
Obrigações trabalhistas 647.006 633.892
Obrigações tributárias 299.205 284.852
Débitos diversos 144.584 128.390
Débitos com partes relacionadas 577.893 1.334.451
Não Circulante   8.871.029   4.109.132
Débitos diversos 214.315 349.910
Débitos com partes relacionadas 8.496.552 3.589.176
Provisão para contingências 160.162 170.046
Patrimônio Líquido negativo (3.270.513)        53.278
Capital social 5.082.360 5.082.360
Prejuízos acumulados (8.352.873) (5.029.082)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido   7.391.702   6.742.600

Demonstrações dos Resultados - (Em Reais)
           2018            2017
Receita operacional líquida 6.285.907 6.169.112
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (6.561.416) (6.679.320)
Despesas com imóveis (3.439.566) (3.595.493)
Depreciações e amortizações (321.147) (332.815)
Outras receitas operacionais   1.776.975   1.666.860
Prejuízo (lucro) operacional (2.259.247) (2.771.656)
Receitas financeiras 72.055 227.387
Despesas financeiras    (411.238)    (204.353)
Prejuízo (lucro) antes do IRPJ e CSLL (2.598.430) (2.748.622)
Imposto de renda e contribuição social (725.361) (755.337)
Prejuízo (lucro) líquido do exercício (3.323.791) (3.503.959)
Prejuízo (lucro) líquido por ação (3,2176) (3,3920)

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em
31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais           2018           2017
Lucro líquido do período
Lucro líquido do período (3.323.791) (3.503.959)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período com o caixa líquido aplicado nas 
atividades operacionais: 
Depreciação e amortização 321.147 332.815
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 14.290 1.059
Provisão para contingências (9.884) (6.036)
Diminuição (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes (102.120) (34.090)
Adiantamentos a fornecedores (366) 9.372
Adiantamentos a empregados (20.370) 25.050
Créditos diversos 55.647 (24.036)
Impostos a recuperar (266) 6.093
Despesas antecipadas 3.323 (3.898)
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:
Fornecedores (76.107) (1.519)
Obrigações trabalhistas 13.114 (38.379)
Obrigações tributárias 14.353 (1.030)
Débitos diversos (119.401) (138.750)
Débitos com partes relacionadas 4.150.818 1.054.038
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais      920.387 (2.323.270)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de ativos imobilizado e intangível                 – (49.521)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento                 – (49.521)
Aumento Líquido do Saldo de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa      920.387 (2.372.791)
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do período 1.376.971 3.749.762
No fim do período 2.297.358 1.376.971
Aumento Líquido do Saldo de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa      920.387 (2.372.791)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Para os Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)

 Capital Prejuízos Patrimônio 
      social acumulados        líquido 

Saldo em 31/12/2016 5.082.360    (1.525.123) 3.557.237 
Prejuízo líquido do período – (3.503.959) (3.503.959)
Saldo em 31/12/2017 5.082.360   (5.029.082)        53.278 
Prejuízo líquido do período – (3.323.791) (3.323.791)
Saldo em 31/12/2018 5.082.360   (8.352.873) (3.270.513)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

1. Contexto operacional: A Imobiliária Santa Therezinha S.A. (Companhia) é uma 
sociedade por ações de capital fechado e foi constituída em 05 de junho de 1951, 
tendo por objetivo principal: a) administração de bens imóveis urbanos e rurais, 
próprios ou de terceiros; b) compra e venda de imóveis em geral; c) loteamento e 
vendas de terrenos e construções por conta própria ou de terceiros; d) corretagens, 
comissões, ou representações por conta própria ou de terceiros; e e) participações 
em outras empresas, outros negócios subsidiários ou afins, que interessem à 
sociedade, a critério da Diretoria e da Assembleia Geral. 2. Apresentação das 
demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis da Companhia findas 
em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a Pequenas e Médias Empresas, 
conforme pronunciamento NBC TG 1.000 (R1), emitido pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis foram preparadas com base no 
custo histórico, exceto se indicado de outra forma. 3. Principais práticas contábeis: 
O resumo das principais políticas contábeis adotadas pelo grupo é como segue: a) 
Caixa e equivalentes de caixa Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, 
aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança 
de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de 
caixa são classificadas na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado”. b) Contas a receber de clientes São apresentadas aos valores de 
realização, o qual é representado pelo valor da prestação no momento inicial, 
acrescidos de juros, multas e variações monetárias decorrentes do atraso no 
pagamento pelos clientes. A provisão para créditos de liquidação duvidosa tem sido 
constituída pela Administração, em montantes suficientes para acobertar as perdas 

Diretoria
Dilermando Cigagna Junior - Diretor Vice-Presidente

Therezinha Maluf Chamma - Diretora Presidente
Marcos Roberto Soares Pinto - Contador - CRC 1SP 205.559/O-7

previstas com contas a receber. c) Imobilizado Registrado ao custo de aquisição, 
formação ou construção, adicionado dos juros e demais encargos financeiros 
incorridos durante a construção ou desenvolvimento de projetos quando aplicável. A 
depreciação dos bens é calculada pelo método linear. d) Intangível Ativos intangíveis 
adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo 
de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas 
do valor recuperável, quando aplicável. e) Reconhecimento da receita As receitas 
de aluguéis de imóveis próprios são computadas no resultado do exercício, pelo 
regime de competência, no período da vigência dos contratos de locação. As receitas 
da administração de imóveis de terceiros são calculadas à taxa de 5%, com base 
nos aluguéis administrados, e são cobradas mensalmente, também pelo regime 
de competência. f) Apuração do resultado O resultado das operações (receitas e 
despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos 
exercícios. 4. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2018 
o capital social da Companhia monta R$ 5.082.360, representado por 1.033.000 
ações ordinárias nominativas. b) Reserva legal: a reserva legal é constituída 
mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, até atingir o limite de 
20% do capital social. c) Reservas de lucros: corresponde ao lucro remanescente, 
após a destinação para reserva legal, compensação de prejuízos e a distribuição 
dos dividendos. d) Prejuízos acumulados: conforme determina o artigo 189 da Lei 
6.404/76, o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros 
acumulados, reservas de lucros e pela reserva legal. O prejuízo apurado no exercício 
foi de R$ 3.503.959 foi imputado à conta de prejuízos acumulados. 5. Instrumentos 
financeiros: A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos 
financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender 
às suas necessidades operacionais e a reduzir a exposição a riscos de crédito. 6. 
Outras informações: A Companhia adota política de contratar cobertura de seguros 
para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir 
eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de 
risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria 
das demonstrações, consequentemente não foram analisadas pelos auditores 
independentes. As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas e com parecer 
sem ressalva, estão arquivadas na sede social. 

CV Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ 33.121.287/0001-67 - NIRE 35.235.480.729

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada Em 08/05/2019
Data, Hora e Local: 08/05/2019, às 11:30, na sede, Rua Fidêncio Ramos, 101, Sala 61 - Parte, Vila Olímpia, SP - SP, CEP 
04551-010. Convocação: Dispensada. Presentes a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat, Secretário: 
Ricardo José da Silva Raoul. Ordem do Dia e Deliberações por Unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir propor-
cionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 15.000.000,00 o capital social final após a redução 
será R$ 18.514.560,00. Encerrramento: Nada mais, lavrou - se a ata, aprovada por todos os sócios. São Paulo, 08/05/2019. 
PRP Cristiano Viana Investors (Brazil) LLC Ricardo José da Silva Raoul e Valter Rabotzke Junior; Create Empreedimento 
Imobiliário Imobiliário Ltda. Abrão Muszkat. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Ricardo Jose da Silva Raoul - Secretário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO, FORO REGIONAL VIII - TATUAPÉ - 1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES

Rua Santa Maria nº 257, sala 103, Parque São Jorge - CEP 03085-000
MANDADO DE REGISTRO DE INTERDIÇÃO

Processo Digital nº: 1085111-96.2018.8.26.0100; Classe - Assunto: Interdição - Tutela e Curatela; Requeren-
te: Hildemaris Piovan dos Santos; Requerido: João Baptista Piovan  (Prioridade Idoso).
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional VIII - Tatuapé, Dr. André Yukio
Ogata, MANDA o(a) Sr(a). Oficial(a) do 1º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca
de São Paulo, que proceda no livro próprio de Emancipação, Interdição e Ausência ao registro de INTERDI-
ÇÃO de modo a ficar consignado que, por sentença datada de 11/04/2019, proferida pelo MM. Juiz de Direito
desta Vara, Dr. André Yukio Ogata, foi decretada a INTERDIÇÃO de: Nome: JOÃO BAPTISTA PIOVAN,
Filiação: pai Henrique Piovan, mãe Elizabeth Monteforte; Data de nascimento: 28/11/1946; Naturalidade: São
Paulo/SP; Estado Civil: Solteiro; Profissão: Aposentado; Domicílio e residência do interdito: Rua Aratuipe,
101, Casa de Repouso Novo Amanhecer, Vila Formosa - CEP 03357-060, São Paulo/SP; Registro de Nas-
cimento 26º Subdistrito Vila Prudente - Comarca da Capital/SP; Matrícula 122747 01 55 1946 1 00014 132
0010262-18; Causa da Interdição: CID 10:F-03 (demência); Limites da Curatela: relativamente incapaz de
exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza negocial e patrimonial; Lugar onde está internado o
interdito: Casa de Repouso Novo Amanhecer, Rua Aratuipe, 101, Vila Formosa - CEP 03357-060, São Paulo/
SP; Nome do requerente da interdição: HILDEMARIS PIOVAN DOS SANTOS; RG nº: 4.855.668; CPF nº:
392.412.628-34; Profissão: Aposentada; Estado Civil: Casada; Endereço: Rua Sarah Bernard, 161, ap. 22, Vila
Claudia - CEP 03180-100, São Paulo/SP; Data do trânsito em julgado: 11/04/2019.

São Paulo, 17 de abril de 2019

Edital de Intimação com prazo de 20 dias. Processo nº:1021214-39.2014.8.26.0196. O(A) MM. Juiz 
(a) de Direito da 4ªVC,do Foro de Franca, Estado de SP, Dr(a).Paulo Sergio Jorge Filho, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de Intimação da 
executada Matrisola Ltda, CNPJ: 01.427.671/0001-04,expedido com prazo de 20 dias, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa-se a Execução de Título Extrajudicial que lhe move    
Verquímica Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. Encontrando-se a executada em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação, por edital, da penhora realizada sobre as 
quantias bloqueadas pelo Sistema Bacen Jud, bem como da penhora sobre o veículo Kawasaki/ 
Vulcan 900CL, placas ESK 4297, por intermédio do qual fica intimada de seu inteiro teor para, se o 
caso, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do 
prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Franca, aos 20 de fevereiro de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0002582-97. 2019.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC,do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a).Renato Guanaes Simões Thomsen 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Editora Multi Listas Empresariais Ltda, CNPJ desconhecido, que 
NCR Brasil Ltda, CNPJ nº 33.033.440/0001-02, moveu ação de Cumprimento de Sentença, alegan 
do em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
8.480,20, Nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da 
mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, ou apresente resposta, no prazo 
de 15 (quinze) dias e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado (30 dias), 
haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento 
do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Não havendo resposta, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007351-07.2018 .8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma 
da Lei, etc. Intimação - Prazo 20 dias. Proc. 0007351-07.2018.8.26.0224. A Drª Beatriz de Souza 
Cabezas, Juíza de Direito da 4º VC do Foro de Guarulhos - SP. Faz Saber a Paula Alves da Silva, 
RG Nº 22.474.884-1, CPF/MF Nº 187.442.918-92, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação de 
Monitória sobre o Bloqueio realizado nos autos nas suas contas bancárias no valor de R$ 
12.172,28, Estando a ré em lugar ignorado, foi deferido sua Intimação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado Curador especial em caso de 
revelia será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.  

1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0012832-29.2018. 
8.26.0004. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, 
Dra LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCIO DE MORAES 
SANTOS, CPF. 318.046.708-80, que EST Empreendimentos e Suportes Tecnológicos e 
Educacionais LTDA, lhe ajuizou contra si e contra Rodrigo Moraes uma ação monitória, julgada 
procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-os ao pagamento de R$ 9.298,64 
(atualizado até 17/10/2018). Estando o co-executado MARCIO DE MORAES SANTOS, em lugar 
ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, 
efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários 
advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do 
CPC, ficando ADVERTIDO, independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 30 
dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. SP.,08/03/2019. 

1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1009180-26.2014. 
8.26.0004. O MM. Juiz de Direito Dr. JULIO CESAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO, da 1ª Vara Cível, 
do Foro Regional IV Lapa, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DIEGO ANDRES 
FERNANDEZ, CPF. 259.499.978-40, que MD EDUCACIONAL LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória 
objetivando o recebimento de R$ 14.961,45 (Julho/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes, referente as parcelas 04/2013 a 13/2013, vencidas e não pagas. 
Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo 
supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, 
sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). NADA MAIS. São Paulo, 09 de abril de 2019. 

4ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0001248-25.2019.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) GYDSOM TUTANKAMON FEREIRA DE BARROS, Brasileiro, RG 33386380, CPF 
338.851.318-03, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 38.756,66, devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de março de 2019. 

5ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005416-
64.2016.8.26.0003. 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 
RONALDO BASQUES NATEL, CPF 151.987.718-80, com endereço à Rua Onze de Fevereiro, 35, 
Cidade Vargas, CEP 04319-020, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL - 
Região Adm. Sudeste objetivando a cobrança de R$ 11.357,16 (Março/2016), oriundos do contrato 
de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as mensalidades de Janeiro 
a Dezembro de 2015, vencidas e não pagas. Encontrando-se o réu 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, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

8ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018970-78.2019. 
8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Capital, do Estado de São 
Paulo, Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARX WALKER 
SHIMANOS SOUZA CRUZ, CPF. 324.150.308-99, que FIEO Fundação Instituto de Ensino para 
Osasco - UNIFIEO ajuizou-lhe uma ação Monitória, que foi julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$11.850,70 (atualizado até 
28/02/2019). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de 
incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC. ADVERTÊNCIA: Terá o executado, 
independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

Didymos B, é um asteroide lunar com cerca de 150 metros.

O Didymoon, ou Didymos 
B, é um asteroide lunar 
com cerca de 150 metros 

de altura orbitando um corpo 
maior, o Didymos A, o asteroide 
mais acessível de seu tamanho.

Uma campanha internacional 
está agora fazendo observa-
ções, usando telescópios po-
derosos em todo o mundo para 
entender o estado do sistema 
de asteroide. “O sistema Didy-
mos é muito pequeno e muito 
longe para ser visto como algo 
maior que um ponto de luz, mas 
podemos obter os dados que 
precisamos, medindo o brilho 
desse ponto de luz, que muda 
conforme Didymos A gira e Di-
dymos B em órbita”, disse Andy 
Rivkin, um dos coordenadores 
da equipe de investigação.

Os pesquisadores ainda não 
têm certeza sobre a composição 
do alvo: se é composto de rocha 
sólida, entulho solto ou areia 
“mais macia”. Uma superfície 
mais macia absorveria grande 
parte da força de impacto e 
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Nave espacial da Nasa 
colidirá com pequena 

lua em 2022
A agência espacial norte-americana (Nasa) revelou 
detalhes sobre seu plano de atingir, com uma 
nave espacial, em 2022, um pequeno alvo lunar 
em um sistema de duplo asteroide - sua primeira 
missão de demonstrar uma técnica de defesa 
planetária

não pode ser empurrada tão 
drasticamente como uma nave 
espacial que atingisse uma 
superfície mais dura. A equipe 
da Nasa verá de perto o siste-
ma de asteróides graças a um 
gerador de imagens italiano. O 
satélite cubo, do tamanho de 
uma caixa de sapatos, registrará 
o impacto da nave espacial e 
suas consequências.

A nave, chamada Teste de 
Redirecionamento de Asteroi-
de Duplo (Dart, na sigla em 
inglês) levará um sistema de 
navegação ótica para capturar 
imagens que ajudarão a nave 
espacial a atingir seu alvo. A 
nave espacial Dart se chocará 
contra o asteroide a uma velo-
cidade de aproximadamente 
seis quilômetros por segundo. 
A colisão mudará a velocidade 
da lua em sua órbita ao redor do 
corpo principal em uma fração 
de 1%, o sufi ciente para ser 
medida usando telescópios na 
Terra (Ag.Xinhua/ABr).

Edital de Citação Prazo de 20 dias Proc.Nº1019699-45.2015 8.26.0224 O(A)MM. Juiz(a) de Direito 
da 8ªVC,do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a).Artur Pessôa de Melo Morais, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Jaelson Alves da Silva, CPF Nº,162.498.118,69,com endereço à Avenida Paul 
Percy Harris, 740, Vila Maria de Maggi, CEP: 08680-010 Suzano - SP, que lhes foi proposta ação 
de Monitória requerida por CGMP- Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 14.447,26, Referente a fatura de nº 74504960, com vencimento em 
06/02/2012, e Fatura de nº 76774555, com vencimento em 05/03/2012, vencidas e não pagas. 
Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente 
edital Citado para os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 
dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, 
aos 06 de Fevereiro de 2019. 
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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

www.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

netjen@netjen.com.br

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: DANIEL SILVERIO DI GIANNI, economista, solteiro, natural de São Paulo 
- SP, nascido aos 26/03/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio 
Di Gianni e de Percilia Dias Di Gianni. A pretendente: VALERIA MARIBEL LERONES, 
empresária, solteira, natural da Argentina, nascida aos 19/10/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Alejandro Esteban Lerones e de Yasmin Stella Recalde.

O pretendente: FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO DE MELO, garçon, solteiro, natural de 
Pedro Branca - CE, nascido aos 02/06/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Edival Ferreira de Melo e de Antonia Selma Ribeiro de Melo. A pretendente: 
LUCIANA LEITE DE SOUZA, autônoma, solteira, natural de Propriá - SE, nascida aos 
05/07/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gilson Bezerra de Souza 
e de Luciene Leite de Souza.

O pretendente: MOISE DUMARSAIS, ajudente geral, solteiro, natural do Haiti, nascido 
aos 29/05/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Dieul Homme 
Dumarsais e de Ismene Hertilia. A pretendente: ROSELE PIERRE NOEL, ajudante de 
cozinha, solteira, natural do Haiti, nascida aos 06/03/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Joseph Pierre Noel e de Sophone Jean Philippe.

O pretendente: THIAGO MATTIAZZO VIEIRA DE CASTRO, médico, divorciado, natural 
de Bauru - SP, nascido aos 26/10/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Francisco Vieira de Castro Netto e de Rosana Mattiazzo Vieira de Castro. A pretendente: 
LARISSA DIAS MATTOS, advogada, divorciada, natural de Marília - SP, nascida aos 
05/01/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mário de Motta Mattos 
e de Mara Sandra Mastrofrancisco Dias Mattos.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: OTHON GABRIEL BLANES, profi ssão: tatuador, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 02/07/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubens Blanes e de 
Elenice Lança Blanes. A pretendente: GRAZIELA DE AMARANTE SILVA, profi ssão: 
agente operacional, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Guaianases - SP, 
data-nascimento: 16/11/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Luiz Carlos Bernardino de Lima Silva e de Mariza Aparecida de Amarante Silva.

O pretendente: ANDERSON MARCHETTI, profi ssão: comerciante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 11/05/1976, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Marchetti e de Ida Madeira 
Marchetti. A pretendente: GIOVANA APARECIDA DE PAULA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 26/01/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valentim de Paula e 
de Cibele Borgato de Paula.

O pretendente: LEANDRO COSTABILE SIQUEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 06/02/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Souza Siqueira 
e de Elaine Costabile. A pretendente: DÉBORA SARRAF ALVES, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 16/04/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Gelso Moura 
Alves e de Roseli da SilvaSarraf Alves.

O pretendente: LEONARDO RODGERIO FRANÇA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 14/09/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Roberto 
França e de Cristiane Rodgerio França. A pretendente: ANNE CAROLINE FORMIGA 
DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Pombal - PB, data-nascimento: 04/11/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Eufrasio dos Santos Junior e de Dilene Formiga de Lima.

O pretendente: WILLIAN MEDEIROS MOREIRA, profi ssão: publicitário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 28/10/1988, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de José Custodio Moreira e de Virginia 
Rosangela Medeiros. A pretendente: ALESSANDRA DE MOURA LOPES, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nasci-
mento: 03/08/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Carlos Alberto Lopes e de Vanda Sonia Lopes.

O pretendente: GUILHERME BUENO MOREIRA, profi ssão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 24/10/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Jailson Moreira e de Re-
gina Aparecida Bueno Moreira. A pretendente: NAYARA MAYUMI CALDEIRA SATO, 
profi ssão: química, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, 
data-nascimento: 04/08/1993, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha 
de Yoshio Sato e de Miriam de Fatima Caldeira Sato.

O pretendente: VAGNER FERNANDES, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 11/01/1959, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Fernandes 
e de Ilydia Fernandes. A pretendente: MARIA DE LOURDES DE SOUZA, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nasci-
mento: 22/01/1965, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de José 
de Souza e de Domingas Mathilde de Souza.

O pretendente: MARCELO MARIANO, profi ssão: securitário, estado civil: solteiro, na-
turalidade: no Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 12/09/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hercilia Marianno. A pretendente: ANDRÉA 
CRISTINO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, natu-
ralidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 17/11/1980, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Cristino dos Santos e de Maria Aparecida da 
Silva dos Santos.

O pretendente: JOSÉ ALBERTO ALBUQUERQUE JUNIOR, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 
07/06/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Alberto Albuquerque e de Edneia Sanches da Silva. A pretendente: MONIQUE SOUSA 
MAFRA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Belém - PA, data-
nascimento: 20/02/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Batista da Silva Mafra e Maria Luciléia da Silva e Souza.

O pretendente: JOSÉ MARIANO BARBOSA, profi ssão: feirante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Baturité - CE, data-nascimento: 07/09/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Edmilson Guedes Barbosa e de Terezinha 
Mariano Barbosa. A pretendente: ROSELY MIDORI TENGUAN, profi ssão: feirante, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 09/07/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Yoshinori Ten-
guan e de Mary Mitiko Tenguan.

O pretendente: RAIMUNDO NONATO PLÁCIDO DO NASCIMENTO, profi ssão: 
motorista, estado civil: divorciado, naturalidade: em Fortaleza - CE, data-nascimento: 
11/11/1957, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Rego 
do Nascimento e de Dionildes Plácido do Nascimento. A pretendente: SANDRA REGINA 
CORREIA, profi ssão: funcionária pública municipal, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 14/12/1968, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Alencar Correia e de Zilda dos Santos Correia.

O pretendente: GUILHERME ANDRÉ PEREIRA RODOLFO, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guainases - SP, data-nascimento: 
10/10/1997, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcilio 
Renato Rodolfo e de Juliana Nunes Pereira. A pretendente: HÉLLEN ALVES SILVA, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: em Mauá - SP, data-nascimento: 
04/04/2000, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Pereira da Silva e de Neusimaria Dias Alves.

O pretendente: LUIZ ANTONIO PEIXOTO, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 20/03/1970, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Peixoto e de Ana Antonia 
da Conceição Peixoto. A pretendente: ELISABETE PEREIRA RODRIGUES, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-nasci-
mento: 10/02/1975, residente e domiciliada em São Bernardo do Campo - SP, fi lha de 
Marlene Pereira Rodrigues.

A pretendente: ANDREA TAMARA SILVA NAVARRO, profi ssão: comerciante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Limache no Chile, data-nascimento: 17/09/1976, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de David Enrique Silva Leiva 
e de Rebeca Navarro Olavarria. A pretendente: VANESSA DELGADO DE ALMEIDA, 
profi ssão: turismóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Pirituba - SP, 
data-nascimento: 03/11/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Nivon de Almeida e de Marilda Delgado de Almeida.

 Distrito - Guaianazes
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: ROSENDO SANCHEZ Y SANCHEZ NETO, profi ssão: enfermeiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Sanchez e de Marta 
Vieira Machado Sanchez. A pretendente: FABIANA DE MATOS LIBERATO, profi ssão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/12/1991, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Fabio Eleuterio Liberato e 
de Marcelina Germana de Matos Liberato.

O pretendente: CLOVIS RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Rodrigues da Silva e de Celia Maria Souza Santos. 
A pretendente: SARA HELENA OLIVEIRA ROCHA, profi ssão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guajeru, BA, data-nascimento: 20/03/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson Brito Rocha e de Maria Oliveira Rocha.

O pretendente: MOISÉS FLÁVIO SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Alves de Oliveira e de Helena 
Santos de Oliveira. A pretendente: KATALLINA LEIDE DA SILVA MELO, profi ssão: 
costureira, estado civil: viúva, naturalidade: Rio Largo, AL, data-nascimento: 22/11/1989, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Edvaldo José da Silva e de Sandra 
Maria da Silva Melo.

O pretendente: JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, profi ssão: soldador, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Setânia, PE, data-nascimento: 31/07/1957, residente e domiciliado em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, fi lho de Pedro Tomé de Souza e de Terça Maria da Conceição. A 
pretendente: DINALIA MEIRELES DE ALMEIDA, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: solteira, naturalidade: Porto Seguro, BA, data-nascimento: 12/09/1967, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Filobaldo Sabino de Almeida e de 
Dinalva Meireles de Almeida.

O pretendente: HELIO DE SOUSA JÚNIOR, profi ssão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio de Sousa e de Marileusa Silva de Oliveira. A 
pretendente: EVELYN CAROLINE INACIO, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Suzete Inacio.

O pretendente: MATHEUS DE PAULA WESTEFELD, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto de Sousa Westefeld e de Jose-
laine de Paula Westefeld. A pretendente: EDUARDA APARECIDA FERNANDES DA 
COSTA, profi ssão: agente de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 01/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Fausto Antonio Cesar da Costa e de Adriana Fernandes.

O pretendente: RAFAEL GOMES DA SILVA, profi ssão: analista de atendimento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cristiano Jose da Silva e de Edneia Gomes 
de Oliveira. A pretendente: MARIANA FERNANDES DA SILVA, profi ssão: assistente 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Santa Isabel, SP, data-nascimento: 
13/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo 
Caboclo Sobrinho e de Luciana Fernandes da Silva.

O pretendente: ALBERTO LUIS DA SILVA, profi ssão: funcionário público estadual, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1970, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Durval da Silva e de Derivalda Oliveira 
da Silva. A pretendente: REGINA CÉLIA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 15/04/1969, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rafael de Oliveira e de Terezinha de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ CARLOS SAMPAIO ARAÚJO, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Paragominas, PA, data-nascimento: 28/12/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Gomes Araújo e de Marlene Sampaio Araújo. 
A pretendente: POLIANA COÊLHO MARTINS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Tucuruí, PA, data-nascimento: 06/08/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rafael Aires Martins e de Maria Auridéia Almeida Coêlho.

O pretendente: DANILO CERQUEIRA SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 18/06/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Souza Santos e de Vanilda 
de Jesus Cerqueira. A pretendente: BÊTINA DA SILVA COSTA, profi ssão: auxiliar de 
cravação, estado civil: solteira, naturalidade: Castro Alves, BA, data-nascimento: 15/04/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Fonseca Costa e de 
Joanita da Silva Costa.

O pretendente: GABRIEL FERREIRA DE SOUZA SILVA, profi ssão: coordenador de 
pista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Ferreira da Silva 
e de Elia Ferreira de Souza. A pretendente: BEATRIZ CLARO DA SILVA, profi ssão: 
consultora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 20/11/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo 
Alexandre da Silva e de Vanusa Claro de Oliveira.

O pretendente: WAGNER AUGUSTO MARTINS DE JESUS, profi ssão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson Martins de Jesus e de Marina 
Martins de Jesus. A pretendente: DANIELA CASSIA DE OLIVEIRA, profi ssão: técnica 
de seguros, estado civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 
07/09/1993, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Manoel Francisco 
de Oliveira e de Ferminiana Maria de Jesus Oliveira.

O pretendente: DOMINGOS DANNIEGO DA SILVA, profi ssão: locutor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Sobral, CE, data-nascimento: 18/07/1982, residente e domiciliado em 
Caucaia, CE, fi lho de Antonio Jozino da Silva e de Maria Helena Rodrigues. A pretendente: 
RAQUEL PEREIRA BISPO, profi ssão: tosadora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Lucas Domingos Bispo e de Marlenia Pereira Silva Bispo.

O pretendente: ALESSANDRO ALVES LOPES, profi ssão: encarregado de manutenção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Alves Lopes e de Terezinha Gorete 
da Cruz. A pretendente: ÉRICA DE SOUZA ARAUJO, profi ssão: assistente departamento 
pessoa, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/05/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Felix de Araujo e 
de Zicleide Souza de Araujo.

O pretendente: CARLOS EDUARDO MEIRA DE CASTRO, profi ssão: gráfi co, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdevino Pereira de Castro e de Maria Lucia Meira 
de Castro. A pretendente: RENATA TOMÉ LUIZ, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marina Tomé Catarino.

O pretendente: TIAGO DOS REIS SANTOS, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Batista dos Santos e de Maria Aparecida dos 
Reis Santos. A pretendente: WILLA DA CRUZ SANTOS, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 25/02/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hermilton Batista dos Santos e 
de Ana Paula da Cruz Santos.

O pretendente: MILTON JOSÉ DE LIMA, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Paulista, PE, data-nascimento: 28/12/1951, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Teixeira de Alcantara. A pretendente: APARECIDA 
CLEUZA EVARISTO, profi ssão: aposentada, estado civil: viúva, naturalidade: São Joaquim 
da Barra, SP, data-nascimento: 05/09/1949, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José de Oliveira e de Geralda Faustina de Oliveira.

O pretendente: GILBERTO TORRES DE CAMPOS, profi ssão: operador de máquina, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Buique, PE, data-nascimento: 11/11/1953, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Torres de Campos e de Josefa 
Maria de Campos. A pretendente: APARECIDA NAIR DE CAMPOS, profi ssão: ajudante 
de organização escola, estado civil: divorciada, naturalidade: Santa Mariana, PR, data-
nascimento: 15/11/1956, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel Paula Ribeiro e de Maria Benedita Dias Ribeiro.

O pretendente: ISMAEL FREITAS SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 23/01/1994, residente e domiciliado em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, fi lho de Levi Donato Silva e de Marly Freitas Silva. A pretendente: 
TALITHA CARDOSO DE SOUZA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 22/08/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliseu Ramos de Souza e de Sue Ellen Cardoso Bonifacio.

O pretendente: LUIZ FELIPE DE SOUSA QUIRINO, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexsandro Fejes Quirino e de Hilda Lacerda de Sousa. 
A pretendente: SIEYLA MASCARENHAS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Mascarenhas e de Rosangela Cristina Eleuterio.

O pretendente: DENER NUNES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eni de Oliveira Silva e de Edna Nunes da Conceição. A 
pretendente: JENIFER APARECIDA BARBOSA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 02/05/1992, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Selma Barbosa Alves Pereira.

O pretendente: MATEUS SILVA LOPES DO VALE, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lopes do Vale e de Almedi Silva Lopes do 
Vale. A pretendente: DARA VITÓRIA RODRIGUES BRANDÃO, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademildo de Santana Brandão e de 
Daiane Rodrigues Brandão.

O pretendente: IGOR SILVA MARTINS, profi ssão: operador de subestação, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Alves Martins e de Eveli da Silva Araujo Martins. 
A pretendente: SUELLEN SILVEIRA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Ribeiro de Souza e de Sueli Silveira de Souza.

O pretendente: EDERSON RAFAEL DA SILVA MARTINS DE SOUZA, profi ssão: mo-
torista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Aparecido Martins 
de Souza e de Cristina Joseane da Silva. A pretendente: VIVIANA DIAS SANTOS, 
profi ssão: ajudante de cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 28/11/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Marcos Silva Santos e de Vilma Cleide Dias dos Santos.

O pretendente: JACKSON QUITÉRIO DA SILVA, profi ssão: açogueiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Oeiras, PI, data-nascimento: 01/06/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Afonso Quitério e de Maria do Socorro Quitério. 
A pretendente: ELZANGELA CACILDA GOMES MARTINS, profi ssão: operadora de 
câmera, estado civil: solteira, naturalidade: Pirapora, MG, data-nascimento: 30/11/1974, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agenor Francisco Martins 
e de Pedrolina Gomes Martins.

O pretendente: BENÍCIO DO NASCIMENTO BRITO, profi ssão: manobrista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Camamu, BA, data-nascimento: 22/09/1961, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benício Correia de Brito e de Juliêta 
do Nascimento. A pretendente: MARIA SANTOS DE SANTANA, profi ssão: do lar, 
estado civil: viúva, naturalidade: Inhampube, BA, data-nascimento: 31/12/1973, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Deraldo Pereira de Santana e de 
Zuleide Santos de Santana.

O pretendente: ANGELO GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 01/05/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel da Silva e de Rosemary Lu-
ciano Gonçalves. A pretendente: TAÍS ARAUJO REGIS, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gildazio Regis Ferreira e de Iraide 
de Araujo Ferreira.

O pretendente: THIAGO ALVES DE SOUZA, profi ssão: pizzaiolo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton de Souza e de Josanete Alves de Souza. 
A pretendente: KARINA MANDERLE MACHADO, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1992, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Renato Rybak de Almeida Machado e de 
Elza Neusa Manderle Machado.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS CUNHA, profi ssão: administrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1985, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Jose Pedro da Cunha e de Maria Bevenuta dos 
Santos Cunha. A pretendente: PÂMELA CRISTINA MENESES DE OLIVEIRA DOS 
SANTOS, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 10/11/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Moacir Dias dos Santos e de Silvana Meneses de Oliveira.

O pretendente: FELIPE HENRIQUE DA SILVA LIMA, profi ssão: técnico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Santana de Lima e de Selma Maria 
da Silva. A pretendente: SANDY FERREIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: assistente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio Antonio do Nascimento e de 
Maria Marlene Ferreira do Nascimento.

O pretendente: BRUNO ALVES BALBINO, profi ssão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Cosmo Balbino e de Elzi Alves 
Balbino. A pretendente: LETICIA SOUZA GRACIANO, profi ssão: fotógrafa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jair Aparecido Graciano e de Maria 
Cisara de Souza.

O pretendente: ALEX APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO, profi ssão: auxiliar de rou-
paria, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givaldo José Ribeiro e 
de Roseli Rodrigues Mariano. A pretendente: DANIELA DANTAS DO NASCIMENTO, 
profi ssão: líder de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/12/1984, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Jose Luis 
do Nascimento e de Maria Nilza Martins Dantas do Nascimento.

O pretendente: LEANDRO ALBERTO DE ARAUJO, profi ssão: supervisor de RH, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto de Araujo e de 
Lineia Freitas Sousa de Araujo. A pretendente: FLAVIA MAYARA BRUM DA SILVA, 
profi ssão: monitora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião Lopes 
da Silva e de Edir Brum.

O pretendente: WALTEMAR GOMES RIBEIRO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pindobaçu, BA, data-nascimento: 08/05/1971, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdivino de França Ribeiro e de Maria 
Gomes Ribeiro. A pretendente: ANA PAULA BUENO, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Bueno e de Ana Maria Bueno.

O pretendente: WILLIAM AUGUSTO DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José dos Santos e de Aldenice 
Bárbara dos Santos. A pretendente: CRIS DOS SANTOS RODRIGUES, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/03/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ari Rodrigues 
e de Josimeire Peres dos Santos.

O pretendente: VALMIR ROGERIO DE SOUZA MARTINS, profi ssão: operacional, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1978, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter de Souza Martins 
e de Melani da Silva Martins. A pretendente: JUCIARA AGUIAR DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Iguaí, BA, data-nascimento: 
19/06/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josué Ferreira 
da Silva e de Maria da Glória Ribeiro de Aguiar Silva.

O pretendente: WILLIAM DA SILVA JERONIMO, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudemir da Silva Jeronimo 
e de Marlene Fortunato de Silva. A pretendente: SARA PECEGUEIRO PEREIRA, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, 
data-nascimento: 28/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Marcos Pereira e de Sonia Pecegueiro.

O pretendente: JOSE RODRIGUES DE SOUZA, profi ssão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Paulino de Souza e de Maria 
do Rosário Rodrigues de Souza. A pretendente: WANESSA TEODORO MOREIRA, 
profi ssão: auxiliar de emfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 23/01/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Alendir Fernandes Moreira e de Elza Maria da Conceição Teodoro.

O pretendente: KAIO DA SILVA SOUZA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Souza e de Maria da Silva. A pretendente: 
RAQUEL KAIRIZE SANTANA LIMA, profi ssão: offi  ce girl, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Pedro Santana Lima e de Maria Neide Lima Santana.

O pretendente: ANTONIO EURICO DA SILVA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Taubaté, SP, data-nascimento: 28/03/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Aparecida Maia. A pretendente: SILVIA 
CRISTINA VENTURA LOPES, profi ssão: telefonista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Luis, MA, data-nascimento: 27/04/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Lopes e de Maria Domingas Ventura.

O pretendente: YAGO RODRIGUES GIUNTINI, profi ssão: auxiliar de farmácia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Giuntini Junior e de Helena 
Rodrigues da Silva Giuntini. A pretendente: LISLIANE MOURA DAS FLOR, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/08/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leonardo 
Alves das Flor e de Ana Irineu de Moura.

O pretendente: ADULAI BALDE, profi ssão: sub-encarregado de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guiné Bissau,, data-nascimento: 18/08/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Braima Balde e de Genabo Balde. A 
pretendente: LUCIANE DE JESÚS BURI, profi ssão: auxiliar de faturamento, estado 
civil: solteira, naturalidade: Cruz das Almas, BA, data-nascimento: 26/06/1975, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Marciano Buri e de Maria 
Helena de Jesús.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Refl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Ta-

phorn. Expansão.

Não tenha medo de quem você está se tornando. Você é mais 
do que apenas um corpo físico, você é muito mais grandioso do 
que isso e é hora de ver o você ‘real’ e deixar todos os aspectos 
de você se fundirem e se tornarem ‘um’. Você está aprendendo 
a usar partes de si mesmo que antes estavam ocultas ou inativas 
e, quando você aprende onde começa e o que acontece a seguir, 
é importante para o seu crescimento. Esta versão estendida e 
expandida de você é como um holograma que foi super imposto a 
você, mas sempre esteve aí, é apenas agora que você está apren-
dendo a usá-la para ajudá-lo a navegar, a explorar sua sabedoria 
interior e aprender o seu poder ao expandir sua luz. Pensamento 
para hoje: Use alguns fi ltros em torno de sua energia quando 
precisar, mas permita sua energia um pouco mais a cada vez que 
você quiser sentir o que está acontecendo ao seu redor. 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

São Paulo, quinta-feira, 09 de maio de 2019 Página 7

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 09 de Maio de 2019. Dia de Santa Luminosa, São Hermas, 

São Pacômio, São Gerôncio, Santa Catarina de Bolonha e Dia do Anjo 
Hahassiah, cuja virtude é a criatividade. Dia do Congregado Mariano, 

e Dia da União Européia. Hoje aniversaria o humorista Dede Santana 
que nasceu em 1936 e faz 83 anos, a atriz e política Glenda Jackson que 
também chega aos 83 anos, a atriz Candice Bergen que nasceu em 1946 e 
o cantor e compositor Billy Joel que faz 70  anos.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é uma pessoa ambiciosa e in-

teligente, tem habilidades necessárias para conquistar o sucesso e a 
felicidade. Inteligente, sabe avaliar as pessoas e as situações. Mesmo 
tendo muito cedo aprendido que dinheiro é poder, pode vir a perceber 
que o sucesso material nem sempre traz a felicidade e que a satisfação 
vem através da sua natureza idealista. Têm habilidade potencial de ex-
pressar-se diante do público, em palestras, cursos e palestras. Sempre 
aprecia as coisas mais simples e despojadas. No lado negativo tende a 
se achar melhor que os outros.

Magia dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, pobreza. 
Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, problemas. Com pulgas, 
riqueza através do jogo. Branca, novos amores. Colorida, 
casamento ou noivado. Amarela, enfermidades.Números de 
sorte:  36, 47, 57, 59 e 75.

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

Esta quinta é o sexto dia da lunação. A Lua faz um bom aspecto com Netuno que aumenta a intuição e a sensibilidade. Vênus em 

bom aspecto com Júpiter traz mais otimismo e esperanças para os assuntos do coração e para as fi nanças. Mas como Vênus tam-

bém faz um aspecto negativo com Plutão, será necessário fazer alguns cortes e fi nalizações. Apesar do medo que temos da perda, 

precisamos lembrar que é importante deixar ir tudo aquilo que não tem mais vida.  O Sol em bom aspecto com a Lua aumenta a 

vitalidade e força. A partir do fi nal da tarde a Lua faz aspectos difíceis com Saturno, Plutão e Vênus, e isso pode gerar desconfor-

tos nos relacionamentos e muita apreensão. A Lua vai fi car fora de curso a partir das 23h07, fazendo o fi nal da noite ser incerto.
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Há possibilidade de surgirem 
decisões importantes resolvendo 
situações que estejam em espera. O 
dia destaca a versatilidade do saber 
trazendo dinamismo vitalidade e 
facilidade em se expor. Mudanças 
podem ser feitas na forma de viver, 
sendo o fi nal do dia excelente para 
diálogos. 84/684 – Cinza.

Vênus em bom aspecto com Júpiter 
traz mais otimismo e esperanças 
para os assuntos do coração e para 
as fi nanças. Confl itos em negócios 
será um obstáculo no momento. Saia 
da rotina e irá melhorar o seu astral, 
através de viagens e contatos sociais. 
71/771 – Azul.

Será necessário evitar decisões de 
última hora antes que o Sol esteja em 
seu signo e chegue o seu aniversário. 
A insensibilidade amplia a tensão 
que já existe e provoca descontrole 
nervoso. Está terminando o período 
mais delicado do ano, depois do 
aniversário, mas saiba esperar até 
lá. 53/853 – Branco.

A Lua faz um bom aspecto com 
Netuno que aumenta a intuição e 
a sensibilidade. Use a capacidade 
de observação e evite um aumento 
exagerado de brigas e discussões nos 
relacionamentos. Mantenha o ritmo 
de vida diante das novas possibilida-
des. 84/684 – Azul.

À tarde, a atenção pode estar vol-
tada para os interesses fi nanceiros 
e para fazer aquilo que agrade aos 
sentidos. O momento é da ação 
e o do movimento aumentando a 
capacidade de observação. Através 
dos relacionamentos e amizades re-
ceberá algum benefício inesperado. 
90/490 – Vermelho.

Com o apoio que receber poderá 
encontrar ótimas soluções na vida 
material. Mantenha contato com as 
pessoas tanto socialmente como na 
intimidade e terá grande satisfação 
pessoal. Haverá valorização do 
bem-viver nesta quinta e a bondade 
fi cará em alta nas relações pessoais. 
41/741 – Verde.

Irá rever velhos amigos e fazer algo há 
muito tempo programado. Cuidado 
com um aumento exagerado na su-
perfi cialidade nos relacionamentos. 
O dia é de alegria e descontração no 
seu ambiente, com chance de receber 
algum dinheiro atrasado ou devido 
de forma inesperada. 03/803 – Cinza.

O Sol em bom aspecto com a Lua 
aumenta a vitalidade e força. Vênus 
em bom aspecto com Júpiter traz 
mais otimismo e esperanças para os 
assuntos do coração A partir do fi nal 
da tarde a Lua faz aspectos difíceis 
com Saturno, Plutão e Vênus, e isso 
pode gerar desconfortos Na relação. 
17/117 – Violeta.

O cuidado deve ser maior no trabalho 
e no seu lar neste resto de semana. 
Esta quinta é um bom dia para ganhar 
dinheiro e levar adiante negócios 
em andamento. Tudo o que espera 
no trabalho pode ter bons resultado 
agora com Saturno retornando ao 
movimento direto. 62/662 – Marrom.

Uma quinta-feira de alegria, boa 
para a saúde e tudo mais com a Lua 
nova à noite em bom aspecto com 
Mercúrio à tarde, por isso o fi nal 
do dia será ótimo para diálogos. Os 
empreendimentos iniciados na Lua 
Nova darão resultado antes do que 
era esperado. 31/631 – Amarelo.

Lua Nova anuncia período do mês 
em que há maior receptividade a 
novidades, com inúmeras possibi-
lidades. As propostas deverão ser 
mais bem analisadas antes de serem 
aceitas. Evite negócios importantes 
e gastos a mais, aplicando parte do 
dinheiro em algo que dê lucro no 
futuro. 82/382 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para proteger a família. 
Ferva 2 copos de água com 1 galhinho de arruda. Espere 
amornar, coe e despeje dentro de 1 vidro pequeno. 
Em seguida, percorra sua casa com esse preparado, pingan-
do algumas gotas nos cantos dos cômodos. Enquanto faz 
isso, diga: “Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu espanto 
os maus espíritos que, porventura, estejam habitando este 
lar, pois esta é uma casa de Deus e só aos Seres da Luz é 
permitido habitá-la, graças a Deus”. Despeje a água que 
sobrou na pia e jogue tudo que sobrou no lixo. Lave bem 
as mãos após o ritual.

O Sol na casa quatro o aproxima de 
alguém que não vê há muito tempo. 
Use sua capacidade de observação e 
evite um aumento exagerado na su-
perfi cialidade nos relacionamentos. 
A Lua vai fi car fora de curso a partir 
das 23h07, fazendo o fi nal da noite 
ser incerto.  14/514 – Azul.
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QUINTA-FEIRA, 09 DE MAIO DE 2019

AVISO PRÉVIO TRABALHADO
Empresa demitiu funcionário com aviso prévio trabalhado, poste-
riormente resolve conceder a liberação do aviso, pode apresentar 
atestado médico, existe aviso prévio parcial, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL É O PRAZO PARA RECONTRATAÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO NO 
PEDIDO DE DEMISSÃO?  

Não há previsão de prazo para recontratar empregado que tenha 
solicitado desligamento, salvo se o contrato se deu por prazo 
determinado e a empresa o recontratará em outro contrato por 
prazo determinado, neste caso o prazo para recontratação é de 
06 meses, nos termos do artigo 452 da CLT.

PAGAMENTO DE PRÊMIO MENSAL
Empresa pretende pagar um “prêmio” mensalmente ao empregado, 
incide os impostos (FGTS, INSS)? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AUMENTAR A CONTRIBUIÇÃO MENSAL
O contribuinte enquadrado como MEI pode aumentar sua contribuição 
mensal ao INSS com a finalidade de requerer aposentadoria por tempo 
de contribuição? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PESSOA FÍSICA QUE TEM A INSCRIÇÃO NO CAEPF SEM FUNCIONÁRIO 
ESTÁ OBRIGADA A FAZER O CADASTRO NO E-SOCIAL? 

Considerando que se trata de pessoa física, esclarecemos que se no 
início da obrigatoriedade do eSocial encontra-se na situação “Sem Movi-
mento”, enquanto essa situação perdurar; não precisa enviar a infor-
mação de sem movimento, desta forma, não precisa fazer o cadastro. 
Base Legal – Manual de orientação do e-Social versão 2.5.01, pág.07.

DE APRENDIZ PARA FUNCIONÁRIO
Empresa que possui um aprendiz em curso, pode efetiva-lo como funcio-
nário, precisa ser rescindo o contrato de aprendiz e feito uma nova admis-
são, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

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: LÁZARO FERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de suporte de TI, nascido em Itajubá - MG, no dia (29/10/1970), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Henrique dos Santos e 
de Celia Mira dos Santos. A pretendente: ELISABETE LOPES DE MORAES, estado 
civil solteira, profi ssão técnico de enfermagem, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (16/01/1970), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Dorta de Moraes e de Eva Lopes de Moraes.

O pretendente: WALTER SRGENT HULGADO, estado civil solteiro, profi ssão 
ferroviário, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (29/01/1990), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Hulgado e de Roselí 
Sergenti Hulgado. A pretendente: THÁBATA CAROLINE BRASIL SARUVA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, 
no dia (04/11/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Sebastião Saruva Neto e de Eliane da Silva Brasil Saruva.

O pretendente: BRUNO MONTEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de mercado, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (05/01/2001), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Grimaldo Monteiro 
da Silva e de Cristiane Teixeira. A pretendente: IZADORA HILLARY DA SILVA 
FORTUNATO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/03/2001), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Leandro Silvestre Fortunato e de Juliana Geronimo da 
Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, nesta Capital, onde o 
pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, estado civil divorciado, 
profi ssão bancário, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia (07/07/1978), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Rodrigues e de 
Aparecida Barbosa Rodrigues. A pretendente: ALINE JOYCE RODRIGUES DA 
SILVA, estado civil divorciada, profi ssão esteticista, nascida nesta Capital, Tatuapé - 
SP, no dia (20/03/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Maria Lucia Rodrigues da Silva.

O pretendente: JAIR KLOSS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
nesta Capital, Brás - SP, no dia (03/10/1965), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João David Kloss e de Cecilia Fiollani Kloss. A pretendente: 
SANDRA CRISTINA CABRAL, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (18/05/1974), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Gonzaga Cabral e de Lucinda Rodrigues 
Cabral.

O pretendente: MARCELO JOSÉ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em Recife - PE, no dia (16/07/1972), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelino José da Silva e de Celia Higino da Silva. A 
pretendente: SOLANGE MOREIRA VIANA, estado civil divorciada, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia (18/03/1977), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Viana e de Eva Moreira Viana.

O pretendente: MAURO THOMAZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
aposentado, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (17/03/1950), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiza da Costa Silva 
e de Archimedes Thomaz da Silva. A pretendente: TERESA DE JESUS MOREIRA, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, 
no dia (15/10/1959), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Moreira e de Maria Antonia Moreira.

O pretendente: FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, 
profi ssão garçom, nascido em Tucano - BA, no dia (11/08/1985), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro de Jesus e de Analice Martins dos 
Santos. A pretendente: ROSIMEIRE DOS SANTOS CAMILO, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida em Santo Anastácio - SP (Registrada em Ribeirão de 
Índios - SP), no dia (30/12/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Darci Camilo Sanches e de Adelia dos Santos Camilo.

O pretendente: ANTONIO FÁBIO LEDO DOS PASSOS, estado civil solteiro, 
profi ssão vigilante, nascido em Cariús - CE, no dia (28/08/1980), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco dos Passos Neto e de 
Francisca Carmelita Ledo dos Passos. A pretendente: VANESSA MARIA CASTRO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Euclides da Cunha - 
BA, no dia (10/12/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Railton Pedro dos Santos e de Crispiniana Maria Castro.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO COIMBRA, estado civil divorciado, profi ssão 
assessor palamentar, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (27/04/1954), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Coimbra e de 
Alice de Freitas Coimbra. A pretendente: EDIMARA PEREIRA DE CASTRO, estado 
civil solteira, profi ssão secretária, nascida em Naviraí - MS, no dia (15/07/1974), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Pereira de 
Castro e de Laura Alves Pereira de Castro.

O pretendente: ISAQUE BRITO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (10/12/2001), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Robson de Oliveira Costa e de Andreia 
Silmara Vieira Brito Costa. A pretendente: NATHALIA GABRIELLE SILVEIRA 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
(20/12/2000), residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Reginaldo Silveira 
e de Luciana Pereira da Silva dos Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço, do município de Guarulhos, neste Estado, onde a pretendente é residente 
e domiciliada.

Segundo o governo, “Bibi é uma cidadã 
independente e deixou o país por 
vontade própria”. 

Posteriormente, o advogado da cristã, 
Saif Ul Malook, confi rmou a informação 
e disse que ela já chegou ao Canadá. “O 
pesadelo de Asia Bibi acabou. Graças às 
autoridades canadenses que a acolheram 
e permitiram que ela começasse uma nova 
vida. Devemos defender os cristãos per-
seguidos em todos os lugares apenas por 
professar sua fé”, escreveu o presidente 
do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, 
no Twitter. 

Paquistão confi rma que cristã 
Asia Bibi deixou o país

A cristã Asia Bibi, que foi absolvida há mais de seis meses após ser 
condenada à morte em 2010 por blasfêmia, deixou o Paquistão para se 
reunir com sua família, informou ontem (8) o ministério das Relações 
Exteriores paquistanês

Em 2010, Bibi, que tem cinco fi lhos, foi 
condenada à pena de morte por blasfêmia 
após ter insultado o profeta Maomé durante 
uma briga com camponeses muçulmanos 
ocorrida em 2009. A paquistanesa sempre 
alegou inocência. Já em outubro de 2018, 
após passar oito anos na prisão, Bibi foi 
absolvida e libertada, mas estava impedida 
de deixar o país devido ao recurso que 
fora apresentado contra sua libertação. 
No entanto, a ação foi rejeitada. Apesar de 
viver livremente, ela sofria ameaças e era 
perseguida por grupos islâmicos radicais 
(ANSA).

Mulher absolvida por blasfêmia se reune 

com a família no Canadá.

EPA

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
 B

9F
A-

09
AA

-7
D

BD
-9

75
5.



São Paulo, quinta-feira, 09 de maio de 2019Página 8

Especial

#tenhacicatrizes
David Fraga (*)

O que a Geração “mimimi” pode 

estar trazendo de bom? 

Permitam-me contextualizar, juro que ter-
mina bem.

Sou de 1978, uma época onde meninos so-
nhavam em ser o Cobra Plissken e amarrar uma 
faixa vermelha na cabeça era sinônimo de ser um 
super soldado. Mas isso não era sufi ciente pra te 
dar coragem de atravessar o salão e convidar a 
menina do outro lado pra dançar...e que salões 
enormes eles eram nessa hora, não?

Crescemos segregando meninos e meninas, 
vendo violência na TV e conservando valores fa-
miliares de prover e proteger os que dependiam 
de você e não tínhamos idéia dos sonhos delas.

Ah sim, o bulling estava lá sempre esteve e 
tivemos que aprender com ele. Sendo “Nerd” 
ou o “geek” que sou tive esta lição muitas vezes. 
Aprendi que o mundo não gostava do “diferente”.
Comecei a trabalhar aos 14, em julho de 92 e 
descobri que tinha bulling lá também e que 
sempre tem boas e más pessoas, quem te ergue 
e rói a corda e que as vezes é a mesma pessoa 

quem faz os 2. Tinha gente séria, tinha gente 
mole, mas não tinha L.E.R.

Fui empreendedor aos 15, vendia desenhos 
pra pagar o colégio, ia nas lojas de RPG via o 
povo jogar e vendia desenho dos personagens 
deles, miniaturas pintadas e coisas do tipo.

Aos 16 Valdnei de Sousa, da falecida locadora 
Tilty’s me ajudou a abrir uma loja de livros e 
cards de RPG, mas não encontrei meu público 
e ele não me encontrou...fechei no ano seguinte.

Meses depois desisti do sonho e entrei para 
o mundo coorporativo: Motorola, depois Credi-
card, veio a crise, o corte, fui balconista de lan 
House e mais uma vez o dono de lá Fabio Gol-
dengerg me ajudou a ter a minha própria Agência 
de Publicidade sendo o meu primeiro cliente.
De lá pra cá colocamos mais de 60 novos produ-
tos no mercado, trabalhamos com usinas eólicas, 
fábricas de ferramentas e roupas para cães. E 
hoje, não me vejo mais fazendo outra coisa a não 
ser lecionar, abri uma escola de Design em SP 
com minha esposa e compartilho um programa 
de empreendedorismo com Alessandro Saade 
na Rádio Geek.

Nesta trajetória vi as gerações mudar e muito, 
muitas vezes.

Hoje os garotos tiram fotos com cara de 
cachorrinho, as redes sociais deixaram aque-
le salão de festa bem mais estreito e fácil de 
atravessar. E quando a gente cresce ainda tem 
o Tinder.

As pessoas fi caram mais imediatistas sim, 
mas também mais imediatas e isso as fez fi car 
mais exigentes e urgentes para ver resultados.

Talvez por isso sejam tão ávidos pela mudança.
Cresci vendo o Silvio receber “travestis” em 

seu show de calouros, levamos anos pra apren-
der que eram Drags.

Hoje a ideologia de gênero se propaga, a luta 
racial se encontra em quase toda nossa volta, 
os satélites nos deixam ver as terras indígenas 
invadidas, as digital infl uencers nos contam 
com o que sonham as mulheres e também o 
que comem no café da manhã. (embora ainda 
não saiba porque vão em dupla ao banheiro).

O machismo que nos foi “naturalmente” in-
cutido está cercado.

Mas as pessoas causadoras desta revolução 
não tem entendido o tempo da mudança  e avalia 
do esperar, e nós antiquadamente até podemos 
criticar o quanto os extremistas  “choram” por 
suas causas, mas devemos também ver que deste 

mar de “desesperados” se esgueiram os sérios 
e que em nenhum outro momento da história 
um Pablo Vitar faria sucesso.

Temos dezenas de Negros fazendo comer-
ciais, cenário impossível há poucos anos.
A feira de games e produtos Geeks é a 
que mais fatura no mundo, os Super He-
róis vendem e a  Beyond Meat acaba de 
ser a primeira empresa Vegana na bolsa, 
arrecadando R$950 milhões em um dia.
Esta é a hora de apostar no inclusivo e nos novos 
mercados, hora e vez das exceções.

Pois diferente é quem não aceita a varie-
dade e o pensamento que evoluiu, e se está 
negando algo na sua cabeça ou reclamando do 
que leu, adivinha quem é o dono do “mimimi”?

Até a próxima! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  é antes 
de tudo um apaixonado por pessoas e suas atividades. É 

Sócio da JAM Propaganda e fundador da Escola Guilda de 
design. Palestrante de Atendimento à Clientes e Relaciona-

mento Interpessoal, também o programa semanal dos 
Empreendedores Compulsivos na Radio G eek. Jogador 
convicto de RPG, se desenvolve hoje para atender pes-

soas com TDAH harmonizando seu aprendizado com os 
demais em sua escola.

O direito à prisão domiciliar foi negado para 
89,1% das mães e gestantes que tiveram 
prisão decretada no estado de São Paulo entre 
dezembro de 2017 e abril de 2018. O dado 
faz parte do relatório MulhereSemPrisão, do 
Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC), 
lançado na terça-feira (7), e que acompanhou 
213 audiências de custódia em São Paulo

Camila Boehm/Agência Brasil

As mães e gestantes acompanhadas pela pesquisa se 
enquadravam nos requisitos do Marco Legal da Pri-
meira Infância, que garante prisão domiciliar, em vez 

da prisão preventiva, para mulheres que estejam grávidas 
ou sejam mães de crianças até 12 anos e defi cientes. Dos 
213 casos analisados, 125 eram mães ou gestantes, sendo 
que 49 dessas tiveram a prisão em fl agrante convertida em 
preventiva e seis tiveram direito à prisão domiciliar.

“Apesar de termos dispositivos na lei, desde o Marco Legal 
da Primeira Infância, garantindo que as mulheres que são 
mães de crianças até 12 anos ou gestantes podem fi car em 
prisão domiciliar ou ter alternativas à prisão, a gente via 
que os atores ignoravam muitas vezes essas alternativas e 
queriam encarcerar. E isso não encontra respaldo na lei”, 
disse Mariana Felippe, pesquisadora do Programa Justiça 
Sem Muros.

Ser mãe é justifi cativa
O fato de ser mãe, inclusive, foi utilizado em alguns casos 

como justifi cativa para se manter a mulher presa. “É reali-
zado um juízo de valor no momento da decisão na audiência 
de custódia. O fato de a mulher estar envolvida em uma 
atividade criminalizada [como o tráfi co] é utilizado para 
questionar o quão boa mãe ela é. Você usa o fato de ela ser 
acusada de tráfi co para dizer ‘você estava trafi cando, não 
estava cuidando bem dos seus fi lhos, então por isso você 
deve ser penalizada e permanecer presa’”, explicou Mariana.

A audiência de custódia é o primeiro encontro da pessoa 
presa em fl agrante com a autoridade judicial e deve ocor-
rer até 24 horas após sua prisão. Na ocasião, o magistrado 
deve verifi car se o fl agrante é legal; acolher denúncias de 
eventuais abusos ocorridos no momento da prisão e apurar 
a necessidade de se manter a prisão provisória.

Prisões decretadas
No total, as prisões preventivas decretadas nas audiências 

de custódia acompanhadas pelo ITTC chegaram a 38,5%. 

Prisão domiciliar foi negado para 
89,1% das mães e gestantes em SP

Somadas as decisões por prisão domiciliar, o número sobe 
para 41,3%. O instituto informa que, pela lei, a prisão pre-
ventiva deveria ser exceção.

Das mulheres presas em fl agrante, 56,8% eram negras. 
As acusações de crimes patrimoniais ou relacionados com 
drogas correspondem a 95% das prisões. A Defensoria 
Pública foi responsável pela defesa de 81,7% das mulheres. 
Em 99% dos casos, a mulher não teve contato com a defesa 
em local reservado e a entrevista prévia ocorreu na porta 
da sala da audiência ou no corredor. Durante a audiência, 
98,6% permaneceram algemadas.

O relatório apontou que 70% dos relatos de violência das 
mulheres nas audiências de custódia não tiveram qualquer 
tipo de encaminhamento. Quando perguntadas, 18,8% das 
mulheres afi rmaram ter sofrido algum tipo de violência 
durante a prisão. Dessas, 72,5% eram negras. Também 
questionadas, 44,4% das mulheres transexuais ou travestis 
relataram violência.

Os três tipos de violência identifi cados foram a psicológica/
verbal, a física e a revista íntima vexatória. No entanto, a 
pesquisa concluiu que tais violências ainda não são leva-
das em consideração nos processos decisórios, seja para 
determinar os encaminhamentos de apuração necessários, 
seja para reconhecer a ilegalidade do fl agrante.

Políticas de segurança pública
Para Mariana, há uma necessidade de repensar políticas 

de segurança pública porque “as pessoas acreditam que 
quando você está prendendo e quando você está tirando 
essas mulheres presas em fl agrante e colocando no cárcere, 
você está melhorando a sociedade como um todo, melho-
rando a sensação de segurança e a paz social. No fundo, 
percebemos que não é isso que acontece”.

A pesquisadora diz que nos últimos anos houve aumento 
do encarceramento, mas que isso não levou a uma maior 
segurança da sociedade. “Seria repensar a forma como 
entendemos a prisão como solução para todos os confl itos 

e problemas sociais, repensar como a gente vê a questão 
de drogas, [hoje vemos] como uma questão criminal e não 
de saúde pública”, disse.

Recomendações
O relatório traz recomendações voltadas ao aprimoramen-

to das audiências de custódia, com o objetivo de que elas 
possam se tornar cada vez mais um mecanismo de promoção 
de redução do encarceramento e de garantia de direitos.

O instituto recomenda que não deve ser condição ne-
cessária a comprovação da maternidade no momento da 
audiência, tendo em vista a difi culdade de acesso aos do-
cumentos em curto período de tempo e que a palavra da 
mulher basta para que esse direito seja garantido.

O instituto diz que a gravidade abstrata do crime, 
especialmente o de tráfi co, por si só, não pode ser con-
siderada situação excepcionalíssima ou parâmetro para 
negar a conversão da prisão preventiva em domiciliar. A 
entidade recomenda ainda que a Justiça considere ilegal 
a prisão realizada mediante prática de violência de qual-
quer tipo e haja seu relaxamento imediatamente, sem a 
posterior conversão em prisão preventiva. Procurado, 
o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que não teve 
acesso ao relatório.

As prisões preventivas decretadas nas audiências de custódia chegaram a 38,5%.

Arquivo/ABr

"O fato de ser mãe, inclusive, foi utilizado em alguns 
casos como justifi cativa para se manter a mulher presa".
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