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“Democracia é 
oportunizar a todos 
o mesmo ponto de 
partida. Quanto ao 
ponto de chegada, 
depende de cada 
um”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Jornalista brasileiro
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O secretário Especial de 
Previdência, Rogério 
Marinho, estimou on-

tem (9), que, se o relatório 
do deputado federal Samuel 
Moreira (PSDB-SP)  for apre-
sentado à comissão especial da 
Câmara assim que acabarem as 
audiências públicas, a votação 
na comissão poderá ocorrer 
até o início de junho. Na sua 
avaliação esse ritmo permitiria 
que a tramitação terminasse 
ainda no primeiro semestre.

“Quem vai dizer o ritmo 
é o relator. Ele já anunciou 
que, assim que terminarem 
as audiências públicas, que 
vão ocorrer no mês de maio, 
ele já está pronto para apre-
sentar o relatório”, lembrou. 

Rogério Marinho prevê que 
relatório da Previdência 
pode ser votado até junho

“Se apresentar após as au-
diências, no fi nal do mês ou 
princípio do próximo, estará 
pronto para ser votado”. O 
secretário participou do 31º 
Fórum Nacional, promovido 
pelo BNDES, no Rio de Janeiro 
e defendeu a importância da 
reforma para a recuperação 
da economia. “A expectativa 
de quem empreende e de 
quem produz, de quem toma 
decisão de investir no Brasil, 
está sofreada e reprimida em 
função da velocidade com que o 
projeto de Previdência tramita 
no Congresso”.

“Temos todo o ambiente pro-
pício para que o debate ocorra 
com a maior tranquilidade. No 
fi nal do mês, apresentado o 

relatório, e o relatório votado 
do princípio do mês de junho a 
meados de junho, há condição 
de se resolver a tramitação da 
Câmara no primeiro semestre”, 
disse o secretário ao defender 
que governadores e prefeitos 
se engajem no debate sobre 
a reforma, porque “são atores 
políticos importantes”. 

Além da economia de R$ 1,2 
trilhão que a reforma poderá 
trazer às contas da União, o pro-
jeto poderá ter impacto de mais 
R$ 500 bilhões se estendido aos 
estados e municípios. “É impor-
tante que haja uma adesão do 
conjunto dos governadores”. 
Rogério Marinho antecipou 
que em junho começarão a 
ser anunciadas mudanças nas 

Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho,

diz que dados apresentados na Comissão Especial da Câmara foram transparentes.

normas regulamentadoras de 
saúde do trabalhador e segu-
rança no trabalho. 

“Existem 36 normas regula-
doras que tratam da saúde e da 
segurança do trabalhador. São 

6,7 mil a 6,8 mil linhas diferentes 
de fi scalização. É absolutamente 
impossível que um pequeno 
empreendedor possa se ade-
quar a essa situação, e a ideia 
é simplifi car, desburocratizar, 

modernizar, customizar, sem 
perder a questão da segurança 
e a preocupação com a saúde, 
mas, ao mesmo tempo, permitir 
uma maior competitividade na 
indústria e na economia” (ABr).

O governo pode anunciar um 
novo contingenciamento do orça-
mento no próximo dia 22, avaliou 
ontem (9) o secretário especial 
da Fazenda, Waldery Rodrigues, 
que participou do 31º Fórum 
Nacional, no Rio. A medida deve 
ser uma resposta às reduções na 
projeção de crescimento de PIB, 
o que também reduz as expecta-
tivas de receita do governo.

“Fizemos em março, por 
necessidade e transparência, 
um contingenciamento de 
R$ 29,8 bilhões em função de 
reestimativas do crescimento 
do PIB. Isso tem impacto sobre 
receita, e em particular receita 
primária, e isso vai levar com 
grande probabilidade a um 
novo contingenciamento. No 
dia 22 desse mês, anunciare-
mos qual vai ser essa reava-
liação bimestral de despesas 
e receitas”, disse o secretário, 
lembrando que a União está 
com um défi cit previsto de
R$ 139 bilhões para este ano.

Waldery evitou dar mais de-
talhes sobre o possível contin-
genciamento. “A magnitude só 
será revelada no próximo dia 22, 
porque esse é o procedimento 
que adotamos”, disse, ao afi rmar 
que a reavaliação de despesas 
e receitas será realizada a cada 

Secretário especial da 

Fazenda, Waldery Rodrigues.

O líder do governo no Senado 
e relator da MP que trata da re-
forma administrativa, Fernan-
do Bezerra Coelho (MDB-PE), 
destacou ontem (9) o papel 
central do ministro da Justiça, 
Sergio Moro, no Executivo. 
Para o senador, a aprovação de 
emenda que transfere o Coaf 
para o Ministério da Economia 
não signifi ca esvaziamento da 
pasta de Moro. A emenda foi 
aprovada na manhã de ontem 
pela comissão especial mista 
criada para analisar a MP. 

“O ministro Sergio Moro é o 
representante de compromis-
sos importantes do presidente 
da República, é uma fi gura 
importante para uma pauta im-
portante. Eu não vejo nenhum 
tipo de desprestigiamento”, 
disse o relator, ao reconhecer 
a difi culdade para a aprovação 
da permanência do Coaf no 
Ministério da Justiça. “Fomos 
derrotados”, afi rmou. O relator 
acrescentou que, embora o 
governo vá trabalhar para re-
verter a decisão nos plenários 
da Câmara e do Senado, onde o 
texto ainda precisa ser votado, 
as chances são bem menores.

A comissão também aprovou 
emenda que prevê que a de-
marcação de terras indígenas 
passará a ser atribuição da 
Funai, e não mais do Ministé-

Líder do governo no Senado, 

Fernando Bezerra Coelho 
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Após encontro com empre-
sários, ontem (9), em Belo 
Horizonte, o vice-presidente 
da República, Hamilton Mou-
rão, disse que o governo está 
tomando medidas para que o 
Brasil retorne ao caminho do 
crescimento sustentável. Mou-
rão citou a nova Previdência 
afi rmando que esse é um tema 
de grande responsabilidade 
para o futuro.

“A questão da nova previ-
dência é uma grande respon-
sabilidade de nós mais velhos 
para que a juventude efetiva-
mente tenha um futuro. Caso 
contrário, estaremos fugindo 
das nossas responsabilidades 
e deixando os jovens tendo 
que trabalhar até o último dia 
que tiverem nessa terra, e não 
é isso que desejamos”, disse 
em entrevista a jornalistas 
após participar de encontro 
empresarial da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg).

Sobre economia, Mourão afi r-
mou que é preciso concentrar 
esforços para uma retomada 
duradoura do crescimento e 
da geração de emprego. “Te-
mos por dever e por obrigação 
envidar todos os esforços para 
que consigamos reverter essa 
espiral descendente que tem 
sido vivida, retornando a um 

Vice-presidente da República, 

Hamilton Mourão.

Serviços de aplicativos
O STF defi niu ontem (9) que os 

municípios não podem contrariar a lei 
federal que regulamentou os serviços 
de motoristas particulares dos apli-
cativos Uber, Cabify e 99. Também 
estabeleceu que qualquer restrição 
é inconstitucional. As decisões foram 
tomadas a partir do encerramento 
do julgamento sobre a legalidade 
dos serviços de aplicativos. O STF 
decidiu que os municípios podem 
fi scalizar o serviço, mas não podem 
proibir a circulação dos motoristas.

Por 6 votos a 4, os ministros 
do STF validaram o decreto de 
indulto natalino editado pelo 
ex-presidente Temer em 2017. 
Com a decisão, condenados 
que se enquadram nas regras 
poderão solicitar o benefício na 
Justiça, incluindo condenados 
na Operação Lava Jato. A Corte 
derrubou a decisão individual do 
ministro Luís Roberto Barroso 
que suspendeu o indulto. Pelo 
entendimento da maioria, o 
indulto está previsto na Consti-
tuição e cabe exclusivamente ao 
presidente da República assiná-lo 
com as regras que bem entender, 
sem interferência do Judiciário.

Em março de 2018, Barroso 
entendeu que texto inovou e 
previu a possibilidade de indulto 
para condenados que cumpriram 
um quinto da pena, incluindo cri-
mes de corrupção e correlatos, 

A Corte derrubou a decisão individual do ministro Luís Roberto 

Barroso que suspendeu o indulto.
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A Câmara dos Deputados da 
Itália aprovou ontem (9) um 
projeto que reduz o número 
de parlamentares em 36%. A 
quantidade de deputados pas-
saria de 630 para 400, enquanto 
a de senadores cairia de 315 a 
200. A medida teve os votos dos 
dois partidos da base aliada, 
Liga e Movimento 5 Estrelas 
(M5S), além da oposição de 
direita (Força Itália e Irmãos 
da Itália).

Já as legendas de centro e es-
querda, que em 2016 apoiaram 
um referendo para tirar poder 
do Senado, votaram contra. “O 
Parlamento realiza uma etapa 
histórica, ao aprovar a mais 
consistente redução do número 
de deputados e senadores já 
apresentada”, comemorou o 

ministro das Relações com o 
Parlamento, Riccardo Fracca-
ro, do M5S.

O projeto já havia sido apro-
vado em primeira leitura pelo 
Senado, em fevereiro, e agora 
precisará passar por uma se-
gunda votação nos dois ramos 
do Parlamento. Nessa fase, no 
entanto, é possível somente 
aprovar ou rejeitar o texto, sem 
modifi cações. 

A medida também reduz o nú-
mero de parlamentares eleitos 
no exterior de 18 (12 deputados 
e seis senadores) para 12 (oito 
deputados e quatro senadores). 
Atualmente, dois brasileiros 
ocupam assentos na Câmara: 
o governista Luis Roberto 
Lorenzato e o opositor Fausto 
Longo (ANSA).

Plenário da Câmara dos Deputados da Itália.

ANSA

Arquivo/ABr

Supremo Tribunal Federal valida 
indulto de Natal assinado por Temer

colegas. “O Supremo está deci-
dindo que é legitimo o indulto 
coletivo com o cumprimento 
de um quinto da pena, inde-
pendentemente de a pena ser 
de 4 ou 30 anos, inclusive pelos 
crimes peculato, corrupção, 
tráfi co de infl uência, lavagem 
de dinheiro e organização cri-
minosa”, afi rmou Barroso. Os 
ministros Luiz Fux, Edson Fa-
chin e Cármen Lúcia seguiram 
o entendimento de Barroso.

Gilmar Mendes, Rosa Weber, 
Alexandre de Moraes, Ricardo 
Lewandowski, Marco Aurélio, 
Celso de Mello e o presidente, 
Dias Toffoli, divergiram e vali-
daram o texto do indulto. Para 
Moraes, a Corte defi niu que 
não cabe ao Judiciário julgar as 
regras do indulto estabelecidas 
pelo presidente da República 
(ABr).

além de indultar penas de multa. 
E que o indulto só poderia ser 
aplicado após o cumprimento 
de um terço da condenação. 
Condenados pelos crimes de 
peculato, corrupção, lavagem de 

dinheiro e associação criminosa 
em penas superiores a oito anos 
de prisão também não poderiam 
ser benefi ciados.

Na sessão de ontem (9), o 
ministro criticou a decisão dos 

Câmara da Itália aprova 
redução do número
de parlamentares

Mourão defende reforma em 
encontro com empresários

caminho de crescimento e um 
crescimento sustentável e não 
aquele do voo da galinha. E, 
principalmente, para que se re-
verta esse quadro de desempre-
go que afeta a maioria do povo 
brasileiros e, principalmente, 
os jovens”.

Questionado sobre os desen-
tendimentos com o escritor 
Olavo de Carvalho, Mourão 
respondeu que essa questão é 
“página virada”. “Essa questão 
do Olavo, o presidente [Jair 
Bolsonaro] já colocou muito 
claro, é página virada. Todas 
as questões que coloquei aqui 
para vocês são muito mais 
importantes do que essa dis-
cussão paroquial, vamos dizer 
assim” (ABr).

Moro é fi gura central no 
governo, diz líder no Senado

rio da Agricultura. No relató-
rio, Bezerra Coellho também 
acolheu a recriação de dois 
ministérios, das Cidades e da 
Integração Nacional, a partir 
do desmembramento do Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional. Também foi aprovada 
a restrição às investigações co-
mandadas pela Receita e uma 
limitação ao compartilhamento 
de informações bancárias e 
fi scais com órgãos como o MP. 

Pelo relatório, a competência 
dos auditores da Receita fi cará 
restrita à esfera criminal, à 
investigação de crimes tributá-
rios ou relacionados ao controle 
aduaneiro. O texto estabelece 
que, fora crimes tributários, ou 
aduaneiros, o auditor precisará 
de uma ordem judicial para 
compartilhar qualquer infor-
mação de indício de crime com 
órgãos ou autoridades.

A votação de ontem foi 
apenas a primeira etapa. As 
mudanças aprovadas ainda 
precisam passar pelo plenário 
da Câmara e depois pelo do 
Senado (ABr). 

Governo federal pode anunciar 
novo contingenciamento

dois meses. Ele explicou que, 
com a redução das projeções 
de crescimento, a expectativa 
de receita também se reduz, 
enquanto as despesas permane-
cem constantes, obedecendo à 
Lei do Teto de Gastos. O Fórum 
Nacional foi realizado no BNDES 
e homenageou seu fundador, o 
ex-ministro João Paulo dos Reis 
Velloso, que morreu em feverei-
ro. O evento tratou da Reforma 
da Previdência e, sobre o tema, 
Waldery destacou a importância 
da reforma para que a economia 
tenha “fôlego” e reaja. O secretá-
rio adiantou que o governo vem 
estudando mudanças de gestão 
e governança do FGTS, com o 
objetivo de aumentar a rentabi-
lidade do fundo e modifi car as 
possibilidades de saque (ABr).
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News@TI
Webinar "Banco de dados: gerenciamento e 
migração sem dor de cabeça"

@O UOL DIVEO e a AWS (Amazon Web Services) promovem o 
webinar "Banco de dados: gerenciamento e migração sem dor 

de cabeça", no dia 14 de maio, das 11h às 12h. Durante uma hora, 
especialistas debaterão e responderão perguntas do público sobre 
maneiras simples e rápidas de migrar os bancos de dados para a nuvem 
e como gerenciá-los, focando na adoção de serviços complementares, 
como monitoração e backup; técnicas de segurança da informação; 
portabilidade e redução de custos. A inscrição é gratuita e pode ser 
feita em (http://materiais.uoldiveo.com.br/webinar-banco-de-dados). 
O webinar contará com a participação especial de Marcus Camillo, 
gerente de sistemas do UOL DIVEO e Andre Boaventura, arquiteto 
de soluções da AWS. "Levar as informações de uma empresa para 
a cloud pode ser um desafi o. Mas, com as ferramentas e soluções 
certas, é possível fazer isso facilmente. Pensando em nossos clientes, 
criamos esse webinar para ajudar a esclarecer as perguntas mais 
comuns sobre o tema", comenta Gil Torquato, CEO do UOL DIVEO.

HSM University fi rma parceria com a ABstartups
@Em linha com as principais estratégias de negócios da HSM University, 

a plataforma de educação corporativa é a mais nova mantenedora 
da Associação Brasileira de Startup, a ABstartups. A parceria é mais um 
caminho de aproximação com esse ecossistema e uma oportunidade para 
a HSM University entender o que de fato as empresas, incluindo os novos 
“unicórnios” estão desenvolvendo. Mas, principalmente, quais os desafi os 
para o setor e os cases de sucesso. “O objetivo é identifi car o que há de 
mais moderno e inovador no segmento, e transformar todo o conteúdo 
em soluções reais para o dia a dia destes profi ssionais”, explica Otello 
Bertolozzi Neto, gestor de marketing e desenvolvimento de negócios da 
HSM University. Neste primeiro momento, a HSM University oferecerá 
descontos nos cursos e pós-graduação da plataforma e palestras sobre 
o mercado de gestão empresarial aos associados da ABstartups. “A ABs-
tartups está conectada com mais de 12.000 startups no Brasil e vai atuar 
na conexão da HSM University com todo o ecossistema, capilarizando 
suas informações para potencializar os resultados das startups”, afi rma 
Rafael Ribeiro, diretor executivo da Abstartups.

ricardosouza@netjen.com.br

COLUNA DO HERÓDOTO

Não foi fácil vencer a 

eleição presidencial. 

O candidato da 

oposição tinha o 

apoio das esquerdas 

e era considerado um 

nacionalista. Estava 

ligado a movimentos 

políticos que pediam 

maior participação do 

Estado na economia. 

De  um lado diziam, era 
uma forma de aplainar 
as profundas desigual-

dades sociais reinantes no 
Brasil desde os tempos imemo-
riais. De outro defendia que as 
multinacionais fi cassem sobe 
rígido controle e fossem impe-
didas de participar da minera-
ção de produtos considerados 
estratégicos para o país como o 
petróleo. Ainda assim ele saiu 
vitorioso da eleição graças a um 
discurso moralista, de combate 
ao que chamava de degradação 
da família. 

Os eleitores viram nele um 
homem capaz de  combater 
uma endemia nacional, a cor-
rupção. Estava disposto, pelo 
menos nos seus discursos,, que 
não se dobraria a velha política, 
não faria o fatídico  “é dando 
que se recebe “ e o destino 
dos que se aproveitavam dos 
cofres públicos seria a cadeia. 
Jogava o estigma da péssima 
situação econômica do pais 
aos governos anteriores de 
inspiração marxista, dizia ele.

A política externa do Brasil 
ganhou grande destaque nas 
mídias nacionais. O presidente 
proclamava que era o momento 
de mudar os rumos da chan-
celaria e abandonar os velhos 
aliados que vinham desde a 
segunda guerra mundial. O 
velho barão do Rio Branco 
iria para o museu. Para isso 
era necessário se aproximar 
de alguns outros países que 
não tinham relações intensas, 
econômicas e políticas, com 
o Brasil. 

A aproximação com Cuba 
representava um verdadeiro 
desafi o ao poderoso Tio Sam. 
Mesmo com a vitória dos li-
derados de Fidel Castro,s os 
Estados Unidos não se apro-
ximavam do governo cubano 
e a diplomacia americana 
pressionava o Brasil para que 

fi casse longe da intensifi cação 
das relações comerciais com o 
país comunista. 

Obviamente que a esquerda 
apoiava essa intensificação 
política  com Cuba e advogava 
que uma aproximação com 
outros blocos hostis aos ame-
ricanos como o mundo árabe 
e as nações africanas que ema-
naram do desmantelamento 
dos antigos impérios coloniais 
europeus. O presidente tinha 
pouquíssimo conhecimento de 
política internacional e mesmo 
assim a colocava como um pilar 
mestre do seu governo. 

As questões econômicas 
exigiam medidas urgentes para 
sanear as contas do governo 
federal. A gastança do governo 
anterior deixou uma enorme 
dívida pública que ameaçava 
o equilíbrio fi scal do país e 
os investidores, nacionais e 
estrangeiros, tiraram o time de 
campo. Sem reformas profun-
das o país poderia quebrar e dar 
um calote  em quem detinha 
títulos de qualquer espécie. 

Mas ao invés de se atirar 
com dedicação as mudanças 
na economia, o presidente se 
envolvia em querelas paro-
quiais  dignas de alguém que 
nunca tinha tido o controle 
de uma nação nas mãos. Ele 
se fartou de se envolver em 
questões de ordem moral e 
comportamental. 

Comunicava-se por bilhe-
tinhos, os twittes da época. 
Imiscuiu-se nos anúncios na 
televisão, acusando-os de 
afrontar a família, proibiu os 
desfi les com roupas ousadas, 
os biquínis e até mesmo as 
corridas de cavalo e brigas 
de galo. 

Jânio Quadros envolveu-
-se com coisas pequenas, do 
cotidiano, que talvez fi cassem 
melhor nas mãos de um prefei-
to. Seu governo não completou 
oito meses, abandonado pelo 
Congresso, pelos partidos que 
o apoiaram e forte oposição na 
mídia, renunciou à presidência 
da república. Para uma coleção 
de historiadores foi uma ten-
tativa de golpe para se instalar 
no poder como um Nasser ou 
Nehru da América Latina. 

Na época Hugo Chaves ainda 
não existia politicamente.

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multi plataforma.

GGeral
CCOLUNA DO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

Bilhetinhos
ou Twittes?

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Beatriz Oliveira (*)

Essa palavrinha simples ganha cada vez 
mais força em todos os setores da econo-

mia: varejo, e-commerce, serviços, recursos 
humanos etc.

Claro que a área de eventos não poderia fi car 
de fora dessa forte tendência. Quando falamos 
do setor, é preciso que os creators (como são 
chamados os organizadores de eventos) parem 
de pensar de forma quadrada e entendam que os 
participantes de um show, festival (ou qualquer 
outro formato) não querem mais apenas "um 
ingresso", mas sim procuram por uma experi-
ência que proporcionem memórias marcantes.

O Réveillon é um dos melhores exemplos para 
ilustrar como o comportamento do público tem 
mudado, o que antes era apenas uma festa de 
fi nal de ano, geralmente simples e, algumas ve-

Muito mais que eventos, o cliente quer 
experiências inesquecíveis 

zes até estressante com fi las e desorganização, 
se transformou em uma série de experiências 
de turismo e ativações para marcas.

Em nossa plataforma conseguimos notar as 
mudanças nos últimos anos. A procura pelos 
destinos de Réveillon não se dá mais apenas 
pelo local, mas principalmente pelo conjunto 
que é oferecido pelos creators, e com bastan-
te antecedência, em março já vemos a busca 
crescente por eventos como este. Além disso, 
é comum ter eventos dentro de eventos, os 
chamados eventos satélites com ativações 
diversas que geram entretenimento e agregam 
valor ao pacote da festa.

Portanto, quando falamos do ecossistema 
de eventos, é preciso que os organizadores 
pensem em todos os pontos de contato com os 
participantes e público-alvo, desde a compra, 
entrada, estacionamento, reembolso e, claro, 

Se você der uma pequena "zapeada" na internet, com certeza encontrará inúmeras matérias que falam sobre 
experiência do cliente e como ela tem se tornado essencial para o sucesso de um negócio

o pós-evento (tão importante quanto o duran-
te, para quem quer fi delizar o cliente para as 
próximas ativações, e voltem).

Os creators andam tão preocupados com as 
experiências que seus participantes viverão (ou 
não) nos shows, festas e afi ns, que já criaram 
apps em que eles podem fotografar alguma 
irregularidade e postar para que se resolva o 
problema na hora ou até que seja feito o reem-
bolso do participante.

Lembre-se: o cliente está de olho em todos os 
detalhes e se você quer um evento de sucesso 
e fi delização, é melhor usar a tecnologia a seu 
favor e ouvi-lo com atenção.

(*) é Profi ssional de marketing com mais de 15 anos 
de experiência, focada na geração de demanda, 

inbound marketing, prosicionamento de marca e 
conscientização, Beatriz Oliveira é atual Heal de 

Marketing da Eventbrite Brasil, maior plataforma de 
tecnologia para eventos e venda de ingressos do 

mundo. 

Quem anda pelo centro de 
grandes cidades como Rio de 
Janeiro, São Paulo e Brasília, 
certamente, já esbarrou em 
patinetes elétricos, verdes 
ou amarelos, aparentemente 
largados pelas esquinas ou 
calçadas.  A alternativa de 
transporte surgiu de forma 
discreta, levantando a curiosi-
dade do brasileiro e, aos pou-
cos, começou a cair no gosto 
popular, transformando-se 
em “febre”. Desde a chegada 
do serviço de aluguel desses 
equipamentos, é comum ver 
pessoas circulando rapida-
mente entre os pedestres ou 
mesmo entre os carros em 
pequenos patinetes elétricos.

Na avaliação de especialis-
tas, a nova opção traz van-
tagens para a mobilidade de 
grandes cidades. Entretanto, 
é necessário que o Poder 
Público regulamente o uso do 
equipamento para que haja 
regras que garantam a segu-
rança de usuários, motoristas 
e pedestres. Professor do 
Programa de Engenharia de 
Transporte da UFRJ, Ronaldo 
Balassiano defende o aumen-
to no número de opções de 
transporte, sobretudo nos 
locais onde os carros são os 
grandes poluidores.

O ideal é que os patinetes possam trafegar em ciclovias ou 

ciclofaixas, juntamente com as bicicletas.

Apoio para conter 
impactos da migração 
de venezuelanos

O governador de Roraima, 
Antônio Denarium, pediu ontem 
(9) ajuda do Congresso para con-
seguir recursos junto ao governo 
federal e conter os impactos da 
crise migratória de venezuelanos 
no estado. Os cerca de 200 mil 
venezuelanos que chegaram 
ao país trouxeram um impacto 
grande para serviços essenciais. 
Na saúde, por exemplo, ele des-
tacou que 50% dos leitos estão 
ocupados por venezuelanos e que 
hoje, 40 dos 46 bebês internados 
na UTI neonatal na capital Boa 
Vista, são fi lhos de venezuelanas.

Na educação, 5 mil vagas na 
rede estadual são de venezuelanos. 
A área de segurança também foi 
afetada. Dos 2,7 mil detentos em 
Roraima, 300 são venezuelanos. 
O governador lembrou da MP que 
prevê R$ 223 milhões para Ope-
ração Acolhida, coordenada pelo 
Exército e elogiou muito o trabalho 
dos militares. Antes da operação, 
que completou em março um ano, 
a cidade era um caos, com gente 
na rua sem a minima condição 
humana de saude e alimentação.

“Com a operação a cidade foi 
ordenada. Está numa condição 
visivelmente muito melhor”, 
reconheceu. Apesar disso, ele 
destacou que o estado, que tem 
hoje 60 mil moradores venezue-
lanos, precisa de investimentos 
da ordem de R$ 30 milhões por 
mês para manter os serviços 
básicos que continuam sob sua 
responsabilidade.

O estudo utilizou dados 
da ampla gama de da-
dos online dos Centros 

de Controle e Prevenção de 
Doenças para Pesquisa Epide-
miológica, que inclui a causa 
de morte subjacente e contri-
buinte de todas as certidões 
de óbito de 47.728 milhões de 
indivíduos nos Estados Unidos 
de 1999 a 2017. 

Pesquisadores analisaram a 
taxa de mortalidade ajustada 
por idade para adultos negros 
e brancos entre 35 e 84 anos 
que morreram de insufi ciência 
cardíaca. O estudo mostrou, 
pela primeira vez, que as taxas 
de mortalidade por insufi ciên-
cia cardíaca vêm aumentando 
desde 2012. O aumento das 
mortes ocorre apesar dos 
avanços signifi cativos nos tra-
tamentos médicos e cirúrgicos 
para insufi ciência cardíaca na 
última década.

O aumento no número de 
mortes prematuras por insu-

Obesidade e diabetes são os principais fatores de risco para a 

insufi ciência cardíaca.
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Mortes por insufi ciência cardíaca 
aumentam em adultos jovens

As taxas de mortalidade devido à insufi ciência cardíaca estão aumentando, e esse aumento é mais 
proeminente entre os adultos com menos de 65 anos, considerados como morte prematura, segundo 
um estudo da Northwestern Medicine

Sadiya Khan, professora assis-
tente de medicina na Escola 
de Medicina da Universidade 
Northwestern Feinberg e 
cardiologista da Northwestern 
Medicine.

“Dada a população em enve-
lhecimento e as epidemias de 
obesidade e diabetes, que são 
os principais fatores de risco 
para a insufi ciência cardíaca, 
é provável que esta tendência 
continue a piorar”, disse ela.

Dados recentes mostram 
que a expectativa média de 
vida nos Estados Unidos 
também está diminuindo, o 
que compõe a preocupação 
de Khan. No próximo passo, 
os pesquisadores vão tentar 
entender melhor o que cau-
sa as disparidades na morte 
cardiovascular relacionada à 
insufi ciência cardíaca. O es-
tudo foi publicado na última 
segunda-feira (6) no Diário do 
Colégio Americano de Cardio-
logia (Agência Xinhua).

fi ciência cardíaca foi maior 
entre homens negros com 
menos de 65 anos de idade, 
e estima-se que 6 milhões de 
adultos nos Estados Unidos 
tenham insufi ciência cardíaca. 
É a principal razão pela qual 
os adultos mais velhos são 

admitidos em hospitais. 
“O sucesso das últimas três 

décadas em melhorar as taxas 
de mortalidade por insufi ciên-
cia cardíaca está agora sendo 
revertido, e é provável que 
seja devido às epidemias de 
obesidade e diabetes”, disse 

Ainda sem regras, patinetes elétricos 
invadem cidades e viram febre

“Do ponto de vista de se loco-
mover em distâncias pequenas, 
entre 5 km ou 6 km, nas redon-
dezas de casa ou do trabalho, o 
patinete traz uma contribuição 
boa para a mobilidade urbana. 
O grande problema é que as 
nossas autoridades, responsá-
veis por regular esses modos, 
continuam na idade da pedra”, 
questionou. Os equipamentos, 
alimentados por uma bateria, 
podem chegar a uma veloci-
dade máxima de 20 km por 
hora, tornando difícil frear ou 
mesmo desviar de um obstáculo 
a tempo de evitar uma queda 
ou colisão.

Especialista em mobilida-
de, Balassiano destacou que 
a regulamentação do Poder 
Público trará mais segurança. 
Não se trata de “engessar” o 
modo de transporte, mas evitar 
acidentes, uma vez que os pa-
tinetes alcançam velocidades 
muito altas para serem usados 
nas calçadas. “Se atropelar um 
idoso, uma criança ou uma 
gestante, a chance de aconte-
cer um acidente grave é muito 
alta”, advertiu Balassiano, para 
quem o ideal é que os patine-
tes trafeguem em ciclovias ou 
ciclofaixas, juntamente com as 
bicicletas (ABr).



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

de confi ança, ou ligue para
T : 3043-4171

É hora de rever a 
postura na empresa
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em diversos cenários de atuação na área da Saúde. Grandes nomes da 
Medicina nacional, como Pablo González Blasco, Marcelo Levites, Marco 
Aurélio Janaudis e Valdir Reginato, vão se juntar a especialistas vindos da 
Argentina, Espanha, Chile e Estados Unidos. Além de se aprofundar no 
tema principal, todos vão discutir casos clínicos, vivências profi ssionais 
e até mesmo debater o atual mercado de trabalho. O evento é encerra-
do com a premiação dos melhores trabalhos científi cos. Mais detalhes: 
(https://sobramfa.com.br/cientifi co/congressos/xxiii/programacao/).

E - Programa de Estágio
O Itaú Unibanco está recrutando estagiários para agências nos Estados 
de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do 
Sul. São vagas para universitários que estejam cursando Economia, 
Administração e Ciências Contábeis a partir do 3º semestre. Já para o 
Estado do Pará as vagas são destinadas à função de caixa. Com duração 
de até um ano, renovável por mais seis meses, dá a oportunidade de 
ocupar um papel estratégico na organização: o atendimento ao cliente na 
agência. Prevê treinamentos técnicos, comportamentais, tutoria, cursos 
à distância e plano de desenvolvimento pessoal. O candidato acessa o 
endereço (https://www.facebook.com/itauvagasagencia/) e envia uma 
mensagem inbox para se inscrever.

F - Onças-pintadas
A Jaguar Parede, intervenção artística urbana que reúne esculturas de 
onças-pintadas estilizadas, está com as inscrições abertas para artistas que 
tenham interesse em imprimir sua obra nas peças. São cerca de 80 moldes 
brancos feitos de fi bra de vidro. Até o dia 9 de junho, os artistas poderão 
enviar seus projetos para colorir as esculturas. Depois de pintadas e expostas 
em diversos pontos da capital paulista, as obras serão leiloadas. Metade do 
valor arrecadado será destinado a entidades com foco na preservação da 
onça-pintada e de seu ecossistema. Parte do valor também será destinado 
aos artistas participantes. Inscrições em (www.jaguarparade.com). 

G - Hotelaria de Luxo
Não basta estar em Nova York, é preciso se hospedar em Manhattan para 
viver com plenitude a viagem. Melhor ainda se você estiver próximo a 
Quinta Avenida e a alguns quarteirões do Central Park. O mais novo hotel 

A - Carreira Estruturada 
A Dedalus, empresa especializada em serviços de Cloud Computing, 
segue seu ritmo de crescimento e abre novas vagas. A precursora de 
tecnologias em cloud computing no País tem uma carteira de  cerca de 
mil clientes e um time de 100 profi ssionais. As posições que estão dis-
poníveis são na área de Tecnologia, onde a empresa tem uma trilha de 
carreira estruturada e investe fortemente na formação e certifi cação dos 
seus profi ssionais. As descrições das vagas – conhecimentos necessários, 
formação e responsabilidades – estão disponíveis em (dedalus.pandape.
com.br/). Para mais informações sobre a empresa: (www.dedalus.com.br).

B - Capacitação Coaching
Nos próximos dias 24 e 25, a cidade de Valinhos recebe mais uma edição 
do The Coaching Clinic. O curso capacita o aluno a realizar coaching 
dentro das organizações, através de um modelo de conversa com teoria 
e prática. Além disso, o programa disponibiliza o certifi cado de conclu-
são de validade internacional pela Corporate Coach U. Os interessados 
podem se inscrever pelo email (coach@profi tcoach.com.br) ou pelos 
telefones (21) 96471-4945 ou (21) 99625-3767.

C - Serviços de Cartório
O modelo de atuação praticado por cartórios no Brasil necessita migrar 
para um serviço digital baseado em blockchain. A Growth Tech, startup 
focada no desenvolvimento de projetos e soluções em blockchain para 
negócios, desenvolveu uma plataforma inovadora denominada Notary 
Ledgers, que permite solicitar e acompanhar serviços de cartório em 
ambiente virtual, no qual todas as transações são validadas e registra-
das em uma blockchain permissionada, formada por diversos cartórios 
brasileiros. A partir da plataforma, é possível emitir procurações, além 
de registros de nascimento ou óbito e união estável. Mais informações: 
(https://growthtech.com.br/).

D - Área da Saúde
Entre os dias 7 e 9 de junho, no Hotel Rancho Silvestre, em Embu 
das Artes, acontece o 23º Congresso Sobramfa, que reunirá médicos 
e estudantes de Medicina dispostos a resgatar as relações humanas 

da Big Apple é o Times Square Edition, na esquina da Sétima Avenida 
com a rua 47. O hotel oferece 452 apartamentos e uma penthouse com 
1300 m². No quesito gastronomia é possível provar da gastronomia do 
chef John Fraser nos dois restaurantes: 701West e o The Terrace and 
Outdoor Gardens. Chama também atenção os espaços de eventos e uma 
área só de entretenimento, o Paradise Club, em parceria com a House 
of Yes. No mais, academia 24 horas, com aparelhos de última geração, 
e um staff que domina vários idiomas, inclusive o português.

H - Portuários e Logísticos 
A Santos Brasil é prestadora de serviços portuários e logísticos completos, 
do Porto à Porta. Listada no Novo Mercado da B3, é referência na opera-
ção de contêineres no Brasil. Foi criada há 20 anos para operar o Tecon 
Santos, maior terminal da América do Sul, e já investiu R$ 4,8 bilhões, a 
valor presente, em aquisições, expansões, novos equipamentos, tecnologia 
e recursos humanos. Antecipando-se ao crescimento do fl uxo de comércio 
internacional, a Santos Brasil colaborou signifi cativamente para aumentar 
a capacidade logística portuária do País. Opera mais dois terminais de 
contêineres – Vila do Conde (PA) e Imbituba (SC), um terminal de carga 
geral (Imbituba) e um terminal de veículos no Porto de Santos. 

I - Games Festival
Até segunda-feira (13), desenvolvedores independentes, produtoras e 
agências de publicidade podem inscrever jogos no BIG Brands, seção 
do BIG Festival 2019 (Brazil’s Independent Games Festival) dedicada 
a games ou outras experiências digitais interativas encomendadas por 
marcas. As próprias empresas detentoras dos jogos também podem 
inscrever seus games na competição - os melhores serão selecionados 
por um júri técnico e expostos no evento. Para preencher o formulário, 
acesse o site: (https://www.bigfestival.com.br/bigbrandconcurso.html). O 
BIG Brands foi criado na edição de 2018 do Festival - que recebeu mais 
de 30 mil visitantes para ver os 87 jogos expostos (48 brasileiros). O 
vencedor da categoria foi o jogo brasileiro SG Football Freestyle, criado 
pelo Hermit Crab Studio para o time de futebol francês PSG. 

J - Testes de Osteoporose
No último dia 5 de maio, a biofarmacêutica Amgen, se aliou ao Guinness 
World RecordsTM e entidades locais de dez países (Brasil, Canadá, Mé-
xico, Colômbia, Turquia, Líbano, África do Sul, Dubai, Arábia Saudita e 
Kuwait), e quebrou o recorde mundial do Guinness com uma campanha 
que promoveu o maior número de testes de osteoporose em 24 horas. 
Mais de 7.000 pessoas foram testadas para determinar o risco de ter 
osteoporose.No Brasil, a empresa se uniu a Abrasso e a Osteoporose 
Brasil e testou 1.254 pessoas em eventos realizados em São Paulo, Santos 
e Rio de Janeiro. O recorde também contou com o apoio do Laboratório 
Fleury e da Fiesp. Mais informações: (http://www.amgen.com.br/).
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Para toda crise há 

sempre uma saída. 

Como é improvável 

que possamos prever, 

o melhor é aprender 

a conviver com elas 

positivamente

Quando todos tiverem 
pelo menos um pouco 
de otimismo, a situação 

pode melhorar, mas quando 
todos falam em crise, fortalece-
-se o momento conturbado. 
Cito uma antiga frase britânica, 
cuja tradução é: “Não devem 
ser ouvidos os que costumam 
dizer que a voz do povo é a voz 
de Deus, pois a impetuosidade 
do vulgo está sempre próxima 
da insânia.”

Em época de crise, existe 
uma grande demanda de vagas 
no mercado de trabalho por 
profi ssionais diferenciados e 
atualizados. O momento exige 
que os profi ssionais fortale-
çam suas habilidades e suas 
competências. Qual é o perfi l 
profi ssional que as empresas 
procuram? Posso afi rmar que 
elas se interessam por atitudes 
específi cas no momento de 
selecionar um colaborador. 

São elas: habilidade de 
comunicação, interesse, faci-
lidade de trabalho em equipe, 
aptidão para aceitar desafi os 
diferentes, além de ser com-
prometido e competitivo. 
Vale ressaltar que o motivo 
das empresas contratarem 
funcionários competitivos está 
no desejo de se superação que 
estes profi ssionais carregam e 
não apenas no interesse por 
exibir seus conhecimentos 
técnicos, o que é muito peculiar 
à geração Y.

Por outro lado, entre os 
profi ssionais que estão tra-
balhando – hoje, mais do que 
nunca – continuarão nas em-
presas aqueles que realmente 

fi zerem a diferença. As atitudes 
e as ações contam mais do que 
a descrição exata do cargo. 
Profi ssionais aperfeiçoados, 
reciclados, fl exíveis, respon-
sáveis, criativos para superar 
situações difíceis, capazes 
de trabalhar em equipe e de 
agregar valor à marca estarão 
com os empregos garantidos, 
especialmente aqueles que se 
candidatam a assumir funções 
dos que já saíram. 

Os que pensam “não ganho 
a mais para fazer isso” ou 
“isso está longe das tarefas 
que exerço” estão negando o 
reconhecimento como um bom 
profi ssional e poderão amargar 
rapidamente o desemprego. 
Afi nal, as funções nas empre-
sas continuam as mesmas, 
contudo em número menor 
de pessoas para executá-las.

Atualmente, as atualizações 
nos organogramas são cons-
tantes e nenhum colaborador 
pode se dar ao luxo de fi car 
restrito ao que costuma fazer 
nas épocas de “vacas gordas”, 
quando os custos absorviam 
os erros, incompetências 
e desperdícios. Os tempos 
são outros: a crise mudou a 
perspectiva das empresas e 
ninguém é exclusivo. 

A recomendação é para que 
todos ‘saiam do seu quadrado’ 
e tenham uma visão horizonta-
lizada da empresa, pois a visão 
vertical e restrita não tem mais 
espaço no mundo corporativo. 
Esteja pronto para desempe-
nhar as qualidades destacadas 
e ser um profi ssional que toda 
empresa deseja. Pondo-as em 
exercício, o crescimento e o 
sucesso serão conduzidos a 
você naturalmente.

 
(*) - Engenheiro Metalurgista 

pela Universidade Mackenzie, 
Mestre em Alumínio pela Poli/USP, 

Economista pela FGV, Master em 
Business Administration pela Los 

Angeles University, é presidente da 
Thomas Case & Associados e Fit RH 

Consulting.

Norberto Chadad (*)

A alta veio depois da esta-
bilidade de janeiro para 
fevereiro. O comércio 

recuou 4,5% na comparação 
com março do ano passado, 
mas teve alta nos outros ti-
pos de comparação: 0,3% na 
média móvel trimestral, 0,3% 
no acumulado do ano e 1,3% 
no acumulado de 12 meses. 

A alta foi sustentada ape-
nas por três setores: artigos 
farmacêuticos, médicos, or-
topédicos, de perfumaria e 
cosméticos (1,4%), outros 
artigos de uso pessoal e do-
méstico (0,7%) e equipamen-
tos e material para escritório, 
informática e comunicação 
(2,9%). Por outro lado, houve 
quedas nos setores de hiper-
mercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebi-
das e fumo (0,4%), combus-
tíveis e lubrificantes (0,8%), 
móveis e eletrodomésticos 
(0,1%), tecidos, vestuário 
e calçados (2,5%) e livros, 
jornais, revistas e papelaria 
(4,1%).

A alta foi sustentada por três setores: artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria

e cosméticos; outros artigos de uso pessoal e doméstico; equipamentos

e material para escritório, informática e comunicação.

A safra de cereais, legumi-
nosas e oleaginosas neste ano 
deve chegar a 231,5 milhões de 
toneladas, divulgou ontem (9) 
o Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística (IBGE). 
Caso a previsão se concretize, 
a produção será 2,2% maior, 
ou seja, com 5 milhões de 
toneladas a mais do que a re-
gistrada em 2018. A estimativa 
do Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola de abril 
do instituto é 0,6% maior em 
relação à última previsão, feita 
em março.

Os principais responsáveis 
pelo aumento da previsão de 
abril em relação a maio foram 
as projeções mais otimistas 
para as produções de milho 
(0,6%), soja (0,1%), sorgo 
(11%), trigo (7,1%) e algodão 
herbáceo (1,8%). Entre as 
três principais safras de grãos, 
apenas o milho deverá ter 
crescimento em relação a 2018 
(12,6%). A soja deverá queda 
de 4,4% e o arroz, de 10,6%.

Entre as lavouras com 
produção esperada de mais 
de um milhão de toneladas, 

O milho deverá ter crescimento de 12,6% em relação a 2018.

A participação feminina nas 
empresas familiares teve um 
aumento, passando de 21% em 
2017 para 31% em 2018, de 
acordo com a última edição da 
pesquisa “Retratos de família 
realizada pela KPMG. Em 28% 
das empresas, elas ocupam um 
cargo em número reduzido, uma 
queda em relação ao ano ante-
rior (34%). O estudo contou com 
a participação de 217 empresas 
familiares de 19 estados de todas 
as regiões do país.

Os dados do levantamento 
mostraram que um número 

signifi cativo de mulheres ain-
da não ocupa uma posição de 
destaque, mas que houve uma 
queda nesse índice: 45% em 
2018 e 41% em 2017. “Os dados 
indicam que a participação das 
mulheres nos cargos de lideran-
ça nas empresas familiares em 
todos os níveis tem aumentado 
nos últimos anos, mesmo que 
lentamente. Mas, o fato de eles 
ocuparem um lugar de lideran-
ça ainda é um desafi o”, analisa 
o sócio da KPMG e responsável 
pela pesquisa, Sebastian Soares 
(www.kpmg.com.br).

Caiu a 
inadimplência 
das empresas 
no 1º trimestre

A inadimplência das empre-
sas em todo o país caiu 9,8% no 
1º trimestre contra o mesmo pe-
ríodo do ano anterior, de acordo 
com dados nacionais coletados 
pela Boa Vista. O indicador é 
um somatório dos principais 
mecanismos de apontamento 
de inadimplência empresarial, 
isto é, cheques devolvidos, 
títulos protestados e registros 
de débitos realizados na base 
do SCPC.

Na análise acumulada em 
quatro trimestres, a queda foi 
de 11,1%. Já na comparação 
com o 4º trimestre de 2018 
houve aumento de 0,1%, con-
siderando os dados dessazona-
lizados. Os últimos resultados 
indicam para a manutenção dos 
baixos níveis de inadimplência 
das empresas, que no início de 
2017 começaram a registrar 
queda no acumulado em quatro 
trimestres. 

Em um primeiro momento, 
esse movimento se deveu 
apenas a restrição de crédito 
por parte das concedentes, 
mas com a gradual melhora 
na situação econômica, as em-
presas observaram aumento 
nas receitas, infl ação menor e 
juros em queda, fatores que têm 
auxiliado para a amenização dos 
fl uxos de inadimplência (Boa 
Vista SCPC).
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Vendas do comércio cresceram 
0,3% de fevereiro para março

O volume de vendas do comércio varejista brasileiro cresceu 0,3% na passagem de fevereiro para março 
deste ano, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada ontem (9) pelo IBGE

O comércio varejista am-
pliado, que inclui veículos e 
materiais de construção, teve 
alta de 1,1% na passagem de 
fevereiro para março, com 
os crescimentos de 4,5% do 
segmento de veículos, motos, 
partes e peças e de 2,1% dos 
materiais de construção. Na 

comparação com março de 
2018, a queda foi de 3,4%. 
No acumulado do ano, houve 
alta de 2,3% e no acumulado 
de 12 meses, avanço de 3,9%.

A receita nominal do varejo 
cresceu 0,8% na comparação 
com fevereiro, 0,2% na compa-
ração com março de 2018, 4% 

no acumulado do ano e 4,7% 
no acumulado de 12 meses. 
A  receita do varejo ampliado 
cresceu 1,6% na comparação 
com fevereiro, 0,3% na com-
paração com março do ano 
passado, 5,3% no acumulado 
do ano e 6,6% no acumulado 
de 12 meses (ABr). 

IBGE prevê safra de grãos 
2,2% maior neste ano

além do milho, são esperadas 
altas, na comparação de 2019 
com 2018, nas safras de algodão 
(29%), feijão (3,2%), sorgo 
(5%) e trigo (3,9%). A área 
colhida também deve fechar o 
ano com crescimento de 2,2% 
em relação a 2018, uma redução 
de 0,1% na comparação com a 
estimativa feita em março.

Além dos cereais, legumi-
nosas e oleaginosas, o IBGE 
também estima a produção de 
outras lavouras importantes 

para a agricultura brasileira 
como a cana-de-açúcar, o café 
e a laranja. A cana-de-açúcar, 
maior produto agrícola bra-
sileiro, com mais de 600 mil 
toneladas colhidas por ano, 
deve fechar o ano com alta de 
2,1%. Outros produtos com 
alta prevista são a mandioca 
(5,6%), o tomate (0,7%) e a 
banana (2,7%). Por outro lado, 
são esperadas quedas nas 
safras de café (-10%), laranja 
(-5,2%) e uva (-10,7%) (ABr).

Aumenta a participação feminina 
nas empresas familiares
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Do ouro ao papel
Originalmente havia a 

mercadoria que todos 

queriam e que era 

utilizada como a base 

das trocas, até chegar 

no uso do ouro e outros 

metais

Depois veio o papel, que 
representava o metal. 
Por fi m, o papel des-

vinculado do metal. O aspecto 
fundamental é o controle e 
emissão do papel. O dólar se 
tornou a moeda mundial domi-
nante, dando origem ao dinhei-
ro que faz dinheiro, e nisso se 
foi fundamentando a economia 
real que em dado momento 
fi cou subordinada às fi nanças. 
O câmbio se tornou a grande 
incerteza que trava tudo, pois 
fl utua sem parâmetros, difícil 
de explicar e entender. 

Com a ausência de plane-
jamento em suas contas, os 
países se tornaram depen-
dentes de dólares, a classe 
política sempre que pode vai 
negociando algum para si e 
fecha os olhos, permitindo 
que o país caia nas malhas dos 
fi nanciamentos dos quais o 
governo acaba fi cando refém. 
São dívidas enormes, com co-
missões e juros pesados que, na 
maioria das vezes, não trazem 
melhorias para a população, 
embora esta sempre sofra as 
consequências.

Vemos tanta miséria pelas 
cidades e percebemos que há 
algo errado na trajetória do ser 
humano. O que será? O carma? 
A desigualdade na apropria-
ção dos recursos naturais? O 
querer egoístico? É tudo isso, 
cada fator em decorrência do 
outro; é a grande semeadura 
esquecida que apresenta os 
frutos.

O mundo vive um momento 
de inquietação e incerteza. Há 
muito falatório e informações 
desencontradas. A globaliza-
ção complicou mais ainda, pois 
cada povo tem de conduzir o 
seu destino com as peculia-
ridades que lhe são próprias 
para formar raízes. A China 
está olhando para si e agindo; 
cobriu os custos internos com 
sua moeda, exportou em dóla-
res e fez sua reserva. Os outros 
estão olhando para a China e 
esperando o quê para dar uma 
ajustada na economia?

Permanentemente os san-
guessugas vão mamando à 
vontade, as grandes corpora-
ções também. Quem não mama 
nas vantagens e incentivos vai 
embora. No período Dilma o 
papagaio da dívida subiu pró-
ximo a 5 trilhões de reais. Na 
luta pelo poder, o país sofre e 
permanece no declínio. O que 
vai ser do Brasil? Os gurus eco-
nômicos e políticos, nacionais 
e internacionais, poderiam 
ajudar mais.

Estamos sendo enrolados 

desde os anos 1980. O jornalis-
ta Luis Nassif fez o diagnóstico: 
o plano real foi bom, mas o 
seu alongamento acabou com 
a energia taurina da indús-
tria. Agora, com a situação 
econômica agravada pela 
incompetência, corrupção e 
endividamento, o atraso fi cou 
enorme, sem que os reais 
problemas existentes sejam 
tratados com fi rmeza. O défi -
cit da previdência precisa ser 
resolvido, mas e quanto ao 
resto: produção, empregos, 
equilíbrio nas contas internas 
e externas? Nos últimos 25 
anos era para tudo isso ter sido 
equacionado, faltaram estadis-
tas patriotas e bom preparo das 
novas gerações.    

Na educação falimos, não se 
sabe o que querem os jovens 
do Brasil. A questão dos jovens 
é de suma gravidade, pois não 
aprenderam desde cedo a lei 
do equilíbrio e pensam que 
podem tudo, sem esforço nem 
responsabilidade. A energia 
da adolescência é dirigida 
para a licenciosidade sem ter 
reconhecido a grande respon-
sabilidade do ato de geração. 
Habilidosos teóricos insufl am o 
ódio sem querer reconhecer a 
lei espiritual da reciprocidade. 
Os teóricos vêm de longa data. 
Marx começou e vieram outros 
que foram interpretando a vida 
ao seu bel-prazer esquecendo 
que a semeadura é livre, mas a 
colheita é obrigatória. 

O presente resulta de déca-
das de irresponsabilidade da 
classe política em conluio com 
os aproveitadores oportunistas 
e da indolência dos seres hu-
manos. Por que muitas nações 
não conseguem alcançar pro-
gresso e qualidade de vida si-
milar às nações desenvolvidas?

O jornalista científi co norte-
-americano Daniel Goleman diz 
que, de maneira geral, os pais 
não conseguiram transferir 
seus valores para os fi lhos. 

A falência da escola é uma 
questão que requer aprofun-
damento. Houve um declínio 
geral a partir dos anos 1970. 
A burocracia sucumbiu diante 
de pressões com interesse em 
moldar o comportamento das 
novas gerações resultando em 
apagão mental, indisciplina e 
revolta instilada por ideologias 
socialistas que induzem a ideia 
de que está tudo errado, não 
dá para aproveitar nada e a 
solução é destruir. Quanto 
pior, melhor. Faltam propósi-
tos nobres. 

É preciso ser forte e confi ar 
nas leis da Criação. 

(*) - Graduado pela FEA/USP, é autor 
dos livros: Nola – o manuscrito que 

abalou o mundo; 2012...e depois?; 
Desenvolvimento Humano; O Homem 

Sábio e os Jovens; A trajetória do 
ser humano na Terra – em busca da 

verdade e da felicidade; e O segredo 
de Darwin - Uma aventura em busca 

da origem da vida
(bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

O presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, notifi cou o Congresso que pretende 
designar o Brasil como um aliado prioritário 
extra-Otan. “Estou tomando essa medida para 
reconhecer o recente comprometimento do 
Brasil em aumentar a cooperação militar com os 
Estados Unidos, e em reconhecimento do nosso 
próprio interesse nacional em intensifi car nossa 
coordenação militar com o Brasil”, informou um 
comunicado assinado por Trump. 

O republicano se reuniu em março com o 
presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em Wa-
shington, e já naquela época disse que tinha 

intenção de reconhecer o país como aliado 
preferencial. Como a declaração é unilateral, 
os Estados Unidos não precisam de aprovação 
de nenhum outro país para colocar o Brasil 
na lista.

Caso a possibilidade se concretize, o Brasil 
entrará em um rol composto também por Is-
rael, Argentina e Austrália. O status permitirá 
que o país se torne comprador preferencial de 
equipamentos militares dos EUA, participe de 
leilões no Pentágono e tenha prioridade em 
treinamentos militares com as forças norte-
-americanas (ANSA).

Comissão aprova 
transferência do 
Coaf para Economia

Por 14 votos a 11, a comissão 
especial mista que analisa a 
MP da Reforma Administrativa 
decidiu tirar o Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras 
(Coaf) do Ministério da Justiça 
e transferi-lo para o Ministério 
da Economia. A mudança teve o 
apoio dos partidos do chamado 
centrão (DEM, PP, PSD, PR, 
PTB, PRB, Pros, Podemos e 
Solidariedade) e da oposição. 
Criado em 1998, no âmbito do 
Ministério da Fazenda, o Coaf 
é uma órgão de inteligência 
fi nanceira do governo federal 
que atua principalmente na 
prevenção e no combate à 
lavagem de dinheiro.

A comissão também aprovou, 
por 15 votos a 9, emenda para 
que a demarcação de terras 
deixe de ser uma atribuição 
do Ministério da Agricultura. O 
retorno da Funai ao Ministério 
da Justiça já estava previsto no 
relatório do líder de governo 
no Senado, Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE). Com a 
nova emenda, a demarcação 
de terras voltará a ser respon-
sabilidade da Funai.

A votação de ontem (9) foi 
apenas a primeira etapa da 
MP que trata da reforma admi-
nistrativa. As mudanças ainda 
precisam ser também aprova-
das pelo plenário da Câmara e 
depois pelo do Senado. Para não 
expirar, o texto de conversão 
da medida provisória precisa 
ser ter a votação concluída 
nas duas Casas até o dia 3 de 
junho (ABr).

A prisão do deputado e 
primeiro vice-presidente da 
Assembleia Nacional da Ve-
nezuela, Edgar Zambrano, foi 
rejeitada pela Grupo de Lima, 
formado pelos governos da Ar-
gentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Gua-
temala, Honduras, Panamá, 
Paraguai, Peru e Venezuela.

Em comunicado divulgado 
ontem (9) pelo Itamaraty, o 
Grupo de Lima expressa sua 
rejeição à prisão de Zambrano. 
“Rejeitamos categoricamente 
a prisão arbitrária do deputa-
do e primeiro vice-presidente 
da Assembleia Nacional, Ed-
gar Zambrano, que foi levado 
na noite desta quarta-feira (8) 
com o uso da força para a sede 
da polícia política de Nicolás 
Maduro, a mando do general 
sancionado Gustavo González 
López”, diz o documento.

O Grupo rejeita também 
a decisão, que qualifi ca de 
“ilegítima” e “arbitrária”, da 
Assembleia Nacional Consti-
tuinte, de retirar a imunidade 

Vice-presidente da Assembleia da Venezuela, Edgar Zambrano. 

As mudanças, vistas com 
reservas mesmo por 
parte dos apoiadores 

da reforma, têm sido alvo de 
críticas desde a chegada da 
proposta ao Congresso e têm 
grandes chances de serem 
alteradas pelos parlamentares.

Pela proposta, idosos com 
renda familiar mensal de até 
R$ 238 terão de aguardar 
até os 70 anos para receber 
integralmente o BPC. Atual-
mente o benefício, no valor 
de um salário mínimo (R$ 
998), é pago mensalmente às 
pessoas com defi ciência e aos 
idosos com 65 anos ou mais 
que comprovem não possuir 
meios de se sustentar, e nem 
de ter auxílio da família. A 
equipe econômica quer criar 
duas faixas de benefícios para 
idosos carentes — a partir dos 
60 anos, com valor de R$ 400, 
e a partir dos 70 anos, no valor 
de um salário mínimo.

O governo estima que as mu-
danças no BPC garantirão uma 

Idosos terão de aguardar até 70 anos para receber

integralmente o BPC.

Exploração 
das riquezas 
amazônicas

O senador Lucas Barreto 
(PSD-AP) afirmou que há 
muita desinformação a respei-
to da Amazônia, o que priva 
os moradores da região de 
usufruírem qualquer benefício 
social em virtude das riquezas 
lá existentes. O parlamentar 
defendeu a revogação da Re-
serva Nacional do Cobre e seus 
Associados (Renca), localiza-
da no Pará e no Amapá, para 
que a área, rica em fósforo, 
ouro, titânio e outros minerais, 
seja explorada e suas riquezas 
benefi ciem a população local 
e também o país.

“A revogação da Renca irá 
sinalizar o fim da política 
ideologizada das ONGs e o 
intervencionismo desastroso 
do Estado nacional. Já é tempo 
de fi ndar esse processo irra-
cional, em que, na mineração, 
o Brasil banca os riscos, faz as 
pesquisas e as grandes em-
presas capitalizam os lucros 
na exploração das nossas 
riquezas minerais”, disse (Ag.
Senado).

O Plenário do Senado apro-
vou o projeto que dispensa a 
carta de anuência no processo 
de georreferenciamento de 
imóveis rurais.O projeto deter-
mina que, com a dispensa da 
anuência expressa dos confron-
tantes para realização dessa 
descrição georreferenciada, 
bastará a declaração do próprio 
requerente de que respeitou 
os limites e as confrontações. 
Autor da proposição quando 
ainda era deputado federal, o 
senador Irajá (PSD-TO) disse 
que a iniciativa benefi cia mais 
de 15 milhões de pequenos, 
médios e grandes produtores 
em todo o país. 

O projeto busca resolver 
litígios ocorridos há muitas dé-
cadas, quando as medições das 
propriedades não eram preci-
sas, o que contribuiu para gerar 
insegurança jurídica em todo o 
país. Irajá explicou que todo o 
procedimento do georreferen-
ciamento é bastante cuidadoso, 
porque envolve trabalho e 

O senador Irajá (PSD-TO) afi rmou que a iniciativa vai 

benefi ciar mais de 15 milhões de produtores.

Representantes de 21 cate-
gorias profi ssionais ligadas à 
segurança pública criticaram 
ontem (9), em audiência na 
Comissão de Segurança da 
Câmara, o tratamento diferen-
ciado dado pelo governo federal 
a civis e militares na reforma da 
Previdência. Ao encaminhar a 
reforma ao Congresso, o gover-
no optou por defi nir as regras 
de aposentadoria e pensão 
de policiais civis e federais, 
de agentes penitenciários e 
socioeducativos e daqueles 
que desempenham atividades 
de risco.

Já policiais militares e bom-
beiros militares seguirão as 
regras da reforma proposta 
para as Forças Armadas. O re-
presentante da Federação Na-
cional dos Policiais Rodoviários 
Federais na audiência, Marcelo 
Azevedo, defendeu tratamento 
previdenciário diferenciado 
para as forças de segurança 
pública em comparação com 
o cidadão comum. Azevedo, 
entretanto, disse que a reforma 
da Previdência não deve fazer 
distinção entre os profi ssionais 
da segurança pública, sejam 

civis ou militares.
Para justifi car a similaridade 

com os militares, ele enume-
rou características inerentes à 
atividade policial, como risco, 
desgaste físico e mental e a 
restrição a alguns direitos. “O 
Brasil é o País onde mais mor-
rem profi ssionais de segurança 
pública, com 542 mortes em 
2017”, disse Azevedo, acres-
centando que a idade média de 
morte do policial é de 56 anos 
e o índice de suicídio é 3 vezes 
maior do que a média do País.

Pelo texto da proposta, poli-
ciais e agentes passam a ter o 
mesmo regime de Previdência 
e precisarão ter, no mínimo, 55 
anos de idade para requerer 
a aposentadoria. Atualmente, 
policiais podem se aposentar 
com qualquer idade, desde que 
comprovem um tempo mínimo 
de contribuição e de atividade 
policial. Já a reforma da Previ-
dência dos militares das Forças 
Armadas, que valerá também 
para policiais e bombeiros milita-
res, aumenta o tempo de serviço 
de 30 para 35 anos, mas não prevê 
idade mínima para a reserva 
remunerada (Ag.Câmara).
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BPC é um dos pontos polêmicos 
da reforma da Previdência

Importante programa assistencial de transferência de renda do país, o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) é, junto com a aposentadoria rural, um dos pontos da proposta de reforma da 
Previdência que enfrentam maior resistência

números não pode se sobrepor 
ao retorno social do BPC. “Com 
a redução para R$ 400 por mês, 
o idoso vai ser devolvido para 
o asilo. Se hoje eles estão na 
casa de suas famílias, é porque 
o BPC ajuda a comprar medi-
camentos, alimentos. Fora que 
esse valor não signifi ca nem 
1% do rombo da Previdência”, 
argumentou a senadora Kátia 
Abreu (PDT-TO).

O líder do governo no Sena-
do, Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), também considera 
“sensível” mexer no BPC e 
avalia que deverá ser revisto. 
“Sem reforma, o Brasil quebra, 
mas é natural que a proposta 
seja aprimorada. O BPC é uma 
questão muito sensível, assim 
como o trabalhador rural. Pela 
leitura que faço, essas duas 
matérias têm boas chances 
de serem modifi cadas ou até 
mesmo retiradas, porque o 
BPC não é Previdência, é assis-
tência social”, avaliou Bezerra 
(Ag.Senado).

economia de R$ 34,8 bilhões 
em 10 anos. Pelos cálculos da 
Instituição Fiscal Independente 
(IFI), vinculada ao Senado, 
o ganho líquido seria menor:
R$ 28,7 bilhões. Para o diretor-
-executivo da IFI, Felipe Salto, 
o governo precisa explicar 
como chegou a esse resultado. 
“Quando divulgamos os R$ 28,7 

bilhões, mostramos o detalhe 
do cálculo em uma nota técnica 
com gráfi cos e tabelas ano a 
ano. Agora o governo divulgou 
R$ 34,8 bilhões. É preciso que o 
governo explique um pouco me-
lhor esses números”, ponderou.

Independentemente da eco-
nomia estimada, parlamentares 
consideram que a “frieza” dos 

Grupo de Lima rejeita a prisão 
do opositor Zambrano

parlamentar de todos os mem-
bros da Assembleia Nacional, 
integrada pelos deputados: 
Edgar Zambrano Ramírez, Hen-
ry Ramos Allup, Luis Germán 
Florido, Mariela Magallanes 
López, José Simón Calzadilla 
Peraza, Américo de Grazia, 
Juan Andrés Mejía, Freddy 
Superlano, Sergio Vergara e 
Richard José Blanco Delgado.

Para o Grupo de Lima, as 
duas medidas adotadas ontem 
representam “um ato nulo e 

inconstitucional, uma vez que, 
de acordo com a Constituição 
venezuelana, o único órgão 
que pode retirar a imunidade 
parlamentar é a Assembleia 
Nacional. A retirada dessa 
prerrogativa sem o devido 
processo por uma autoridade 
espúria, como é a Assembleia 
Nacional Constituinte, consti-
tui uma afronta aos princípios 
democráticos e aos direitos 
humanos reconhecidos no 
direito internacional” (ABr).

Projeto simplifi ca o georreferenciamento 
de propriedades rurais

tecnologia de alta precisão e 
confere ao procedimento total 
confi abilidade. Além da tecno-
logia há os marcos cravados nas 
divisas das propriedades. 

Ao fi nal, o processo é ava-
liado pelo Incra, que valida 
o georreferenciamento, en-
caminhado para averbação 
em cartório, disse o autor do 

projeto. “A exigência de carta 
de confrontação já foi dispen-
sada pelo Incra há anos, mas os 
cartórios continuam exigindo 
essa burocracia. O projeto 
simplifi ca e vai destravar mi-
lhares de processos em todo 
o Brasil”, afi rmou. A matéria 
segue para sanção presidencial 
(Ag.Senado).

Brasil como aliado prioritário extra-Otan

Profi ssionais da 
segurança querem 

equiparação com militares
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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. 

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.  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.  

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 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 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 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. 

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 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 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 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.  

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. 
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COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
CATADORES AUTÔNOMOS DE PAPEL,

APARAS E MATERIAIS
 REAPROVEITÁVEIS - COOPAMARE

CNPJ. 60.908.308/0001-61 - Inscrição Estadual: 112.582.578.113 - CCM. 3.667.459-1
 Rua Galeno de Almeida, 659 - Pinheiros - CEP. 05410-030 - São Paulo

E-mail: coopamare@gmail.com - Tel.: 3064-3976 Site: www.coopamare.org.br

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordiária
A Diretora Presidente, da Cooperativa de Trabalho dos Catadores Autônomos de
Papel Aparas e Materiais Reaproveitáveis (COOPAMARE), no uso das atribuições
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados para reunirem em
Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se na sua sede social, à Rua Galeno de
Almeida nº 659, Pinheiros, no dia 19/05/2019, às 8h00 com 2/3 (dois terços) dos
seus associado para primeira convocação; às 9h00 com metade mais um de seus
associados em segunda convocação ou as 10h00 com o numero mínimo de 30
associados em terceira convocação, sendo o quórum para verificação de associados
90 pessoas conforme Contrato Mútuo de Dinheiro à Pessoa Física para Construção
no Programa de Moradia Crédito Solidário - Responsabilidade Social  para
deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1) Apresentação e aprovação do
Regulamento de Participação nas atividades do Programa de Moradia Crédito
Solidário; 2) Assuntos Gerais de interesse social da cooperativa.

São Paulo, 9 de maio de 2019
Nilzete Romão dos Santos - Diretora Presidente

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO
INTERCLEAN S.A., sociedade por ações, com sede na Rua 24 de Maio, nº 35 - 2º
andar - sala 212 - Centro - Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01041-001, inscrita no
CNPJ.MF nº 03.956.370/0001-95, NIRE 35300190815, neste ato representada pelo
Presidente do Conselho de Administração Sr. Johannes Antonius Maria Wiegerinck,
vem por meio da presente declarar a quem possa interessar e para todos os fins de
direito, o extravio dos seguintes livros societários: (i) Livro de Registro de Ações
Nominativas, (ii) Livro de Registro de Transferência de Ações Nominativas; (iii) Livro
de Registro de Atas das Assembleias Gerais; (v) Livro de Registro de Atas das Reu-
niões da Diretoria, que se encontravam arquivados na sede da Companhia, fato este,
constatado pelos acionistas da Companhia na data de 09 de maio de 2019, forma que
a Companhia não mais possui referidos Livros Societários em seus arquivos.

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA
CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE 35.300.318.005

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30.04.2019
Data, hora, local: 30.04.2019, 09hs, na sede social, São Paulo/SP, Avenida Marechal Mário Guedes, 221, Jaguaré, CEP 
05348-010. Convocação e Presenças: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, confor-
me assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, fi cando, assim, dispensada a convocação nos termos do 
Artigo 124, § 4º, Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Composição da Mesa: Os trabalhos foram pre-
sididos por Anrafel Vargas Pereira da Silva e secretariados por Frederico Guimarães da Silva. Ordem do Dia: Em 
AGO: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstra-
ções Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018; (ii) 
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2018 e a distribuição de dividendos. Em 
AGE: (iii) deliberar sobre a capitalização de reservas de lucros, com o consequente aumento do capital social integra-
lizado, sem aumento do capital subscrito. Deliberações: Preliminarmente, foi aprovada a lavratura da presente ata 
na forma sumária, nos termos do Artigo 130, § 1º da Lei das S.A. Passou-se, então, à análise da ordem do dia, tendo 
sido tomadas as seguintes deliberações, todas por unanimidade de votos, abstendo-se de votar, no entanto, os legal-
mente impedidos, nos termos do Artigo 134, § 1º da Lei das S.A.: Em AGO: (i) Relatório da Administração, Ba-
lanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2018: foi aprovado, na 
íntegra, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social en-
cerrado em 31.12.2018, bem como o Parecer dos Auditores Independentes. Em observância ao Artigo 133 da Lei das 
S.A., referidos documentos foram devidamente publicados nas edições de 25.04.2019 dos jornais DOESP e “Empresas 
e Negócios”. Os acionistas declaram que tomaram conhecimento de referidos documentos e consideraram sanada a 
falta de publicação dos anúncios sobre a disponibilização de referidos documentos, bem como a observância dos pra-
zos de antecedência aplicáveis, na forma do Artigo 133, §4º, da Lei das S.A. (ii) Destinação do lucro líquido do 
exercício e distribuição de dividendos: foi aprovada a proposta da administração para destinação do lucro líqui-
do apurado no exercício social fi ndo em 31.12.2018, no valor total de R$ 4.511.948,91, conforme constou das demons-
trações fi nanceiras da Companhia aprovadas nos termos do item (i) acima, da seguinte forma: (a) será constituída Re-
serva Legal, conforme previsto no Artigo 193 da Lei das S.A., no valor de R$ 2.357.578,33; e (b) foi aprovada, por fi m, 
a distribuição de R$ 2.154.370,58 a título de dividendos adicionais aos acionistas, na proporção da participação de 
cada um no capital social da Companhia, para pagamento conforme disponibilidade de caixa da Companhia até 
31.12.2019. Em AGE: (iii) Capitalização de reservas de lucros- aumento do capital social integralizado, 
sem aumento do capital subscrito: preliminarmente, os acionistas fazem constar que o capital social integraliza-
do da Companhia até esta data monta R$ 31.899.357,66. Na sequência, foi aprovada a capitalização total da Reserva 
Legal, no valor de R$ 2.357.578,33, reputando-se, dessa forma, integralizada parcela correspondente do capital social 
subscrito pelos acionistas e pendente de integralização, atribuindo-se referida integralização aos acionistas na propor-
ção da participação de cada um no capital social. Em face da capitalização da Reserva Legal, os acionistas fazem cons-
tar que, do capital social total subscrito, no valor de R$ 60.650.000,00, o montante de R$ 34.256.935,99 encontra-se 
integralizado e o montante de R$ 26.393.064,01 será integralizado nos termos e condições estabelecidos nos respec-
tivos Boletins de Subscrição fi rmados pelos acionistas quando da subscrição das ações de emissão da Companhia. En-
cerramento: Nada mais a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos da presente assembleia, da qual lavrou-se a pre-
sente ata, que tendo sido lida por todos e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Anrafel Vargas Perei-
ra da Silva, Presidente; Frederico Guimarães da Silva, Secretário. Acionistas: Latte Coleta Holding S/A e Latte Sanea-
mento e Participações S/A., neste ato representadas por Antonio Correia da Silva Filho e Thiago Ricardo Pelúcio; e Vega 
Valorização de Resíduos S.A., neste ato representada por Anrafel Vargas Pereira da Silva e Carlos Alberto Nunes Bezer-
ra. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 30.04.2019. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da 
Silva - Presidente, Frederico Guimarães da Silva - Secretário. Acionistas: Vega Valorização de Resíduos S.A. - 
VVR, Anrafel Vargas Pereira da Silva, Carlos Alberto Nunes Bezerra; Latte Coleta Holding S/A., Antonio Correia da 
Silva Filho, Ricardo Pelúcio; Latte Saneamento e Participações S/A, Antonio Correia da Silva Filho, Ricardo Pelú-
cio. JUCESP nº 243.602/19-4 em 06.05.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REV. JOSÉ MANOEL DA CONCEIÇÃO
CNPJ nº 55.951.552/0001-77
BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2018 (valores expressos em Reais)
ATIVO
Circulante
Caixa/Bancos 731,69
Aplicações Financeiras 25.388.152,42
Aluguéis a Receber 419.573,71
Estoque (livros) 17.965,70
Adiantamento Férias 4.520,21

25.830.943,73
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Aplicações Indisponíveis 92.963,27
Depósitos Judiciais-IPTU 2.424.414,02

2.517.377,29
Permanente
Imobilizado 36.381.501,88
Depreciação Acumulada (14.342.154,18)

22.039.347,70
Total do Ativo 50.387.668,72

PASSIVO
Circulante
Obrigações Trabalhistas 71.970,53
Não Circulante
Exigível a Longo Prazo
Valores em Caução 92.963,27
Litígio IPTU-Reembolso 1.782.989,04

1.875.952,31
Patrimônio Liquido
Superávit Acumulado 33.969.192,94
Reserva de Reavaliação 12.418.717,57
Superávit do Período 2.051.835,37

48.439.745,88

Total do Passivo 50.387.668,72

MARCOS T. OTSUBO - Contador - CRC/SP 156260
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Fundação Educacional Rev. José Manoel da Conceição, no uso de suas atribuições legais
e estatutárias, após haver procedido ao exame das Demonstrações Contábeis da Fundação, relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, concluiu com base neste exame, que as referidas demonstrações
refletem adequadamente as situações financeira e patrimonial da Fundação, e por seus membros abaixo
assinados, recomenda a aprovação das contas. São Paulo, 19 de fevereiro/2019.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Dr. Ciro Aimbiré de Moraes Santos  Dr. Ernesto de Jesus Herrera Dr. Orlando Silva França Jr.

DIRETORIA EXECUTIVA
Dr. José Wilton Teixeira Lima  Dr. José Francisco Hintze Jr. Dr. Renato José Piragibe

Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente Diretor Financeiro

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018)

Receitas
Receitas de Aluguéis 4.188.240,66
Receitas Financeiras 1.493.652,96

5.681.893,62
Despesas

Manutenção dos Imóveis - Renda 72.320,43
Manutenção Imóveis - Comodato 95.577,69
Manutenção dos Imóveis - Propriedade 21.142,96
Seminário Presbiteriano JMC 1.755.127,50
Despesas de Pessoal 508.816,78
Depreciação 901.062,19
Despesas Gerais 276.010,12

3.630.057,67
Despesas Financeiras 3.462,72
Doações 3.462,14

Superávit do Período 2.051.835,37

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. 

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.  

19ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1084793-84.2016. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIAO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CLAUDIA 
FEITOSA BARROS (CPF 300.334.268-13) que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação de 
Execução para o recebimento de R$3.624,90 (Jul/2016), oriundos do Instrumento Particular de Confissão 
e Novação de Dívida, firmado entre as partes e não pago. Estando a executada em lugar ignorado, foi 
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias 
embargue, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas 
mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e 
avaliação, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de março de 2019. 

Alphaville Urbanismo S.A.
NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69

Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão - 14.12.2018
1. Data, Horário e Local: 14.12.2018, às 16h, na sede de Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), na Cidade de São 
Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar. 2. Convocação: dispensada, tendo em vista a presença da 
totalidade dos titulares das Debêntures (conforme defi nido abaixo) (“Debenturistas”), nos termos do artigo 71, § 2º, e do 
artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Para os fi ns desta assembleia, “Debêntures” signifi cam as debêntures 
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., na qualidade de agente fi duciário dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), conforme aditado em 18.11.2013, 
3.12.2013, 21.01.2014, 23.06.2014, 12.03.2015, 11.12.2015, 30.09.2016, 30.11.2016, 23.12.2016, 7.06.2017, 30.06.2017, 
9.10.2017, 29.12.2017, 3.01.2018 e 11.09.2018 (“Escritura de Emissão”). 3. Presença: (i) Debenturistas representando a 
totalidade das Debêntures em circulação, conforme se verifi cou das suas assinaturas no livro próprio; (ii) o Agente Fiduciário; 
e (iii) a Companhia. 4. Composição da Mesa: Gina Montone, Presidente, e Rosa Maria Fernandez Rego, Secretária. 5. 
Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre: 5.1 a manutenção ou não da Sobretaxa aplicável desde 30.06.2017 
(inclusive) e prevista na Cláusula 6.17, inciso II, alínea (c), item (i), da Escritura de Emissão, qual seja: “3,05% (três inteiros e 
cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por 
dias úteis decorridos”. 5.2 caso aprovada a matéria prevista no item acima, aprovação de autorização para que o Agente 
Fiduciário realize todos os atos estritamente necessários para a formalização, no que for aplicável, das deliberações desta 
assembleia, incluindo a celebração de aditamento à Escritura de Emissão e aos Contratos de Garantia. 6. Deliberações: 
considerando que (i) nos termos da Cláusula 6.17, inciso II, da Escritura de Emissão, a Sobretaxa poderia ser alterada a partir 
de 28.09.2018 caso a Alienação Fiduciária não fosse constituída até 26.09.2018; (ii) em 4.12.2018 os Debenturistas reunidos 
em assembleia geral autorizaram que a Companhia apresentasse, fora do prazo previsto no Contrato de Alienação Fiduciária 
de Quotas, a alteração do contrato social da sociedade denominada Terras Alpha Anápolis Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. com a anotação prevista na Cláusula 2.1, inciso II, do Contrato de Alienação Fiduciária; e (iii) em 15.10.2018 a 
Companhia apresentou a referida alteração do contrato social da Terras Alpha Anápolis Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
e, portanto, a Alienação Fiduciária foi constituída; os Debenturistas deliberaram, por unanimidade, aprovar a manutenção, 
desde 30.06.2017 (inclusive), da Sobretaxa prevista na Cláusula 6.17, inciso II, alínea (c), item (i), da Escritura de Emissão, 
qual seja: “3,05% (três inteiros e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial 
e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos”. 6.1 autorização para o Agente Fiduciário realizar todos os atos 
estritamente necessários para a formalização, no que for aplicável, das deliberações desta assembleia, incluindo a celebração 
de aditamento à Escritura de Emissão e aos Contratos de Garantia. Para fi ns de esclarecimento, todas as referências à 
Alienação Fiduciária constantes desta ata se referem à Alienação Fiduciária conforme defi nida na Escritura de Emissão e no 
Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia Geral de 
Debenturistas e que não estiverem aqui defi nidos ou com indicação de defi nição em documento específi co têm o signifi cado 
que lhes foi atribuído no documentos da operação. As aprovações objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas são 
pontuais e devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas e não são consideradas como 
novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais 
documentos da Emissão. A Companhia comparece neste ato para todos os fi ns e efeitos de direito e faz constar nesta ata que 
concorda com todos os termos aqui deliberados, reconhecendo que o descumprimento de quaisquer das obrigações ora 
deliberadas poderá ensejar, nos termos da Escritura de Emissão, o vencimento antecipado das Debêntures. 7. Encerramento: 
nada mais a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.  Mesa: Gina Montone - 
Presidente, Rosa Maria Fernandez Rego - Secretária. Debenturistas: Banco Bradesco S.A., Gina Montone - Gerente Regional, 
Rosa Maria Fernandez Rego - Gerente Corporate, Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., André 
Yugo Higashino - Gerente, Douglas Constantino Ferreira - Diretor. Companhia: ciente e de acordo com as condições previstas 
nesta ata: Alphaville Urbanismo S.A., Guilherme Puppi - Diretor, Klausner Monteiro - Diretor Presidente, RG: 28.870.678-
5, CPF: 251.391.458-98. JUCESP nº 128.224/19-8 em 28/02/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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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

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:
O pretendente: ANDRE MORAIS BACHUR SILVA, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Franca - SP, no dia 23/09/1988, residente e domiciliado no Centro, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Morais Figueiredo Silva e de Claudia Ferreira Bachur 
Figueiredo Silva. A pretendente: EVA LETICIA RICCIARDI DE PAULA, solteira, 
profi ssão advogada, nascida em Ilha Solteira - SP, no dia 20/01/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Heitor de Paula e 
de Stela Ricciardi.

O pretendente: CAIO RAPHAEL ROCHA SANCHES, solteiro, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 23/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jaime Eufrasio Sanches e de Raquel Cristina Raphael da Rocha Sanches. A 
pretendente: CECILIA PEREIRA DE ALMEIDA KLEINERT, solteira,  nascida em São 
Paulo - SP, no dia 31/10/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Ricardo Walter de Matos Peixoto Kleinert e de Beatriz Pereira de Almeida 
Kleinert.

O pretendente: HENRIQUE RODRIGUES, solteiro, profi ssão gerente de pesquisas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 16/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carmelo Jorge Rodrigues e de Silvana Borbieri Rodrigues. O 
pretendente: ROBERSON VITOR REIS, solteiro, profi ssão contador, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 26/02/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Celio Vitor Reis e de Tânia Cristina Santo Reis.

O pretendente: FABRIZIO MICIONI VIDAL DE SOUZA, solteiro, profi ssão marketing 
digital, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/05/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Vidal de Sousa e de Danila Micioni de 
Sousa. A pretendente: THAIS PAULA DE SOUSA, solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 20/02/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Nunes de Sousa e de Creusa Lourdes 
de Paula.

O pretendente: FERNANDA SOUZA CARMO DIAS, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 18/10/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Fernandes Dias e de Neiva Amorim de 
Souza Carmo. A pretendente: MARIAJOSE VARGAS HIGUERA, solteira, profi ssão 
administradora, nascida na Colombia, no dia 13/06/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Joaquin Vargas Saenz e de Melba Cecilia 
Higuera Sanabria.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: FABRICIO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão sinaleiro de 
grua, nascido em Rio Real - BA, no dia 23/04/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gilmar Gonzaga dos Santos e de Vilma Nascimento da Silva. A preten-
dente: ROSICLEIDE MARIA MARTIR, estado civil solteira, profi ssão professora de educação 
infantil, nascida em Euclides da Cunha - BA, no dia 07/09/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Balbino Martir de Jesus e de Romana Maria de Jesus.

O pretendente: OTONIEL BERNARDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Palmares - PE (Registrado no RCPN de Campestre - PE), no dia 15/02/1974, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Bernardo de 
Souza e de Eunice Silvino de Souza. A pretendente: KÁTIA APARECIDA PORFIRIO, 
estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida em Santo André - SP (1º Subdistrito), no 
dia 26/03/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito 
Porfi rio e de Neuza dos Santos Porfi rio.

O pretendente: EVANIO CLAUDIO DO MONTE, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Cabo - PE, no dia 08/12/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Claudio Ferreira do Monte e de Maria José do Monte. A pretendente: SARA 
MARIA MASSANARES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida 
nesta Capital, Jardim América - SP, no dia 12/06/1967, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Massanares Andreo e de Margarida Baptista Massanares.

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

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:
A pretendente: FÁTIMA DO NASCIMENTO SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
tecnico de saúde aposentada, solteira, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia (13/08/1954), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Marcelino da Silva e de Marina 
do Nascimento Silva. A pretendente: LILIAN PIRES NISHI, de nacionalidade brasilei-
ra, auxiliar tecnico de saúde aposentada, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(17/07/1964), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Kensuke Nishi e de 
Ione Maria Franco Pires.

O pretendente: ARMEU ANTUNES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, advogado, 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/08/1963), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Valter Ramalho da Silva e de Maria Antunes da Silva. A pretendente: 
RENATA ALVES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em 
Campinas, SP, no dia (28/04/1974), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Raimundo Alves de Lima e de Maria Natal Lopes de Lima.

O pretendente: SAMUEL NOBREGA CORTIÑAS, de nacionalidade brasileira, professor, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/08/1996), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Claudinei Gonzales Cortiñas e de Sonia Aparecida da Nobrega Cortiñas. 
A pretendente: ANA JÚLIA MIRANDA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
capelania, solteira, nascida em Serra do Salitre, MG, no dia (29/06/1993), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Hamilton Araujo Cortes e de Arilma Aparecida Araujo.

O pretendente: CAIO LEOTTA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, agente de 
locação, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1986), residente em São 
Paulo, SP, e domiciliado na Austrália, fi lho de José Carlos Fernandes e de Maria Heloisa 
Cesar Leotta. A pretendente: ADRIANA BLAUTH GUGLIELMETTI, de nacionalidade 
brasileira, publicitária, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/06/1990), residente 
em São Paulo, SP e domiciliada na Austrália, fi lha de René Carlos Guglielmetti e de 
Cristina Leite Blauth Guglielmetti.

O pretendente: GERSON CAMPOS DE SOUSA FILHO, solteiro, profi ssão jornalista, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia 29/09/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gerson Campos de Sousa e de Sonia Regina Franco Campos 
de Sousa. A pretendente: NATÁLIA BLOISA ARMELIN, solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 21/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ruy Armelin e de Suzie Bloisa.

O pretendente: MAURICIO ANTRANIG NICOLIAN MURADIAN, solteiro, profi ssão 
médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/04/1972, residente e domiciliado no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Antranig Muradian e de Sônia Nicolian Muradian. A 
pretendente: MICHELLE DE LORENZO KRIKORIAN, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/09/1976, residente e domiciliada no Jardim Paulista, 
São Paulo - SP, fi lha de Gregorio Krikorian e de Nilda Terezinha de Lorenzo Krikorian.

O pretendente: FÁBIO GIOBBI, solteiro, profi ssão mecânico, nascido em São Paulo 
- SP, no dia 12/05/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Carlos Giobbi e de Maria Heloisa Giobbi. A pretendente: CRISTINA NEVOSO 
GUIDON, solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/07/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Augusto Antonio 
Sampaio Guidon e de Rose Anne Guidon.

O pretendente: MARK MICHAELIS, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 09/08/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Thomas José Michaelis e de Ana Maria Xavier de Brito Michaelis. A pretendente: 
RENATA RECCHIA GARCIA, solteira, profi ssão administradora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 12/06/1991, residente e domiciliada no Jd. Panorama, São Paulo - 
SP, fi lha de Vitor Aruk Garcia e de Dina Recchia Garcia. Obs.: Tendo sido enviado cópia 
do Edital de Proclamas ao subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: PAULO MOSES THOMPSON MOTTA, solteiro, profi ssão economista, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 13/10/1962, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Roberto Thompson Motta e de Anna Maria Moses Thompson Motta. 
O pretendente: JOSÉ EDURADO DO NASCIMENTO FERNANDES, solteiro, profi ssão 
arquiteto, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/12/1966, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Armando José Fernandes e de Wilma Vieira do Nascimento Fernandes.

O pretendente: ARTHUR SEQUEIRA AIKAWA, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, no dia 03/03/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Júlio César Aikawa e de Gina Coromoto Sequeira 
Aikawa. A pretendente: VANESSA KARINE TRAD BARAÚNA, divorciada, profi ssão 
arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/10/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto Barbaúna Filho e de Elaine Trad.

A pretendente: LILIANE APARECIDA PACE SOUZA, solteira, profi ssão médica, nascida 
em Juiz de Fora - MG, no dia 08/01/1963, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Wenceslau de Souza Valle e de Lila Pace Souza. A pretendente: LEILA 
CRISTINA CARDOSO DOMINGUES, solteira, profi ssão analista de sistemas, nascida no 
Rio de Janeiro - RJ, no dia 25/05/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Domingues e de Maria José Cardoso Domingues.

Pontífi ce anunciou novas normas para igrejas do mundo todo.

A nova regra, estabele-
cida via ‘motu proprio’ 
“Vos estis lux mundi” 

(Vós sois a luz do mundo), 
normativa da Igreja Católica 
expedida pelo Pontífice, 
também determina que to-
das as dioceses do mundo 
criem, até junho de 2020, 
um sistema acessível a quem 
quiser fazer uma denúncia.

Além disso, as igrejas de-
verão garantir a proteção 
e assistência aos denun-
ciantes. Para realizar este 
controle sobre os bispos, 
o Papa decidiu reforçar a 
fi gura do arcebispo, que será 
encarregado de recolher 
informação relevante sobre 
os fatos e realizar pesquisas 
e todos os inquéritos que 
considere adequado. Os 
relatórios sobre as suspeitas 

Papa torna obrigatória denúncia de abusos sexuais
O papa Francisco anunciou ontem (9) a aprovação de um decreto em que torna obrigatório o clero denunciar suspeitas de casos de agressões e abusos 
sexuais às autoridades eclesiásticas

deverão ser examinados em 
um prazo de 90 dias. No caso 
das denúncias envolverem 
cardeais, patriarcas e bis-
pos, as notifi cações poderão 
ser enviadas direto para a 
Santa Sé.

Em entrevista à imprensa 
italiana, o prefeito da Con-
gregação para os Bispos, o 
cardeal Marc Ouellet, des-
tacou a importância dessa 
mudança. “Não só não deve 
haver clericalismo, nem 
elitismo entre nós. Nós dis-
semos há anos que os padres 
devem obedecer a certas 
regras estritas e por que não 
devem os bispos e outros 
na hierarquia eclesiástica 
fazê-lo?”. Entre as novas 
regras também fi ca estabe-
lecido que as igrejas locais 
deverão ser incentivadas a 

envolver especialistas em 
investigações de qualquer 
violência sexual. 

Os delitos sexuais conside-
rados pelo Santo Padre são: 
o ato de forçar alguém, com 
violência, ameaça ou abuso de 
autoridades; o ato de cometer 
pedofi lia ou ter relação com 
uma pessoa vulnerável; além 
de produzir, exibir, ter ou 
distribuir material pornográ-
fi co infantil. De acordo com 
Francisco, “os crimes de abuso 
sexual provocam danos físicos, 
psicológicos e espirituais às 
vítimas e lesam a comunidade 
dos fi éis”. A partir disso, o Papa 
orienta todos os religiosos a 
acolher, escutar e acompanhar 
as vítimas e suas famílias com 
assistência espiritual, médi-
ca, terapêutica e psicológica 
(ANSA).

A
N

SA

O pretendente: RAFAEL ESTEPHAN MALUF, solteiro, profissão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/03/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rubens Soubihe Maluf e de Marlene Estephan 
Maluf. A pretendente: STEPHANIE WAISMAN, solteira, profissão empresária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 12/06/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jairo Waisman e de Meybe Rose de Almeida 
Waisman.

O pretendente: FERNANDO RUIZ VIEIRA, solteiro, profi ssão editor de video, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 19/06/1981, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Moacir Vieira e de Maria Encarnacion Ruiz Vieira. 
A pretendente: CAROLINA CORRÊA CARREIRA, solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 27/04/1985, residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Flávio Alonso Carreira e de Rita de Cassia Ribeiro 
Corrêa Carreira.

O pretendente: DIOGO DE ALMEIDA DOMINICI, solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em Recife - PE, no dia 12/01/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pinheiro Dominici e de Maria de Fátima de 
Almeida Dominici. A pretendente: SUELLEN AVILEZ DE JESUS, divorciada, profi ssão 
bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/06/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio Avilez de Jesus e de Rosimar Amorim 
Avilez de Jesus.

O pretendente: THIAGO LONER DA FONSECA, divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em Campinas - SP, no dia 31/05/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo da Fonseca e de Lúcia Rosana 
Loner da Fonseca. A pretendente: ANA CAROLINA DE CASTRO LOPES, solteira, 
profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/09/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Lopes e de Marluce 
de Castro Lopes.

O pretendente: DENZIL WILLIAM BROWN, solteiro, profi ssão professor, nascido em 
Leeds, Inglaterra, no dia 30/06/1981, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, 
São Paulo - SP, fi lho de Denzil Kenneth Brown e de Kathryn Mary Brown. A pretendente: 
MICHELE MARIA LEMES, solteira, profi ssão radialista, nascida em São Paulo - SP, no dia 
07/03/1985, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de José 
Mauro Lemes e de Neide Aparecida Siqueira Lemes.

O pretendente: RODRIGO VANCELLOTE ALMEIDA VELLOZO, solteiro, profi ssão 
músico, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/02/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Uday Vellozo e de Conceição Vancellote Almeida. A 
pretendente: CAROLINA BELLEZI, solteira, profi ssão atriz, nascida em São Bernardo do 
Campo - SP, no dia 03/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Marcos Bellezi e de Lourdes Lima Bellezi.

O pretendente: JANILSON LAZARO DO NASCIMENTO FERREIRA, de nacionali-
dade brasileira, auxiliar de enfermagem, divorciado, nascido em Bacabal, MA, no dia 
(26/06/1966), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Gonzaga Ferreira 
e de Maria de Lourdes do Nascimento Ferreira. A pretendente: LILIAN MARTINS, de 
nacionalidade brasileira, funcionária pública federal, solteira, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (08/01/1971), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Martins e 
de Dalva de Oliveira Martins.

O pretendente: VALDEMAR PINTO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, advogado, 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Pinto de Lima e de Aracy Cinaqui de Lima. A pretendente: 
LUHUI LI, de nacionalidade chinesa, do lar, solteira, nascida em Shanxi - China, no dia 
(07/09/2000), residente em Shanxi - China e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Jianjun Li e de Quingmei Shi.

O pretendente: MARCELO BERTOZZI DE PINHO, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/03/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mario Monteiro de Pinho e de Adriana Maria 
Bertozzi de Pinho. A pretendente: MARIA RACHEL GADÊLHA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida em Recife, PE, no dia (11/11/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Frederico Jose de Holanda Silva 
e de Maria Carla Gadêlha Silva.

O pretendente: EDER PESSÔA DE ANDRADE SILVA, de nacionalidade brasileira, 
publicitário, solteiro, nascido em Bezerros, PE, no dia (22/03/1989), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, fi lho de Silvanildo Severino Santos Silva e de Danusia 
Pessôa de Andrade Silva. A pretendente: BEATRIZ CASTANHEIRA PEDRO, de na-
cionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida em Santos, SP, no dia (16/11/1986), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sergio Pinheiro Pedro e de Lucia 
Maria Castanheira Pedro.

O pretendente: HAROLDO OLIVEIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, técnico 
arquivista, solteiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (18/06/1982), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Laudenôr Gomes de Souza e de Hilda Aparecida de 
Oliveira Souza. O pretendente: MARCELO BARBOSA NARDELI, de nacionalidade 
brasileira, analista editorial, solteiro, nascido, São Paulo, SP, no dia (17/10/1988), re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Romualdo Nardeli e de Dalva Soares 
Barbosa Nardeli.

O pretendente: ROBSON JORGE BERNARDO, de nacionalidade brasileira, barista, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/07/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel de Macedo Bernardo e de Maria da Cruz Jorge Bernardo. A 
pretendente: SARA FRAÚSTO BELÉM DE OLIVEIRA, de nacionalidade portuguesa, 
arquiteta, solteira, nascida em Oeiras e São Julião da Barra - Portugal, no dia (19/11/1987), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Henrique Manuel Santos Belém de 
Oliveira e de Maria de Jesus Casaca Fraústo.

O pretendente: MICHEL BEKHOR, de nacionalidade brasileira, administrador de empresa, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/08/1977), residente em Londres - Reino Unido 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Moshe Bekhor e de Floreta Bekhor. A pretenden-
te: KAREN EHRLICH, de nacionalidade brasileira, administradora de empresa, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/03/1978), residente em Londres - Reino Unido e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edouard Ehrlich e de Silvia Susana Algranti Ehrlich.

O pretendente: GUSTAVO MACIEIRA, de nacionalidade brasileira, engenheiro de sistemas, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/12/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Fabio Macieira Junior e de Maria Alice Alves Macieira. A pretendente: 
HA NA CHOI, de nacionalidade sul coreana, professora de inglês, solteira, nascida em 
Busan - República da Coreia, no dia (01/08/1991), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Choon Soo Choi e de Hyun Ju Oh.

O convivente: ELIELSON SOUSA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
enfermeiro, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (28/03/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP fi lho de Elias Francisco do Nascimento e de Teresinha Sousa do Nas-
cimento. O convivente: DIEGO MORAES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
bancário, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/05/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP fi lho de José Teixeira da Silva e de Marcia de Oliveira Moraes da Silva.

O convivente: LEANDRO GONÇALVES OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
professor universitário, nascido em Santa Cruz do Rio Pardo, SP, no dia (11/09/1963) 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José de Almeida Oliveira e de Marcia 
de Moraes Gonçalves Oliveira. A convivente: MARIA LUIZA SANTOS BUTIGNOLI, de 
nacionalidade brasileira , divorciada, bacharel em comunicação visual, nascida em Santa 
Cruz do Rio Pardo, SP, no dia (24/01/1963), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Ulysses Butignoli e de Maria Luiza Santos Butignoli.

O pretendente: JANDÉSON VIEIRA MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
frentista, nascido m Guarulhos - SP, no dia 05/06/1995, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Nilton Monteiro e de Ione Vieira da Silva 
Monteiro. A pretendente: JOELMA ALCANTARA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de atendimento, nascida em Salvador - BA (Registrada no Serviço 
de SAJ - Iguatemi - Salvador - BA), no dia 28/03/1997, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Cruz de Souza e de Joselita de Alcantara 
de Souza.

O pretendente: GENECÍ CÍCERO MACELINO, estado civil divorciado, profi ssão 
pedreiro, nascido em Itaíba - PE, no dia 20/06/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ana Josefa Macelino. A pretendente: EDNA DE 
JESUS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em São 
Cristovão - SE, no dia 04/05/1964, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Mario Santos e de Maria Lúcia de Jesus.

O pretendente: MATHEUS SANDRI QUEIROZ, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 21/07/1998, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Aureliano de Oliveira Queiroz e de 
Vania Sandri. A pretendente: JEMINA ALCANTARA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Salvador - BA (Registrada no Cartório da 
Vitória - Salvador - BA), no dia 14/10/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Cruz de Souza e de Joselita de Alcantara de Souza.

O pretendente: GUILHERME LINO SOARES, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de TI, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 28/02/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Lino Soares Neto e 
de Laurisa Maria Coelho Soares. A pretendente: YOLANDA ROMANO TINFRE, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no 
dia 14/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Augusto Aparecido Tinfre e de Rose Mary Romano Tinfre.

O pretendente: NILTON DAS DORES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 16/02/1973, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Genésio Pereira de Souza e de América Stella das Dores. 
A pretendente: CLÁUDIA BORGES, estado civil solteira, profi ssão securitária, nascida nesta 
Capital, Bela Vista - SP, no dia 17/10/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Walter Borges e de Marli Borges.

O pretendente: DOUGLAS SILVA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, 
nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 03/10/1978, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Niraldo Rodrigues de Araujo e de Inacia Pereira da Silva. A 
pretendente: MARTHA FLEURY MASSA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida 
nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 01/09/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Helio Donah Massa e de Nilcea Fleury Massa.

O pretendente: BENEDITO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão empresário, 
nascido em Jundiaí - SP, no dia 01/05/1959, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Raimundo dos Santos e de Conceição Francisca dos Santos. A 
pretendente: MARIA LÚCIA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida 
em Santópolis do Aguapeí - SP, no dia 08/03/1962, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Mariano de Souza e de Etelvina Pereira de Souza.

O pretendente: JAILDO SANTOS SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Tucano - BA, no dia 22/05/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Jesus Santana e de Guilhermina Jesus dos Santos. A 
pretendente: STEPHANIE VIEIRA DE SÁ PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 29/12/1997, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Abner Euclides Pereira e 
de Fabiana Vieira de Sá Pereira.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

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

Refl exõesRefl exõesRefl exões
REINÍCIO. Inspiração Diária 
de Kate Spreckley Existir em 
um estado de consciência con-
tínua nos permite aproveitar as 
ondas de oportunidade e obser-
var o fl uxo e refl uxo dos even-
tos. Atualmente, as energias 
que chegam da Lua Cheia estão 
eletrifi cando nossos campos de 
energia e reiniciando nossos 
sistemas de energia. Pode ser 
um processo desconfortável à 
medida que integramos essa 
energia intensa. Neste momen-
to, sua missão mais verdadeira 
é desfazer padrões habituais 
de sua consciência humana e 
começar a construir um novo 

mundo. É importante que você 
confi e em sua própria sabedo-
ria intuitiva para atravessar 
esse tempo caótico. Não siga 
os caminhos do seu passado. 
Preste atenção e reconheça a 
orientação que você está rece-
bendo, os eventos sincrônicos, 
os sinais e símbolos que estão 
lhe mostrando a ação a ser 
tomada. Saiba que todas as 
coisas são possíveis e que existe 
um potencial infi nito dentro de 
você. Muito Amor,  Kate https://
www.spiritpathways.co.za/ 
Tradução: Regina Drumond 
- reginamadrumond@yahoo.
com.br
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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 10 de Maio de 2019. Dia de São João de Ávila, São Cirino, 
Santa Solange, Santa Blanda, São Nasário, Santo Anônio, Dia do 
beato Damião de Molokai, e Dia do Anjo Imamiah, cuja virtude é 
o auxílio. Dia da Cozinheira, Dia do Guia de Turismo, Dia do 

Campo e Dia da Cavalaria. Hoje aniversaria o técnico de futebol 
Wanderley Luxemburgo que faz 67 anos, o músico e vocalista Bono 
Vox que hoje completa 59 anos a atriz Luiza Thomé que nasceu em 
1961 chega aos 58  anos. 

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau tem um temperamento forte e 
tende a respeitar mais as pessoas inteligentes e de conceitos morais 
semelhantes aos seus. Em geral prefere pensar muito antes de tomar 
uma decisão e pode ser pessoa de muitos talentos e vocações fazendo 
vários trabalhos diferentes durante toda a sua vida. Prático e inde-
pendente é ambicioso toma decisões rápidas, porém pode ser uma 
pessoa de extremos. Por um lado, é idealista, generoso, extravagante 
e ousado; no lado negativo, pode ser materialista, egoísta e muito 
voltado para a segurança.

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 sexta é o sétimo dia da lunação. A Lua ingressa em Leão às 10h15 da manhã.  Por isso o astral ganha mais 
brilho, alegria e diversão.  Mas ao longo do dia podem ocorrer mudanças de planos e instabilidade emocional. A 
Lua faz um aspecto negativo com Urano que pode gerar teimosia, infl exibilidade e imposição da nossa vontade. 
 A Lua em mau aspecto com Mercúrio também pode difi cultar a comunicação.  Na noite com a Lua em Leão po-
demos manter contatos agradáveis e as comunicações fi cam mais fáceis. Na madrugada para sábado um período 
ótimo para sair da rotina e se divertir.
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A Lua em Leão propicia a satisfação 
nos relacionamentos afetivos e au-
menta a agilidade para encontrar 
soluções inovadoras. Por isso o astral 
ganha mais brilho, alegria e diversão. 
Não seja radical, no entanto, o bom 
relacionamento depende de seu 
modo de comunicar-se com todos . 
78/778 – Branco.

Soluções inovadoras para os proble-
mas ao fi nal do dia com aumento do 
dinamismo e disposição criadora. 
Terá chances de encontrar um novo 
rumo na vida ou fazer as inovações 
necessárias. No trabalho soluções 
originais para os problemas que vi-
nham importunando.  88/288 – Azul.

A Lua fi ca até pouco depois das dez 
da manhã fora de curso até entrar 
em Leão as 10h15 dando uma forte 
infl uência para brilhar e chamar 
atenção. Os planos não devem ser 
iniciados antes do aniversário quan-
do termina o período mais delicado 
do ano, aguarde um pouco mais. 
79/379 – Bege.

A Lua ingressa em Leão e ajuda a 
chamar atenção. Por isso o astral 
ganha mais brilho, alegria e diversão. 
Use a intuição que leva a caminhos 
acertados na avaliação dos atos e das 
pessoas. Mantenha o ritmo de sua 
vida e aguarde, sem fazer mudanças 
ainda. 15/415 – Branco.

Aquilo que está por um fi o, tende a 
vir a acontecer durante esta sexta, 
mas não deve ser precipitado, mas 
acontecer naturalmente. A Lua em 
Leão depois das dez da manhã o 
torna aberto a surpresas e novidades. 
Através dos novos relacionamentos 
os contatos serão agradáveis. 16/516 
– Vermelho.

A parte do dia deve ser mais tensa 
com certa desorientação e até algum 
desânimo com a lua fora de curso 
de manhã. O apoio dos amigos e dos 
familiares será fundamental para 
encontrar soluções. A sensibilidade 
no fi nal do dia ajuda a melhorar a 
vida material. 55/355 – Verde.

A Lua em mau aspecto com Mercúrio 
também pode difi cultar a comunica-
ção A intimidade o levará a conhecer 
alguém e se apaixonar de verdade se 
estiver só. Evite sonhos e devaneios 
demasiados, que o levem a ilusões 
rápidas e passageiras. 56/356 – Verde.

Aquilo que está por um fi o, tende a 
vir a acontecer durante esta sexta, 
mas não deve ser precipitado, mas 
acontecer naturalmente. Ponha-
se em ação e mantenha contatos, 
facilitando o andamento de todos 
os assuntos já iniciados na tardinha 
desta sexta. 54/754 – Azul.

A Lua faz um aspecto negativo com 
Urano que pode gerar teimosia, 
infl exibilidade e imposição da nossa 
vontade. A tendência é na parte da 
tarde encontrar facilidade para dar 
andamento aos interesses. O cuidado 
deve ser redobrado no ambiente ín-
timo, junto da família ou dos amigos. 
32/832 – Verde.

Uma sexta com a Lua em Leão faz 
com que todas as questões que o 
preocupam até as mais complicadas 
possam ser resolvidas. Mas ao longo 
do dia podem ocorrer mudanças de 
planos e instabilidade emocional. Na 
madrugada para sábado um período 
mais delicado. 21/621 – Azul.

O Sol em direção a Gêmeos e a Lua 
brilhando em Leão dá uma tendência 
à maior criatividade com ações que 
favorecem o início de projetos e 
planos novos e audaciosos. Empe-
nhe-se em alcançar harmonia nos 
relacionamentos, tanto social como 
sexual. 98/298 – Violeta.

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, pingando 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 indo à direção da casa da fa-
mília proporciona felicidade íntima 
e o encontro com o seu ambiente 
de vida. Escolha bem as amizades 
que serão responsáveis por uma 
mudança de vida. Na noite com a 
Lua em Leão irá manter contatos 
agradáveis e as comunicações fi cam 
fáceis.27/227 – branco.
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SERGIOMORO

AMAZONICOS

BINOUT

ANATOMICO

LCELAOD

ESSEISAE

AIAVALG

EMERGENCIA

ALOURADOS

MADNO

REPUDIARL

NIOPCNI

TERCETOON

CORRENTEZA

"November
(?)", suces-
so do Guns
N' Roses

Unidade in- 
dependen-
te de ma-
téria viva

Rios (?):
Xingu,

Solimões
e Juruá

John (?), 
apresen-

tador e co-
mediante

Unidade 
Taximé-

trica
(sigla)

A solitária 
é usada pa-
ra detentos
rebeldes

Presta 
assistência
a crianças 
deficientes

Leão, em
inglês

Serviço
solicitado
pelo 192

Habitat 
do acará

e da
corvina

Instituto de
Pesquisa de
Energia Nu-
clear (BR)

Rosi Cam-
pos, atriz
paulista

(?)-mosca-
da, tempero
de molhos
brancos

Opus
(abrev.)

Deus 
egípcio com
a cabeça
de íbis

Entidade
industrial
brasileira

(sigla)

Estrofe ao
final de
sonetos
Fator de
risco em 

praias, cos-
tuma ser
sinalizada 

Condenar;
repelir

Nitrogênio
(símbolo)
Ponto de
saque

Álgebra
(abrev.)
Base do
niilismo

S
Apelido

carinhoso 
de "Isabela"

Litro
(símbolo)

Modelo
(?):

auxilia no
estudo do

corpo
humano

Que
possuem
cabelos 
ligeira-
mente

dourados

Etapa do processo de
mumificação feita 

pelos antigos egípcios

Ficou conhecido por sua atuação
na

Operação 
Lava Jato

O "L", em CLT
(?) Mauá: local de
chegada de navios
no Rio de Janeiro

De voz
áspera

Local da loja de
conveniência

Tumores 
detecta-

dos pela ultra
transvaginal

3/ace — tot. 4/lion — rain. 6/bionte — oliver.

Agência Saúde/Divulgação

Victor Maciel/Agência Saúde

A constatação é do estudo 
Saúde Brasil 2018, do 
Ministério da Saúde. 

Utilizando dados do Sistema 
de Informação de Agravos de 
Notifi cação (Sinan), o levan-
tamento aponta que, entre os 
anos de 2007 e 2016, 67.599 ca-
sos de LER/Dort 
foram notifi cados 
à pasta. 

Neste perío-
do, o total de 
registros cresceu 
184%, passando 
de 3.212 casos, 
em 2007, para 
9.122 em 2016. 
Tanto o volume 
quanto o aumen-
to nos casos nes-
se período sinali-
zam alerta em relação à saúde 
dos trabalhadores. Os dados, 
que constam no capítulo ‘Pa-
norama de Doenças Crônicas 
Relacionadas ao Trabalho no 
Brasil’, indicam aumento na 
exposição de trabalhadores a 
fatores de risco, que podem 
ocasionar incapacidade fun-
cional. 

operadores de máquinas fi xas, 
os alimentadores de linhas 
de produção e os cozinheiros 
foram os mais atingidos com 
algum desses problemas de 
saúde no trabalho.

A LER e o DORT são danos 
decorrentes da utilização ex-
cessiva do sistema que movi-
menta o esqueleto humano e 
da falta de tempo para recu-
peração. Caracterizam-se pela 
ocorrência de vários sintomas, 
de aparecimento quase sempre 
em estágio avançado, que ocor-
rem geralmente nos membros 
superiores, tais como dor, sen-
sação de peso e fadiga. Algumas 
das principais, que acometem 
os trabalhadores, são as lesões 
no ombro e as infl amações em 
articulações e nos tecidos que 
cobrem os tendões.

Essas doenças são relacio-
nadas ao trabalho e podem 
prejudicar a produtividade la-
boral, a participação na força de 
trabalho e o comprometimento 
fi nanceiro e da posição alcan-
çada pelo trabalhador. Além 

LER e DORT são as doenças 
que mais acometem os 
trabalhadores
As Lesões por Esforços 
Repetitivos (LER) e os 
Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho 
(DORT) são as doenças que 
mais afetam os trabalhadores 
brasileiros

O estudo apontou, também, 
que esses problemas foram mais 
recorrentes em trabalhadores 
do sexo feminino (51,7%), 
entre 40 e 49 anos (33,6%), 
e em indivíduos com ensino 

médio completo 
(32,7%). A região 
que registrou o 
maior número de 
casos foi o Su-
deste, com 58,4% 
do total de noti-
ficações do país 
no período. Em 
2016, os estados 
que apresenta-
ram os maiores 
coeficientes de 
incidência foram 

Mato Grosso do Sul, São Paulo 
e Amazonas.

Já quando falamos nos seto-
res ocupacionais, a ocorrência 
de LER e DORT foi maior nos 
profi ssionais que atuam nos 
setores da indústria, comér-
cio, alimentação, transporte e 
serviços domésticos/limpeza. 
Nas profi ssões; os faxineiros, 

disso, elas são responsáveis 
pela maior parte dos afastamen-
tos do trabalho e representam 
custos com pagamentos de 
indenizações, tratamentos e 
processos de reintegração à 
ocupação.

A LER e o DORT 
são danos 
decorrentes 
da utilização 
excessiva do 
sistema que 
movimenta o 
esqueleto humano 
e da falta de tempo 
para recuperação.
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LER e o DORT
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SITUAÇÃO DO SÓCIO QUOTISTA
Empresa que possui dois sócios, sendo que um está no contrato social 
como administrador e recebe pró-labore, e outro só está como quotista. 
O sócio quotista pode ser funcionário dessa empresa? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO AFASTADO HÁ MUITO TEMPO, CONSEGUIU A APOSEN-
TADORIA POR INVALIDEZ, A EMPRESA PODE DAR BAIXA DA CTPS?

A concessão da aposentadoria por invalidez não permite que o 
empregador faça a rescisão do contrato de trabalho, devendo o 
mesmo permanecer suspenso enquanto durar tal situação, segundo 
prevê o artigo 475 da CLT e Súmula 160 do TST. A rescisão somente 
ocorrerá quando a aposentadoria por invalidez for cessada por conta 
de alta do INSS, falecimento, fechamento da empresa ou concessão 
de aposentaria por idade/tempo de contribuição.

PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DIFERENCIADOS
Empresa pode efetuar o pagamento de benefícios em percentuais 
diferentes a cada funcionário? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO COMO HORISTA
Empresa deseja contratar um funcionário como horista, quais os direi-
tos, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SEGURADO QUE SERVIU O QUARTEL (PERÍODO DE UM ANO) 
ESSE TEMPO CONTA COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA 
FINS DE APOSENTADORIA?

O período da prestação do serviço militar obrigatório é contado como 
tempo de contribuição, com base no artigo 164, da IN 77/2015, e artigo 
55 da lei 8.213/91, e será considerado para cálculo do valor da renda 
mensal de qualquer benefício, conforme artigo 107 da lei 8.213/91.

OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Obra de construção civil para demolição há necessidade de abrir o CEI? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Entidades empresariais de São Paulo e do 
Rio manifestaram apoio à decisão do Copom 
em manter a taxa básica de juros (Selic) em 
6,5%.  Pela nona vez consecutiva, os juros 
básicos da economia não foram alterados. A 
decisão foi tomada por unanimidade e era 
esperada por analistas financeiros. Para a 
FecomercioSP, “prevaleceu a postura equil-
ibrada entre a atividade econômica ainda 
fraca e o ambiente político conturbado”.

Em nota, a Federação das Indústrias do Rio 

de Janeiro (Firjan) avaliou a decisão como 
acertada “diante de um cenário de infl ação 
corrente e expectativas alinhadas dentro da 
meta determinada e da incerteza quanto a 
aprovação da reforma da Previdência”. Para a 
Firjan, o desequilíbrio fi scal é a única variável 
que impede o crescimento sustentado. “Nesse 
sentido, a aprovação da reforma da Previdên-
cia é fundamental. Sem isso vamos seguir a 
conjuntura de baixo crescimento, correndo o 
risco de voltarmos a ter infl ação e juros altos”.

O presidente em exercício da Confeder-
ação Nacional da Indústria (CNI), Paulo 
Afonso Ferreira, por sua vez, avaliou que 
a alta do dólar, as incertezas em torno da 
reforma da Previdência e a inflação ultra-
passando o centro da meta de 4,25% foram 
decisivas para a manutenção dos juros. “A 
queda dos juros é indispensável para estim-
ular o crescimento da economia brasileira e 
a criação de empregos”, disse Ferreira em 
nota (ABr).

Entidades empresariais apoiaram manutenção da taxa Selic
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Especial

O conselho do Programa de 
Parcerias e Investimentos (PPI) 
do governo federal incluiu mais 
59 novos projetos na lista de 
empreendimentos a serem 
concedidos à iniciativa privada nos 
próximos anos

Pedro Rafael Vilela/Agência Brasil

São rodovias, ferrovias, portos, hidrovias, aeroportos, 
linhas de transmissão, além da concessão de reser-
vas de petróleo e gás cuja expectativa do governo é 

que resultem, nos próximos 10 anos, em investimentos 
de até R$ 1,57 trilhão. 

O PPI foi criado por meio de lei em 2016, durante o go-
verno Michel Temer. Em balanço apresentado em coletiva 
de imprensa na quarta-feira (8), o ministro Santos Cruz 
(Secretaria de Governo), responsável pelo programa, 
informou que dos 193 projetos apresentados nos últimos 
35 meses, 147 já foram contratados pela iniciativa priva-
da, com investimentos de R$ 260,2 bilhões, sem contar 
as outorgas de cerca de R$ 54,1 bilhões para a União.

"Até hoje, foram absorvidos pelo capital privado 147 
projetos. Então, 147 dos 193 projetos já estão nas mãos 
da iniciativa privada. Sobraram 46 que estão nesse grande 
portfólio de produtos, vamos dizer assim. Havia periodica-
mente a necessidade de recompletar a lista de projetos que 
entram para dentro desse programa. Isso é feito através 
de um conselho, que se reuniu hoje. Foram selecionados 
[mais] 59 projetos, aprovados pelo conselho, e que foram 
para dentro do programa", explicou o ministro. 

O PPI passa a contar agora com a oferta de 105 projetos, 
que vão passar, nos próximos meses, por um processo de 
estudos técnicos e modelagem de concessão. A reunião 
realizada nesta quarta-feira foi a nona do conselho e a 
primeira sob a gestão do presidente Jair Bolsonaro. 

Aeroportos
Entre outros empreendimentos, o PPI incluiu a 6ª ro-

dada de concessões de aeroportos, que deverá atingir um 
total de 22 terminais, divididos em três blocos regionais. 
O Bloco Sul tem investimento estimado de R$ 2,2 bilhões, 
contempla os aeroportos de Curitiba, Bacacheri, Londrina, 
Foz do Iguaçu, Joinville, Navegantes, Uruguaiana, Bagé e 
Pelotas. O Bloco Norte I, com investimentos estimados 
de R$ 1,1 bilhão, contempla os aeroportos de Manaus, 
Tabatinga, Tefé), Porto Velho, Rio Branco, Cruzeiro do Sul 
e Boa Vista. O Bloco Central contará com investimentos 
estimados de R$ 1,7 bilhão, e contempla os aeroportos de 
Goiânia, Palmas, Teresina, São Luís, Imperatriz e Petrolina.

O governo também vai se desfazer da participação acioná-
ria nos aeroportos de Guarulhos, Confi ns, Galeão e Brasília. 
Nesses quatro terminais, que foram os primeiros a serem 
privatizados, durante o governo Dilma Rousseff, a União 
detém, por meio da Infraero, um total de 49% das ações. 
"A Infraero vai contratar os estudos de precifi cação e vai 
submeter a melhor forma de fazer a alienação desses ativos", 
disse o ministro da  Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Rodovias e portos
O PPI também incluiu projetos de concessão de 14,5 

Governo prevê novas concessões 
com investimentos de R$ 1,6 trilhão

O governo também prepara a 6ª rodada de licitações de blocos do pré-sal.
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mil km de rodovias, como as BRs 381/MG (trecho entre 
Belo Horizonte e Governador Valadares), 262/ES (entre 
Viana/ES e João Monlevade/MG), 163/MT (entre Sinop e 
Mairitituba). Mais 15 trechos rodoviários em 13 estados 
também estão no pacote. No caso de portos, o programa 
inseriu seis novos projetos de investimento, entre eles 

quatro terminais portuários dedicados à movimentação 
de granéis líquidos, especialmente combustíveis, loca-
lizados no porto organizado de Itaqui (MA). 

A publicação do edital está prevista para sair este ano. 
Mais dois terminais do Porto de Santos também entra-

ram no pacote. O governo pretende privatizar o porto 
de São Sebastião, que deverá ser entregue por 35 anos à 
iniciativa privada, com investimento de R$ 574 milhões. 

Petróleo
Os projetos da área Minas e Energia trarão as maiores 

somas. O leilão dos volumes excedentes aos contratados sob 
regime de cessão onerosa tem um investimento previsto de 
R$ 1,4 trilhão, além dos mais 13 empreendimentos que vão 

render R$ 30 bilhões. Firmado 
pela Petrobras e a União em 
2010, o contrato de cessão 
onerosa garantia à empresa 
explorar 5 bilhões de barris de 
petróleo em áreas do pré-sal 
pelo prazo de 40 anos. 

Em troca, a empresa an-
tecipou o pagamento de R$ 
74,8 bilhões ao governo. Os 
excedentes são os volumes 
descobertos de petróleo que 
ultrapassam os 5 bilhões de 
barris. Desde 2013, o governo 
vem negociando um aditivo 
do contrato, depois que a 
Petrobras pediu ajustes por 
conta da desvalorização do 
preço do barril de petróleo no 
mercado internacional.

O governo também prepa-
ra a 6ª rodada de licitações 

de blocos do pré-sal, pelo regime de partilha, além da 
defl agração da 16ª rodada de concessões de reservas de 
óleo. Os editais das duas rodadas devem ser publicados no 
segundo semestre. 

Angra 3 e linhão de energia
Também conta entre os novos projetos do PPI a parceria 

do governo com a iniciativa privada para a conclusão das 
obras da usina termonuclear de Angra 3, no Rio de Janei-
ro. Estão previstos investimentos totais de R$ 16 bilhões 
na obra, que está 70% concluída. O edital só deve ser 
publicado em 2020. O ministro de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, disse que o governo trabalha na modelagem 
do edital e que trabalha para encontrar uma empresa que 
toque a obra. A expectativa do governo é que a usina entre 
em operação comercial em 2026.

O PPI incorporou outros leilões de linhas de transmissão 
de energia, com investimentos de mais de R$ 3,4 bilhões, 
contemplando 2,4 mil quilômetros e passando por 10 esta-
dos. Outro projeto incluído no programa é a construção do 
linhão de energia entre Manaus e Boa Vista, com investimen-
to de R$ 1,4 bilhão. As obras devem começar no segundo 
semestre e, quando fi nalizada, vai incorporar o estado de 
Roraima e garantir a autonomia energética da região.

Privatização de estatais
Dentro os novos projetos do PPI, o governo federal incluiu 

a privatização de duas estatais ligadas à área de transporte 
público, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) 
e a Trensurb. A CBTU atua em Belo Horizonte, Recife, Ma-
ceió, João Pessoa e Natal e a Trensurb é responsável pelo 
metrô de superfície de Porto Alegre. No caso da CBTU, a 
empresa terá suas atividades separadas por cidade para 
que seja possível privatizá-las.

O ministro Bento Albuquerque comentou também sobre 
o andamento do projeto de desestatização da Eletrobras. 
Segundo ele, o governo mantém o cronograma. "Tudo está 
ocorrendo no tempo certo, como eu já havia mencionado 
anteriormente. Vamos apresentar um modelo de capitali-
zação da Eletrobras no próximo mês", disse.  

O Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, foi incluido na 6ª rodada de concessões de aeroportos
e faz parte dos novos projetos do PPI.

D
iv

ul
ga

çã
o/

Po
rt

al
 d

a 
C

op
a

Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o governo mantém o 
cronograma da desestatização da Eletrobras.
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