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“Se a gula é pecado, 
o inferno deve ser 
ótimo para fazer 
churrasco”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Jornalista brasileiro
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faça a leitura do
QR Code com seu celular
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Usuários de patinetes 
elétricos da capital 
paulista serão obri-

gados a usar capacete. As 
novas regras para uso do 
equipamento devem ser 
implementadas pela prefei-
tura nos próximos 15 dias. O 
anúncio foi feito ontem (13) 
pelo prefeito Bruno Covas. 
Em caso de descumprimento 
da norma, será aplicada uma 
multa que varia de R$ 100 
a R$ 20 mil. Será proibido 
circular na calçada, sendo 
permitido apenas a circula-
ção em ciclovias, ciclofaixas, 
ciclorrotas ou ruas com limite 
de velocidade de até 40 Km/h, 

Prefeitura de SP vai 
impor regras para uso 
de patinetes elétricos

e a velocidade máxima do pati-
nete será de 20 Km/h.

A medida anunciada ainda 
é provisória. Regras mais de-
talhadas serão discutidas nos 
próximos três meses junto com 
as 11 empresas que responde-
ram a um chamamento público 
e assinaram um termo de res-
ponsabilidade para oferecer o 
serviço. “Montamos um grupo 
de trabalho envolvendo usuá-
rios, empresas, ciclistas e toda 
a sociedade para discutir o uso 
dos patinetes. Por conta dos 
últimos incidentes resolvemos 
apresentar essa regulamenta-
ção provisória que vale por no 
máximo 90 dias”, explicou.

Durante esses 90 dias, o grupo 
de trabalho concluirá os estudos, 
verifi cando como essas regras 
são estabelecidas em outros 
locais do mundo e terminando a 
discussão com a sociedade civil. 
A regulamentação também vai 
estabelecer regras para o esta-
cionamento dos veículos, que 
por enquanto poderão continuar 
a parar nas calçadas. 

Segundo Covas, a cidade de 
New York não servirá como 
modelo para a regulamenta-
ção porque proibiu o uso dos 
patinetes. “São Paulo quer 
estimular o uso de alternati-
vas na micro mobilidade, que 
é o conceito de tudo o que 

Usuários não poderão circular em calçadas e terão que usar capacete.

se utiliza para sair de casa e 
chegar no trabalho depois do 
uso do ônibus, trem, metrô. 
Mas o fato de estimular essas 
novas tecnologias tem como 

premissa garantir a segurança 
das pessoas”.  

Nos próximos 15 dias a Pre-
feitura vai informar e orientar 
os usuários, por meio da CET 

(Companhia de Engenharia 
de Tráfego) e GCM (Guarda 
Civil Metropolitana) e depois 
desse período as multas come-
çarão a ser aplicadas (ABr).

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
disse, ontem (13), que as falhas 
do sistema processual penal 
permitiam a réus infl uentes 
contratar advogados que, “com 
alguma influência perante 
as cortes de Justiça”, conse-
guiam retardar ao máximo a 
condenação defi nitiva de seus 
clientes. “Geralmente, quem 
tinha condições de manipular 
o sistema eram pessoas com 
amplos recursos fi nanceiros 
para contratar excelentes 
advogados”, acrescentou, su-
gerindo que, graças a isso, os 
réus conseguiam adiar o início 
do cumprimento da pena.

Durante uma palestra em 
Curitiba, Moro disse que, até 
2016, quando o STF admitiu 
a execução da pena após a 
condenação em segunda ins-
tância, o sistema processual 
brasileiro estava “baseado em 
uma dualidade” que benefi ciava 
quem tinha dinheiro A defesa 
da execução da sentença penal 

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

Desde ontem (13), os pe-
didos de revisão de valor do 
benefício, de recursos e de 
cópia de processos do INSS 
poderão ser feitos apenas pela 
internet, no Meu INSS, ou pelo 
telefone 135. Atualmente esses 
serviços levam mais de 70 mil 
pessoas por mês às agências. 
Com as solicitações feitas pela 
internet ou telefone, o órgão 
espera melhorar o atendimento 
ao público e poupar trabalho e 
gastos aos cidadãos que preci-
sam se descolar em busca de 
uma agência do órgão.

A mudança faz parte do pro-
jeto de transformação digital 
implantado pelo INSS para 

ampliar a oferta de serviços digi-
tais. O Meu INSS é acessível por 
meio de computador ou celular. 
Para usar o serviço é preciso se 
cadastrar e obter uma senha no 
próprio site. Em caso de dúvida, 
basta ligar para o 135.

Para acessar os serviços de 
cópia de processo, revisão e re-
curso basta ir em Agendamen-
tos/Requerimentos, escolher 
o requerimento ou clicar em 
Novo Requerimento, atualizar 
os dados caso seja pedido e, 
em seguida, escolher a opção 
Recurso e Revisão ou Processos 
e Documentos. Este último é 
para aqueles que buscam uma 
cópia de processo (ABr).

O órgão espera melhorar o atendimento ao público.

O presidente do Conselho de 
Administração do grupo Caoa, 
Carlos Alberto de Oliveira An-
drade, condicionou ontem (13) 
o aumento dos investimentos 
no país à aprovação da reforma 
da Previdência. O empresário, 
que se reuniu na manhã com 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse que é preciso 
fazer a reforma para recuperar 
a confi ança.

“O que nós queremos do gover-
no é que resolva o problema da 
Previdência e dessa crise que o 
Brasil está passando, para termos 
confi ança de fazer o investimento. 
Tudo no Brasil hoje está depen-
dendo muito da Previdência. 

A cúpula e o prédio principal 
do Senado estão sendo ilumi-
nados na cor roxa durante toda 
esta semana. A iniciativa visa 
marcar a passagem, na quarta-
-feira (15), do Dia Nacional 
das Mucopolissacaridoses 
— doenças raras genéticas e 
hereditárias.

“Tal ação visa promover os 
direitos constitucionais das 
pessoas com doenças raras, 
além de orientar e conscientizar 
a sociedade e a classe médica 
sobre a existência destas doen-
ças”, afi rmou a senadora Maria 
do Carmo Alves (DEM-SE), au-
tora da solicitação de mudança 
da iluminação, atendendo ao 
pedido do Instituto Vidas Raras.

As mucopolissacaridoses 
impedem os indivíduos de pro-
duzirem normalmente enzimas 
essenciais aos processos quími-
cos vitais. Os sintomas variam 

e podem comprometer ossos, 
articulações, vias respirató-
rias, sistema cardiovascular, 
além das funções cognitivas 
dos pacientes. Segundo dados 
da OMS, as enfermidades são 
consideradas doenças raras 
quando afetam até 65 pessoas 
a cada 100 mil indivíduos. Fa-
tores genéticos respondem por 
80% dos casos.

Estima-se que haja em torno 
de 6 mil a 8 mil doenças raras 
no mundo, e a maioria não tem 
cura: em geral são crônicas, 
progressivas, degenerativas e 
podem levar à morte. No entan-
to, um tratamento adequado é 
capaz de reduzir complicações 
e sintomas, assim como impedir 
o seu agravamento. No Brasil, 
cerca de 13 milhões de pessoas 
sofrem com algum tipo de do-
ença rara, segundo a Interfarma 
(Ag. Senado).

Roque de Sá/Ag.Senado
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Antonio Cruz/ABr

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, afi rmou 
ontem (13), que irá se reunir 
com seus homólogos russo, 
Vladimir Putin, e chinês, Xi 
Jinping, durante a cúpula do 
G20 em junho, no Japão. O 
anúncio do encontro com o 
presidente da China foi feito 
no dia em que Pequim decidiu 
impor novas tarifas sobre os 
produtos norte-americanos, 
em resposta às medidas de 
Trump que entraram em vigor 
na última sexta-feira (10).

“Vamos nos reunir no G20 
no Japão e essa provavelmen-
te será uma reunião muito 
frutífera”, disse o republica-

no durante encontro com o 
primeiro-ministro da Hungria, 
Viktor Orbán, na Casa Branca. 
Já em relação à reunião com o 
mandatário russo, Trump disse 
que espera ter um diálogo com 
Putin. 

No entanto, o Kremlin negou 
que existe uma reunião prevista 
entre os líderes. “Não houve pe-
dido. Não há acordo até agora”, 
disse o porta-voz do Kremlin, 
Dmitri Peskov, à agência In-
terfax, após a declaração de 
Trump à imprensa. A cúpula do 
G20, que reúne as 20 maiores 
economias do mundo, será 
realizada em Osaka, entre os 
dias 28 e 29 de junho (ANSA).

Moscou negou que exista uma reunião prevista com Trump.

EPA

Os passageiros que embarca-
ram ontem (13) no Aeroporto 
de Congonhas, já tiveram que 
seguir as mudanças nas regras 
relativas ao tamanho da baga-
gem de mão. As que estiverem 
acima do tamanho padrão terão 
que ser despachadas. As me-
didas da bagagem de mão são 
55 centímetros (cm) de altura, 
35 cm de largura e 25 cm de 
profundidade e foram padro-
nizadas pelas empresas para 

Rovena Rosa/ABr

Azul faz proposta 
A companhia aérea Azul infor-

mou, ontem (13), que protocolou 
na Justiça uma nova proposta 
para comprar parte das operações 
da Avianca Brasil, empresa que 
passa por recuperação judicial e 
cancelou diversos voos no último 
mês. Em nota, a empresa informou 
que requereu uma autorização 
específi ca para a compra de uma 
empresa que seria criada a partir 
do desmembramento da Avianca, 
no valor mínimo de U$ 145 milhões.

Moro: falhas do sistema e bons 
advogados ‘retardavam’ condenação

ao fi m da “impunidade dos 
poderosos”, o ministro disse 
que, embora o STF tenha, 
repetidamente, reconhecido a 
validade da decisão de 2016, há 
ainda a possibilidade de o en-
tendimento quanto à validade 
do início do cumprimento da 
pena antes mesmo de todos os 
recursos terem sido esgotados 
ser revertida.

“O processo deve garantir 
o direito de defesa a todas as 
pessoas, mas deve chegar ao 
fi m em um tempo razoável”, 
concluiu o ministro, assegu-
rando que o Ministério da 
Justiça desenvolve uma série 
de outras iniciativas, mas que 
o projeto anticrime é das mais 
importantes por, segundo ele, 
“resolver problemas sérios 
do nosso sistema de Justiça 
criminal e tem a aptidão de 
resgatar um pouco da credibi-
lidade das pessoas em relação 
ao que os governantes devem 
fazer, liderando o processo de 
mudanças” (ABr).

em segunda instância é um dos 
pontos fundamentais do pro-
jeto anticrime que o governo 
federal espera ver aprovado 
em ao menos uma das Casas 
(Câmara ou Senado) ainda 
neste semestre.

“Não adianta nada mexer na 
legislação penal; não adianta 
nada melhorar as leis; aumen-
tar o número de policiais, se o 
processo não tem capacidade 

de chegar a efetiva respon-
sabilização [do acusado]”, 
argumentou Moro ao abrir 
o Congresso Nacional sobre 
Macrocriminalidade e Combate 
à Corrupção, realizado pela Es-
cola da Magistratura do Paraná 
e Associação Paranaense dos 
Juízes Federais.

Ao defender que a execução 
em segunda instância repre-
senta um avanço em direção 

Pedidos de recurso e 
revisão do INSS por internet

Cúpula iluminada de roxo 
para lembrar doenças raras

Trump encontrará Putin e 
Xi Jinping na cúpula do G20

Reforma da Previdência pode 
multiplicar investimentos

Se a Previdência passar, nossos 
investimentos se multiplicarão”, 
disse, ao deixar o Ministério da 
Economia, em Brasília.

Andrade disse que o grupo 
continua negociando a compra 
da fábrica da Ford no ABC 
Paulista. “Já estivemos com 
os chineses que estão inte-
ressados em fabricar carros 
conosco lá. Existe uma grande 
possibilidade de a Ford voltar a 
funcionar, absorvendo todos os 
empregos”, afi rmou. Segundo 
ele, a negociação está sendo 
feita com sócios do grupo e será 
preciso ainda conversar com 
sindicatos dos trabalhadores 
e fornecedores (ABr).

Regras para bagagens já valem em Congonhas
melhor acomodação, conforto 
e segurança.

A psicóloga Daiana Priscila 
de Oliveira já chegou a Con-
gonhas preparada para não 
precisar pagar pela bagagem 
despachada. “Vim preparada, 
mas com medo de dar errado 
ainda porque quando eu medi 
a mala deu bem certinho, mas 
não eu não sei se um centíme-
tro a mais que passar eles irão 
implicar ou não”.

Foi disponibilizado um molde 
com as dimensões da mala para 
que os passageiros possam 
testar, antes do check in, se a 
mala está na dimensão correta. 
O administrador Cláudio Nos-
sig, que viaja toda semana, já 
sabia das novas regras. “Sabia 
das novas regras, então já vim 
com esta, que para quatro dias 
dá, mas quando viajo duas 
semanas aí não tem jeito, tem 
que despachar” (ABr).
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Transformação digital: 
o varejo do futuro 

A transformação digital 

no varejo não é mais 

uma tendência, e sim 

uma necessidade do 

mercado

A mudança de comporta-
mento dos consumido-
res, que cada vez mais 

encontram no smartphone 
um parceiro fiel para seus 
relacionamentos com marcas, 
produtos e serviços, o que 
muda, totalmente, a regra do 
jogo. Empresas de todos os 
portes precisam integrar pro-
cessos e soluções tecnológicas 
para aumentar sua efi ciência 
operacional, trazer inovações e 
entregar experiências de con-
sumo realmente relevantes. 

O fato é que o ambiente de 
varejo precisa evoluir, e tornar-
-se muito mais do que um lugar 
para comprar produtos. Os 
clientes passaram a demandar 
mais conveniência, opções 
de escolha, acesso facilitado, 
simplifi cação dos pontos de 
contato e, principalmente, 
personalização.

No momento em que o con-
sumidor começa a esperar que 
as lojas entreguem o mesmo 
tipo de experiência que rece-
bem em seu celular, isso passa 
a ser um desafi o para o varejo. 

Além disso, a equipe de 
vendas que conhece de forma 
superfi cial os produtos não tem 
chance quando comparada ao 
Google, e a publicidade soa 
ainda mais artifi cial quando 
colocada a frente das opini-
ões pessoas. É por isso que 
a transformação nesse setor 
signifi ca repensar processos e 
criar um ambiente conectado 
que, ao utilizar a tecnologia de 
forma efi ciente, faz com que o 
consumidor esteja realmente 
no centro dos negócios. 

Acompanhar seus movi-
mentos (e, de preferência, 
antecipá-los) exige que as 
empresas sejam inovadoras, 
ágeis e inteligentes no uso de 
dados. Tentar fazer isso com 
base na cultura tradicional, 
analógica, é impossível. E, se 
as regras do varejo mudaram, 
é preciso se reinventar.

É importante entender que 
a transformação digital do va-
rejo é, em primeiro lugar, uma 
transformação cultural. 

Mas isso só começa a acon-
tecer a partir do momento 
que pessoas entendem os 
processos internos da cor-
poração e a maneira de usar 
essas tecnologias. Para que 
isso aconteça, o varejo precisa 
mudar os seguintes pontos:
 • Cultura interna: Os mo-

delos de gestão, remune-
ração e engajamento dos 

colaboradores precisam 
ser repensados para essa 
nova era, e como isso vai 
refl etir nos consumidores. 
Diante desse cenário, é 
preciso desenvolver as 
competências (conjunto 
de habilidades e tecnolo-
gias) necessárias para ofe-
recer benefícios aos seus 
clientes e se diferenciar do 
mercado.

 • Estruturas das empre-

sas: Elas precisam ser 
mais leves, colaborativas, 
ágeis, flexíveis e com 
menos hierarquia e bu-
rocracia. Assim, o varejo 
vem evoluindo aos poucos, 
incorporando aspectos 
culturais da transforma-
ção digital, criando áreas 
que estimulam a inovação 
e, fazendo as alterações 
necessárias para a nova 
realidade do mercado.

 • Modelo de negócios: O 
grande diferencial do vare-
jo é sua proximidade com 
os clientes. A partir disso, 
é possível entender o com-
portamento do público e 
desenvolver soluções que 
façam sentido para eles. 
As empresas precisam 
colocar o cliente no centro 
do negócio.

 • Invista em dados: Os 
dados ajudam nas tomadas 
de decisões e análises. O 
tempo da intuição fi cou 
para trás, mas fazer essa 
mudança demanda novas 
habilidades e competên-
cias. O mercado é com-
plexo demais para que o 
varejo determine preços, 
promoções, sortimento, 
volume de compras e ex-
pansão com base naquilo 
que uma ou algumas pes-
soas acreditam ser o ideal. 
Com frequência, decisões 
melhores poderiam ter 
sido adotadas caso hou-
vessem mais dados dispo-
níveis. Importante ter em 
mente que dados ganham 
de opiniões.

Diante desses pontos, pode-
mos concluir que a transforma-
ção digital já é uma realidade 
no varejo, pois as marcas já 
entenderam essa necessidade. 
Mas, ainda há muitas lacunas 
a preencher. Portanto, conti-
nuemos sendo otimistas que 
em pouco tempo o setor vai ser 
totalmente baseado na análise 
de dados e serão entregue 
insights e análises ainda mais 
detalhadas.

(*) - É sócio-diretor da Propz, 
empresa que oferece soluções de 

CRM, inteligência analítica e big data 
que entendem, predizem e reagem 

ao comportamento de consumo em 
tempo real.

Danilo Nascimento (*)
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News@TI
Twitter lança emojis e contará com conteúdos 
da Copa Libertadores e Sul-Americana

@Os fãs de futebol já podem encontrar no Twitter uma cobertura 
completa das duas maiores competições da América do Sul. 

Os perfi s em português da Libertadores (@LibertadoresBR) e Copa 
Sul-Americana (@sulamericana) trazem à plataforma conteúdos 
exclusivos dos torneios, com vídeos de gols e melhores momentos 
das partidas, entrevistas, transmissões ao vivo, coletivas de imprensa, 
notícias em tempo real e bastidores. Outra novidade é o lançamento 
de dois novos emojis no Twitter criados em homenagem aos dois 
torneios. As imagens já estão disponíveis e podem ser visualizadas 
em Tweets com as seguintes hashtags: #Libertadores, #GloriaEterna e 
#Santiago2019, para Libertadores; e #SulAmericana, #Sudamericana, 
#Assunção2019 e #Asuncion2019, para a Sul-Americana. 

Pagcom lança solução Full Service para 
e-commerce
@O crescimento do comércio virtual impõe um novo desafi o aos em-

preendedores: encontrar ferramentas em constante transformação 
para conseguir atender um público vasto e diverso de maneira persona-
lizada. De acordo com estimativa da Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm), o volume de vendas do comércio eletrônico deve 
chegar a R$ 79,9 bilhões em 2019, o que representa, se a projeção for 
concretizada, aumento de 16% na comparação com o resultado atingido 
em 2018. Ainda segundo a entidade, o comércio eletrônico deve registrar 
um tíquete médio de R$ 301 com um total de 265 milhões de pedidos 
até o fi m de dezembro, totalizando 87 mil lojas virtuais.

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

O Sindilojas Porto Alegre promove a 7ª 
edição da Feira Brasileira do Varejo 

(FBV) - evento que reúne os grandes 
nomes e empresas do setor varejista, nos 
dias 28, 29 e 30 de maio , no Centro de 
Eventos da Fiergs , em Porto Alegre. A FBV 
é um espaço de possibilidades ideal para 
empresários, fornecedores, consultores e 
demais profi ssionais do setor realizarem 
negócios, divulgarem produtos e serviços, e 
construírem uma ampla rede de contatos. A 
expectativa dos organizadores é prospectar 
mais de R$ 7 milhões em negócios.

Para o presidente do Sindilojas Porto 
Alegre, Paulo Kruse, a Feira leva conheci-
mento, desenvolvimento e benefícios aos 
lojistas. “Com o evento estamos contri-
buindo para o crescimento e a qualifi cação 
do varejo nacional. Já recebemos expo-
sitores de outros Estados e palestrantes 
internacionais, e a cada ano trabalhamos 
em busca da superação”, afi rma. Já para 
o presidente da Feira Brasileira do Varejo , 

Feira Brasileira do Varejo 2019 reúne grandes 
nomes e marcas do setor

Ronaldo  Sielichow, o evento é único e ex-
tremamente enriquecedor. “Não havia feira 
semelhante em Porto Alegre e até mesmo 
no Brasil. Estamos crescendo e melhorando 
a cada ano e conquistando reconhecimento 
merecido e necessário. Nosso evento é um 
momento de união entre lojistas e entre 
aqueles que buscam o desenvolvimento 
por meio do trabalho”, ressalta.

Entre os expositores da FBV estão em-
presas com soluções em tecnologia, gestão, 
segurança, marketing, moda, franquias e 
demais serviços e produtos voltados ao 
varejo. Com entrada gratuita, os mais de 
7 mil visitantes esperados para conferir as 
novidades dos cerca de 80 expositores se-
rão recepcionados pelo robô Pepper e suas 
habilidades de interação e engajamento 
com as pessoas, que promete movimentar 
os corredores da feira durante os três dias 
de evento. Por meio de reconhecimento de 
voz, câmeras e sensores, o robô cria afi ni-
dade com quem conversa, conquistando o 

Os organizadores esperam receber mais de 7 mil visitantes durante os três dias de evento que terá programação 
voltada às áreas de moda, tecnologia, serviços, franquias, marketing e gestão

interlocutor. A tecnologia japonesa faz do 
Pepper o primeiro robô humanoide social 
capaz de reconhecer faces e expressões 
básicas humanas.

O evento contará ainda com o Congresso 
Brasileiro do Varejo , que receberá nomes 
como Cristiana Arcangeli, empresária e 
um dos “tubarões” do programa Shark 
Tank Brasil; Oskar Metsavath, fundador e 
diretor de criação e estilo da Osklen; Lu-
ciano Hang, proprietário da Rede Havan; 
Sheila Makeda, sócia-diretora da Makeda 
Cosméticos; Alice Salazar, produtora de 
conteúdo, maquiadora e empresária; e 
Andrea Iorio, diretor da L’oreal . Durante 
os três dias de evento serão abordados 
temas como inovação, empreendedorismo, 
tendências e gestão de pessoas .

A programação ainda apresenta iniciati-
vas voltadas para startups, estudantes de 
moda e visita técnica aos principais nomes 
do varejo (www.feirabrasileiradovarejo.
com.br).

Enem 2019: inscrições 
encerram na sexta-feira (17)

Quem ainda não se inscreveu para 
o Enem tem até a próxima sexta-
-feira (17) para fazer a inscrição pela 
internet. No dia 17 também encerra 
o prazo para solicitar atendimento 
especializado e específi co e para al-
terar dados cadastrais, município de 
provas e opção de língua estrangei-
ra. A taxa de inscrição para o Enem 
é de R$ 85. Quem não tem isenção 
de taxa deve fazer o pagamento 
até o dia 23 de maio. O prazo para 
pedidos de atendimento por nome 
social vai de 20 e 24 de maio. 

As provas do Enem serão apli-
cadas em dois domingos, 3 e 10 
de novembro. Quem já concluiu o 
ensino médio ou vai concluir este 
ano pode usar as notas do Enem, 
por exemplo, para se inscrever em 
programas de acesso à educação 
superior como o Sistema de Sele-
ção Unifi cada (Sisu) e o Programa 
Universidade para Todos (ProUni) 
ou de fi nanciamento estudantil.

A prova também pode ser feita 
pelos estudantes que vão concluir 
o ensino médio depois de 2019, mas 
nesse caso os resultados servem 
somente para autoavaliação, sem 
possibilidade de concorrer a vagas 
ou a bolsas de estudo. A EBC ofere-
ce várias estratégias gratuitas, como 
o Questões Enem, no qual os estu-
dantes têm acesso a um atualizado 
banco de dados que reúne provas 
de 2009 até 2018. Para ter acesso 
aos vídeos com as respostas, basta 
se inscrever no canal (youtube.com/
ebcnarede) (ABr).

A Conmebol vai utilizar o sistema de reconhecimento facial, 

para identifi cação de torcedores.

A decisão consta de por-
taria do Ministério da 
Justiça publicada na 

edição de ontem (13) do DOU. 
Os órgãos de controle frontei-
riço nos portos, aeroportos 
internacionais e pontos de fi s-
calização terrestre de migração 
estão instruídos a impedir a 
entrada no país de pessoa que 
conste nos sistemas de controle 
migratório como “membro de 
torcida envolvida com violência 
em estádios”.

Para aumentar ainda mais a 
segurança nos estádios, a Con-
federação Sul-Americana de 
Futebol (Conmebol) vai utilizar 
o sistema de reconhecimento 
facial, para identifi cação de tor-
cedores nos seis estádios onde 
serão disputadas as partidas. 
De acordo com o gerente de 
Segurança do Comitê Organiza-

Em eleição, medida venceu com uma diferença de 2 mil votos.

Denver, nos Estados Uni-
dos, se tornou a primeira ci-
dade do país a descriminalizar 
os cogumelos alucinógenos. 
A decisão foi confi rmada em 
uma eleição municipal, que 
contou com quase 180 mil 
eleitores. O “sim” da chamada 
Iniciativa 301 venceu com 
uma diferença de 2 mil votos. 
A partir de agora, o uso e o 
cultivo dos fungos virou um 
crime de menor prioridade 
para a polícia local.

Além disso, as autoridades 
não poderão processar ou 
prender pessoas com mais 
de 21 anos de idade que esti-
verem portando o cogumelo. 
A cidade também liberou o 
cultivo para uso pessoal do 
fungo. A cidade realizará uma 
nova contagem dos votos no 
próximo dia 16, com o objetivo 
de averiguar novamente o 
resultado fi nal da eleição. De 
acordo com a Divisão de Elei-
ções de Denver, os votos ainda 
não computados, que são 
enviados de fora dos Estados 
Unidos, não são sufi cientes 
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Torcedores violentos 
não entrarão no Brasil 

durante a Copa América
Torcedores estrangeiros envolvidos em episódios de violência não poderão entrar no Brasil durante o 
período da Copa América 2019, que começa no dia 14 de junho e vai até o jogo fi nal no dia 7 de julho

“Vamos deixar um banco de 
dados que será abastecido com 
informações de todo o mundo. 
Trabalhamos em parceria com 
os órgãos de segurança públi-
ca e a Interpol [organização 
internacional que ajuda na 
cooperação de polícias de dife-
rentes países] para impedir que 
um indivíduo indesejado, que 
já tenha ou possa vir a causar 
distúrbios, entre nos estádios e 
perturbe o torcedor”, explicou.

Medeiros disse que, além 
da utilização do sistema de 
reconhecimento facial para 
coibir a presença de vândalos 
ou pessoas foragidas da Justiça 
nos estádios, um efetivo de 
10 mil agentes de segurança 
privada será contratado pelo 
Comitê Organizador Local para 
o policiamento dentro dos es-
tádios (ABr).

dor Local da Conmebol, Hilário 
Medeiros, esse será o primeiro 

evento no Brasil a trabalhar com 
o reconhecimento facial.

Denver descriminaliza uso 
de cogumelos alucinógenos

para virar o resultado. 
Os defensores da descrimina-

lização afi rmaram que a droga 
tem benefícios terapêuticos 
para diversas doenças, como a 
depressão, por exemplo. “Como 
a psilocibina [uma substância 
psicodélica natural] tem um 
tremendo potencial médico, 
não há motivo para que os in-
divíduos sejam criminalizados 
pelo uso de algo que cresce 
naturalmente”, afi rmou Kevin 
Matthews, diretor da campanha 
“Descriminalize Denver”.

Já de acordo com o professor 

de psiquiatria e ciências do 
comportamento da Univer-
sidade Johns Hopkins, Mat-
thew Johnson, a psilocibina 
não causa dependência no 
indivíduo e “não há overdose 
letal direta” ao usar a droga. 
O prefeito de Denver, Michael 
Hancock, foi contra a descri-
minalização dos cogumelos 
alucinógenos. Denver é a ca-
pital e a cidade mais populosa 
do estado norte-americano do 
Colorado. O condado possui 
pouco mais de 704 mil habi-
tantes (ANSA).



Agricultor também pode 
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que oferece e customiza cursos de qualifi cação profi ssional de acordo 
com as demandas das empresas e do mercado de trabalho. O emprega-
dor tem a vantagem de direcionar suas vagas a profi ssionais com boa 
qualifi cação e o trabalhador faz o curso com a perspectiva de conseguir 
um emprego após se formar. As empresas se cadastram na plataforma 
do portal (www.minhachance.sp.gov.br) para personalizar suas vagas 
e a capacitação. Os cursos serão ministrados nas regiões que mais têm 
oportunidades, aumentando a empregabilidade onde existe necessidade.

E - Porchat Convida
A  Associação Buriti de Arte, Cultura e Esporte – com apoio de seu em-
baixador, o apresentador Fabio Porchat – lança uma série de espetáculos 
benefi centes, cuja renda será revertida para custos operacionais da organi-
zação e para as ações sociais apoiadas. A estreia do projeto “Fabio Porchat 
Convida” acontece no próximo dia 22, no Teatro Bradesco, recebendo, como 
primeiro convidado, a Cia. Barbixas. Tanto a casa de espetáculos quanto 
os artistas são parceiros da iniciativa. De acordo com o humorista, trata-se 
de um formato inédito, que prevê sua interação com os artistas e do grupo 
com a plateia. Ingressos e mais informações: (https://teatrobradescosp.
uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/fabio-porchat-convida-os-barbixas-7305).

F - Programa de Estágio 
Os candidatos interessados em participar do processo seletivo do 
Programa de Estágio 2019 da GOL Linhas Aéreas, têm até a próxima 
quarta-feira (15), para realizar sua candidatura pelo site (www.vagas.
com/gol_estagio). A companhia está disponibilizando aproximadamente 
60 vagas para trabalhar nas mais diversas áreas na sede da empresa, 
próxima ao Aeroporto de Congonhas, e no Centro de Manutenção de Ae-
ronaves, em MG. É para os que estejam cursando a partir do segundo ano 
da graduação dos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, Aviação Civil, Ciência e Tecnologia, Ciência da Computa-
ção, Contábeis, Comércio Exterior, Design Gráfi co, Direito, Economia, 
Engenharia (todos os segmentos), entre outros.  É necessário ter co-
nhecimento intermediário de língua inglesa e básico do Pacote Offi ce.

G - Gestão Ágil
Entre os dias 27 e 29 de junho, o Rio de Janeiro recebe a sexta edição 
do Scrum Gathering©, com a chancela da Scrum Alliance. Ferramenta 

A - Pesquisa em Hiperidrose
O Incor recruta voluntários para estudo que busca avaliar a sudorese 
compensatória após simpatectomia torácica bilateral sequencial, ou sim-
patectomia unilateral exclusiva do lado dominante. Podem se inscrever 
homens e mulheres, com idade entre 18 e 60 anos, que tenham hiperi-
drose palmar exclusiva ou hiperidrose palmar associada à hiperidrose 
axilar e/ou plantar, com índice de massa corpórea igual ou inferior a 
28. A participação prevê avaliação clínica e de diagnóstico, com vistas 
à realização de cirurgia de simpatectomia torácica por vídeo bilateral 
ou unilateral. Interessados podem se inscrever pelo e-mail (miguel.
tedde@incor.usp.br).

B - Wine Weekend 
As marcas Casa Valduga, Domno Importadora, Ponto Nero, Casa Madei-
ra, Cervejaria Leopoldina e Vinotage, pertencentes ao Grupo Famiglia 
Valduga, participarão da 10ª edição do Wine Weekend São Paulo Festival, 
que ocorre de 27 a 30 de junho, na Bienal do Ibirapuera, considerado 
mais um importante passo para o setor. Os apreciadores poderão viver 
a real experiência do mundo do vinho, conhecer os melhores rótulos 
à disposição do consumidor brasileiro, além de participar de pales-
tras, exposições de arte, música ao vivo, jantares temáticos, ofi cinas e 
workshops. Outras informações: (www.facebook.com/wine.weekend).

C - Concurso Público 
A Sabesp abriu as inscrições para o concurso público com 947 vagas de 
estágio para estudantes do ensino médio regular, médio técnico e superior, 
para São Paulo, interior e litoral. Para as pessoas com defi ciência, estão 
reservadas 10% das vagas por modalidade de curso e região de classifi cação. 
O edital com vagas, orientações e regras para inscrição está  disponível no 
site (www.concursosfcc.com.br), da Fundação Carlos Chagas,  instituição 
responsável pelo concurso público. Para participar, é necessário que o 
jovem tenha idade mínima de 16 anos e  apresente os pré-requisitos exi-
gidos no Edital de Abertura de Inscrições no ato da admissão.

D - Qualifi cação Profi ssional 
O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, lançou o programa e o portal Minha Chance. É um programa 

de gestão ágil, o Scrum é um método usado para a administração de 
projetos, com ciclos curtos e resultados constantes, dinamizando e fa-
cilitando mudanças, diferente de processos engessados e burocráticos. 
O evento também traz palestras sobre outros métodos ágeis e diversas 
formas de adotá-los, não só na tecnologia, onde foi mais difundido nos 
últimos anos, mas fora da área técnica também. Entre os convidados, 
Klaus Leopold, um dos primeiros instrutores de Kanban no mundo; 
e Willy Wijnands, fundador da eduScrum e da “Agile in Education”. 
Informações: (https://scrumrio.com/).

H - Bolsas de Estudo 
O Estudar Fora, iniciativa da Fundação Estudar, preparou um guia com 
as melhores bolsas de estudo no exterior para graduação, curta duração 
e pós-graduação. As datas limites para as inscrições variam entre a se-
gunda semana de maio até o fi nal do mês. Os destaques da lista elaborada 
pela organização sem fi ns lucrativos são as bolsas de MBA exclusivas 
para brasileiros na USC (University of Southern California), — além 
das oportunidades para pós-graduação do programa Boustany MBA em 
Cambridge e Harvard. Ainda incluiu na lista bolsas integrais, também 
de pós-graduação, para “Estudos da Paz”. O benefício é oferecido pela 
Organização Rotary Internacional, em diversos países. Mais informações: 
(www.estudar.org.br). 

I - Fitting You Vitrine 
Já imaginou em uma caminhada pela rua se deparar com uma vitrine 
interativa, que funciona 24 horas por dia, permitindo que você nave-
gue por ela, faça testes visuais de roupas, óculos ou outro produto e, 
ainda, feche uma compra ali mesmo? Esta possibilidade já existe e foi 
desenvolvida por uma startup brasileira. A ICX Labs é especialista em 
desenvolvimento de tecnologias para de softwares e hardwares para o 
varejo. É um produto que tem sua navegação na vitrine e com um simples 
toque. Proporciona ao consumidor uma experiência de compra exclusiva, 
permitindo desde a seleção de peças até o check-out – transformando 
a jornada do processo de compra simples, divertida e produtiva. Saiba 
mais em: (http://www.icxlabs.com).

J - Gestão de Pessoas 
Entre os dias 23 e 26 de junho, Las Vegas será o palco da SHRM 2019 
– Annual Conference & Exposition, realizado pela Society for Human 
Resource Management (SHRM).  A ABRH-Brasil organizará uma delega-
ção brasileira de executivos de RH para acompanhar o congresso. Nesta 
edição, as mulheres ganham destaque com nomes como Martha Stewart, 
cuja marca atinge, por mês, cerca de 100 milhões de consumidores em 
todas as plataformas de mídia e merchandising. Outro destaque é Brené 
Brown, professora e pesquisadora da Universidade de Houston que há 
16 anos estuda coragem, vulnerabilidade, vergonha e empatia. Mais 
informações: (https://www.graceffi tours.com.br/shrm19).

que oferece e customiza cursos de qualifi cação profi ssional de acordo 
com as demandas das empresas e do mercado de trabalho. O emprega-
dor tem a vantagem de direcionar suas vagas a profissionais com boa

A - Pesquisa em Hiperidrose
O Incor recruta voluntários para estudo que busca avaliar a sudorese 

Vou contar a história de 

um caso que tivemos, 

que começou em 

janeiro de 2018, em 

que demoramos oito 

meses na implantação, 

estruturação e análise 

de dados

É um cliente de uma cida-
de do interior de Goiás, 
um administrador de 

empresas, que é dono de uma 
fazenda frutífera. Ele tem ci-
dadania espanhola e decidiu 
vir para os Estados Unidos 
com a família, com intuito de 
gerenciar alguma atividade 
que envolvesse a fazenda no 
Brasil. Como eu gosto de fazer 
coisas diferentes, resolvemos 
pensar em algo interessante 
que se encaixasse com o de-
sejo dele.

Eu achei uma área para loca-
ção de 2.3 acres na região de 
Hamster , na saída da Reserva 
Ecológica Nacional, que é um 
lugar com chácaras e sítios, 
onde há casa de campo, de 
veraneio, etc. O local também 
concentra produção e criação 
de alimentos e animais. Havia 
duas casas, mas que precisa-
vam de reforma. Gastamos 
no máximo 10 mil dólares. No 
total, esse espaço tem quase 
10 mil metros quadrados.

Chegamos à conclusão, com 
base na análise de um enge-
nheiro agrônomo contrato 
para auxiliar no projeto, de 
que o cliente conseguiria 
plantar algumas frutas, tanto 
de consumo mais comum até 
espécies exóticas. Com esse 
mix, seria possível aproveitar 
bem a área, sendo que o pro-
prietário conseguiria também 
fazer algumas divisões para 
deixar a terra produtiva como 
ele queria.

Também foi contratado um 
casal para morar e cuidar da 
administração, do plantio e 
cultivo, enquanto o cliente vai 
fazer toda a parte de venda e 
distribuição. Além disso, foi 
preparado uma área de en-
tretenimento para promover 
atividades com crianças aos 
fi nais de semana, o que é bem 
comum por aqui. Elas podem 

fazer um tour pela fazenda, 
colher o que mais agrada, pe-
sar e pagar pelo que escolheu.

De acordo com a última 
previsão de faturamento, rea-
lizada no mês de abril, sobrou 
em torno de 6 mil dólares. A 
atividade está indo para o 
quarto mês de atividade, sen-
do que faz menos de um ano 
que começou a implantação 
desse negócio. A produção dos 
frutos, venda, negociações, 
começaram em dezembro, 
logo que esse cliente conse-
guiu o visto. Ele plantou 685 
pés de pitaya, mas a área não 
está totalmente ocupada. A 
previsão é chegar até 1300 
pés até março do próximo 
ano. Ainda é possível crescer 
bastante.

O investimento nesse proje-
to foi de 163 mil dólares exa-
tos, incluindo 30 mil dólares 
de fl uxo de caixa. De folha 
de pagamento, hoje, ele tem 
gasto em torno de 6 mil dólares 
mais o comissionamento pela 
venda, ou seja, o casal ganha 
3 mil dólares cada um, mais 
ou menos, além de 1% do que 
for vendido. 

Tudo isso contando já conta 
de água, luz, e outras despe-
sas. Esses números batem 
com o que foi feito no plano 
de negócio, na verdade a 
previsão de faturamento no 
primeiro ano era de 5 mil dó-
lares. E há uma possibilidade 
de crescimento, como eu vi 
pessoalmente. O terreno está 
com, mais ou menos, 60% de 
aproveitamento. Ele também 
quer criar algumas cabras para 
produzir leite e queijo, além de 
produção de ovo de codorna.

Esse é um exemplo do 
que eu sempre digo, tentar 
direcionar o seu projeto para 
algo que você gosta muda 
todo o astral que demonstra 
que o visto não é a causa, é 
consequência. Hoje, ele e a 
família moram legalmente nos 
Estados Unidos e fazem aquilo 
que amam, que é trabalhar 
com a terra.

(*) - É advogado especializado em 
direito internacional, consultor de 

negócios, sócio fundador da Loyalty 
Miami e da Toledo e Associados. 

(http://www.loyalty.miami).

Daniel Toledo (*)

O mercado fi nanceiro con-
tinua a reduzir a estimativa 
de crescimento da economia. 
Pela 11ª vez seguida caiu a 
projeção para a expansão do 
PIB. Desta vez, a estimativa 
foi reduzida de 1,49% para 
1,45% este ano. Para 2020, 
a projeção foi mantida em 
2,50%, assim como para 2021 
e 2022. Os números são do 
boletim Focus, publicação 
semanal elaborada com base 
em perpectivas de instituições 
fi nanceiras sobre os principais 
indicadores econômicos, e 
divulgado pelo Banco Central. 

A estimativa de inflação, 
calculada pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) permaneceu em 
4,04%, este ano. Para 2020, a 
previsão segue em 4%. Para 
2021 e 2022, também não 
houve alteração: 3,75%. A meta 
de infl ação deste ano, defi nida 
pelo Conselho Monetário Na-
cional (CMN), é de 4,25% com 
intervalo de tolerância entre 

Projeção de crescimento da economia continua em queda.

Aumentaram
os recursos para 
fi nanciamento
de veículos 

O total de recursos liberados para 
o fi nanciamento de veículos no Bra-
sil registrou aumento signifi cativo 
no primeiro trimestre. Em compa-
ração com o mesmo período do ano 
passado, houve um crescimento de 
18,6%, somando R$ 34 bilhões, ante 
aos R$ 28 bilhões acumulados em 
2018. “Este cenário reforça nossa 
confi ança no crescimento econô-
mico e no desenvolvimento social 
do país, que, aos poucos, vem se 
recuperando”, afi rma Luiz Monte-
negro, presidente da Associação 
Nacional das Empresas Financeiras 
das Montadoras.

No caso das operações realizadas 
na modalidade de crédito CDC, que 
representam a grande maioria das 
vendas, o crescimento foi de 19% 
no acumulado do ano, enquanto 
empréstimos realizados por leasing 
tiveram um pequeno recuo de 
3,9%, totalizado R$ 443 milhões. 
O fi nanciamento segue como a 
principal modalidade de compra 
procurada pelos consumidores, 
representando 55% do total de 
vendas de veículos e comerciais 
leves no trimestre. 

No caso dos comerciais, que 
englobam caminhões e ônibus, o 
Finame se destaca e representa 
pouco mais da metade de todos 
os negócios realizados, totalizando 
51%. Já as vendas de motocicletas, 
em sua maioria, prosseguem com 
o fi nanciamento em alta, repre-
sentando 40% dos negócios dos 
três primeiros meses de 2019 (AI/
ANEF).

Encontrou-se com inves-
tidores chineses, que 
prometeram aumentar 

os investimentos no Brasil. A 
missão também divulgou os 
cafés especiais brasileiros em 
uma cafeteira. Tereza Cristina 
apresentou dados do setor agro-
pecuário e áreas com potencial 
de crescimento para um grupo 
de 40 investidores chineses com 
projetos no Brasil. 

Os investidores informaram 
que pretendem aumentar o 
montante aplicado no Brasil, 
em setores de sementes, sui-
nocultura, infraestrutura e 
ferrovias. Revelaram interesse 
em obras ferroviárias, como a 
Ferrogrão - corredor ferroviário 
para escoamento de grãos da 
Região Centro-Oeste, que será 
construído entre Sinop (MT) 
e Itaituba (PA), onde fi ca o 
Porto de Miritituba. O projeto 
é orçado em US$ 3,37 bilhões 
e o edital deve ser lançado no 
quarto trimestre de 2019.

Outra obra citada foi a Fiol 

Tereza Cristina participa de rodada de negociações com investidores chineses em Xangai.

Vendas a prazo no Dia das Mães 
cresceram 0,11% 

A lenta recuperação da economia frustrou a expectativa de 
um crescimento mais vigoroso do varejo para o Dia das Mães. O 
volume de vendas a prazo na semana anterior à data (entre os 

dias 5 a 11 de maio) apresentou uma pequena alta de 0,11% na 
comparação com o mesmo período do ano passado. Este ano, 
mais da metade (65%) dos consumidores planejavam pagar 
os presentes à vista em vez de parcelar as compras. Em 2018, 
as vendas haviam crescido 4,36%, após acumularem três anos 
consecutivos de queda. Na avaliação do presidente do SPC 

Brasil, Roque Pellizzaro Junior, o resultado refl ete o cenário 
de difi culdades para a consolidação da retomada da economia. 
“Ainda há muitos obstáculos a serem enfrentados, o que de 
certa forma vem frustrando a expectativa de uma recuperação 
mais forte no volume de vendas em datas comemorativas”, 
destaca Pellizzaro Junior. CNDL/SPC Brasil.
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Chineses prometem aumentar 
investimentos no Brasil

A ministra Tereza Cristina começou ontem (13) mais uma etapa da viagem à Ásia com reuniões e 
eventos em Xangai

(ferrovia que ligará Ilheús (BA) 
a Figueirópolis (TO) para esco-
ar minério de ferro da região de 
Caetité e grãos) e a Norte-Sul 
(principal via para o escoamen-
to de grãos pelo Arco Norte com 
investimentos estimados em 
US$ 680 milhões). Os chineses 
também demonstraram gran-

des expectativas em relação 
às medidas a serem adotadas 
pelo governo do presidente 
Jair Bolsonaro para destravar 
a economia do país.

O primeiro compromisso da 
delegação foi a divulgação de 
cafés especiais brasileiros na 
SeeSaw cafeteria. O mercado 

chinês de consumo de café vem 
crescendo. A ministra lembrou 
que o cafezinho é símbolo de 
amizade no Brasil. “Hoje, depois 
de tantos anos, o café brasileiro 
pode ser considerado café gour-
met, espalhado pelo mundo. 
Gostaríamos que a China to-
masse mais café”, disse (Mapa).

Expansão do PIB deve fi car em 
1,45%, estimam economistas

2,75% e 5,75%. A estimativa para 
2020 está no centro da meta: 
4%. Essa meta tem intervalo 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. A previsão 
do mercado fi nanceiro para a 
cotação do dólar segue em R$ 
3,75 no fi m de 2019 e em R$ 3,80 
no fi m de 2020.

Para 2021, o centro da meta 
é 3,75%, também com interva-
lo de tolerância de 1,5 ponto 
percentual. O CMN ainda não 

defi niu a meta de infl ação para 
2022. Para controlar a infl a-
ção, o BC usa como principal 
instrumento a taxa básica de 
juros, a Selic. Para o mercado 
fi nanceiro, a Selic deve perma-
necer no seu mínimo histórico 
de 6,5% ao ano até o fi m de 
2019. Para o fi m de 2020, a 
projeção segue em 7,50% ao 
ano. Para o fi m de 2020 e 2021, 
a expectativa permanece em 
8% ao ano (ABr).
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A identidade do 
País e do Governo

A análise política 

trabalha com 

dois conceitos 

para interpretar 

fenômenos ligados 

aos protagonistas da 

política, sejam pessoas 

físicas ou jurídicas, 

políticos ou governos: 

identidade e imagem 

O primeiro se refere à ín-
dole dos protagonistas, 
seu caráter, programas 

e ações, o que verdadeiramen-
te representam; já a imagem 
é a projeção da identidade, 
signifi cando a percepção que 
deles têm os cidadãos, a ma-
neira como as pessoas vêem os 
integrantes da esfera política. 
A identidade do Brasil, por 
exemplo, abriga um conjunto 
de elementos, dentre os quais 
o tamanho do território, suas 
riquezas naturais, a natureza 
de sua população, os ciclos 
históricos, as tradições e cos-
tumes, enfi m, tudo que possa 
realçar o porte do país. 

Convido o leitor a construir 
na mente o mapa da identi-
dade da Nação brasileira. Da 
mesma maneira, tente ima-
ginar a identidade do Estado 
e município onde mora. Faça 
uma comparação com outros 
entes federativos. E pense na 
questão: os governos do Es-
tado e do país correspondem 
efetivamente à dimensão dos 
territórios que governam?

Escolhamos, a título de 
melhor associação de ideias, 
o governo Bolsonaro. Sem 
intenção de diminuir seu peso 
na balança da análise política, 
cresce a percepção de que a 
identidade do governo é baixa 
em relação à altura do Brasil. É 
como se o país medisse um me-
tro de altura e a administração 
Bolsonaro apenas cinquenta 
centímetros. Conclusão: falta 
muito governo para cobrir o 
real tamanho do nosso terri-
tório continental. 

O que causa tal sentimento? 
Vamos lá: a crise interna entre 
grupos, a ideologização que 
gera confl itos, o despreparo 
de perfi s, a extrema relevância 
que se dá ao guru da família 
Bolsonaro e até mesmo o baixo 
nível na linguagem usada por 
protagonistas. Eis o que disse 
durante a semana a ministra 
dos Direitos Humanos: “a 
Funai tem de fi car com ma-
mãe Damares, não com papai 
Moro”. Assim a titular da pasta 
de Direitos Humanos fez apelo 
para conservar sob sua órbita 
a Fundação Nacional do Índio. 

Já o horoscopista elogiado 
pelo presidente e agraciado 
com o maior galardão do 
Itamaraty é o recordista no 
uso de palavras chulas. Ora, 
há uma liturgia do poder, que 
obriga participantes da esfera 
governamental a adotar postu-
ras condizentes com o cargo, o 
que inclui o uso de expressão 
conveniente. O que se constata 
é a “infantilização” da lingua-
gem (essa de Damares) ou os 
adjetivos sacados do pântano 
por fi guras que posam de he-
róis. O próprio Bolsonaro faz 
afi rmações que fogem à régua 
da liturgia presidencial.

A sensação de um governo 
menor deriva também do fato 
de se fazer trocas (ou criação) 
de áreas – Coaf da Justiça para 
a Economia, Funai em negocia-
ção, política industrial saindo 
da Economia para Ministério 
da Tecnologia, renascimento 
de ministérios – não por ques-
tões de escopo técnico, mas 
por conveniências de natureza 
política. Diminuir poder de um 
e passar a outro. Onde está o 
tão propagado compromisso 
de evitar o “troca-troca”, o 
“toma lá dá cá”?

Espraia-se a percepção de 
que a administração não é 
operada dentro de critérios 
técnicos. A taxa de impro-
visação é alta. Há ilhas de 
qualidade, como é o caso da 
equipe econômica comandada 
pelo ministro Paulo Guedes ou 
o ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, mas 
o arquipélago governamental é 
povoado de perfi s sem densi-
dade/experiência na área em 
que atuam.

Qual é, afi nal, a coluna ver-
tebral do governo? O barulho 
maior se dá em torno da re-
forma da Previdência. Mas a 
questão fi scal-tributária assola 
os Estados e não há indicações 
de saída para equilibrar os 
entes federativos. O improviso 
está no ar. A principal embai-
xada do Brasil no mundo, a 
dos Estados Unidos, não tem 
titular. O chanceler espera que 
um conselheiro seu amigo seja 
promovido a embaixador para 
nomeá-lo ao cargo.

O “índice de coisas estabana-
das”, que poderíamos designar 
doravante como ICE, tende a 
se expandir. E a esfacelar a 
identidade do governo Bolso-
naro. Não à toa, forma-se em 
nossa cognição a ideia de que 
o Brasil tem um governo menor 
que sua grandeza exige. 

 
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

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

Gaudêncio Torquato (*)

A comissão especial que 
analisa a proposta da reforma 
da Previdência na Câmara re-
aliza nesta semana audiências 
temáticas sobre aposentadorias 
especiais, os regimes previden-
ciários dos estados e municípios 
e o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). De acordo 
com o presidente da comissão 
especial, deputado Marcelo 
Ramos (PR-AM), serão reali-
zadas audiências para discutir 
temas considerados “quase 
natimortos”. 

“Eu acho que tem três temas 
que praticamente estão fora: 
[trabalhadores] rurais, BPC 
e professores. Tem alguns 
temas sensíveis: a desconsti-
tucionalização, capitalização 
e estados e municípios. [Já] a 
regra de transição, a comissão 
vai ter que discutir cada uma, 
considerando a especifi cidade 
de cada categoria. Agora, se co-
meçar a ceder para uma, vai ter 
que ceder para outra e quando 
vê não sobrou nada”, avaliou 
Ramos. Siglas como PR e MDB 
são contrários a mudança das 
regras de aposentadoria para 
professores e outros 13 partidos 
também já se posicionaram pela 
retirada do BPC e da aposenta-
doria rural do texto.

“A decisão do meu partido 
[PR] é não mudar as regras atu-

Presidente da comissão especial, deputado

Marcelo Ramos (PR-AM).

Regras para demissão 
por ‘insufi ciência de 
desempenho’

Projeto que estabelece regras 
para demissão de servidor pú-
blico estável por “insufi ciência 
de desempenho” está na pauta 
da reunião de amanhã (15), da 
Comissão de Assuntos Sociais do 
Senado. A regulamentação tem 
por base o substitutivo ao projeto 
apresentado pelo relator na CCJ, 
senador Lasier Martins (PSD-RS).

O desempenho funcional dos ser-
vidores deverá ser apurado anual-
mente por uma comissão avaliadora 
e levará em conta a produtividade 
e a qualidade do serviço, entre 
outros fatores. Deve ser garantido 
o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. No texto inicial, da senadora 
Maria do Carmo Alves (DEM-SE), a 
responsabilidade pela avaliação de 
desempenho seria do chefe imedia-
to, mas o relator na CCJ levou em 
consideração temores de entidades 
representativas dos servidores, que 
argumentaram que não seria razoá-
vel deixar exclusivamente a cargo 
da chefi a imediata uma avaliação 
que pode levar à exoneração de 
servidor estável. 

Segundo ele, foi citado o risco 
de a decisão ser determinada “por 
simpatias ou antipatias no ambien-
te de trabalho”. A relatora na CAS, 
senadora Juíza Selma (PSL-MT) 
recomendou a aprovação do texto 
proposto por Lasier Martins com 
uma emenda para estipular que o 
primeiro período avaliativo terá 
início em 1º de maio do segundo 
ano subsequente à entrada em 
vigor da lei. Após a CAS, o texto 
passará por análise de duas comis-
sões (Ag.Senado).

Projeto que garante aos pa-
cientes do SUS com suspeita 
de câncer o direito a biópsia 
no prazo máximo de 30 dias, 
contados a partir do pedido 
médico, é uma das matérias 
da pauta de votações do Ple-
nário do Senado hoje (14). Se 
for aprovado, o projeto segue 
para sanção presidencial. As 
votações da semana serão 
conduzidas pelo senador 
Antonio Anastasia (PSDB-
-MG), 1º vice-presidente do 
Senado, já que o presidente 
da Casa, Davi Alcolumbre, 
cumpre agenda nos Estados 
Unidos.

Da deputada Carmen Zanot-
to (Cidadania-SC), o projeto 
determina que o limite de até 
30 dias valerá para os exames 
necessários nos casos em que 
a neoplasia maligna (termo 
médico que se refere aos 
tumores cancerígenos) seja a 
principal hipótese do médico. 
Se a proposta for aprovada, 
a mudança será feita na lei 
que já estipula o início do 
tratamento pelo SUS em no 
máximo 60 dias a partir do 
diagnóstico do câncer. 

O objetivo é acelerar ainda 
mais o acesso a medicações 

Plenário será comandado pelo primeiro vice-presidente, 

senador Antonio Anastasia, durante as votações da semana.

Ele trabalhava como vigi-
lante e ela agora recebe 
R$ 1,9 mil para cobrir as 

despesas com os dois fi lhos do 
casal, de 12 e 8 anos. O dinhei-
ro é usado principalmente no 
transporte deles para a escola 
e na compra de roupas, além de 
pagar as contas de luz, água e 
condomínio.

Para complementar a renda, 
Michelle passou a trabalhar fora 
e conta com a ajuda da avó das 
crianças em casa. “A pensão é 
fundamental. Eu dependo dela 
para quase tudo, sem ela nem 
tinha como sobreviver. Só que 
até para a alimentação, ou para 
a escolinha de futebol dos me-
ninos, eu tenho que pagar por 
fora, com o dinheiro do meu 
trabalho”, explica.

Assim como Michelle, mi-
lhões de pessoas no Brasil 
dependem da pensão por 
morte para sustentar a fa-
mília. Atualmente o valor do 
benefício equivale a 100% da 
aposentadoria recebida pelo 
segurado ou ao valor a que teria 
direito se fosse aposentado 
por invalidez. Se houver mais 
de um dependente, a pensão 

Milhões de pessoas no Brasil dependem da pensão por morte para sustentar a família.

Pagamento do 
adicional de
1/3 sobre
férias vendidas

Projeto prevê que o trabalha-
dor que vender dez dias de férias 
receberá 1/3 de abono referente 
a esse período. Apresentada pelo 
deputado Carlos Bezerra (MDB-
-MT), a proposta está em análise 
da Câmara. 

Atualmente, a CLT assegura ao 
empregado o direito de converter o 
correspondente a 10 dias de férias 
em abono pecuniário, mas sem a 
incidência do terço a mais previsto 
na Constituição.

O TST, em julgamento quanto 
à incidência de 1/3 sobre o abono 
pecuário, em 2014, também foi 
contrário à concessão desse direito 
ao trabalhador. O projeto também 
prevê que o 1/3 adicional de férias 
seja pago nos casos de paralisação 
total ou parcial da empresa por 
mais de 30 dias. Hoje a CLT veda 
o direito de férias ao empregado 
que deixar de trabalhar, recebendo 
salário, por mais de 30 dias, em 
virtude de paralisação da empresa.

Ambas as medidas já consta-
ram em projetos que tramitaram 
na Câmara, apresentados pelo 
próprio Bezerra. “Tendo em vista 
o arquivamento dos projetos e a 
manutenção do posicionamento 
judicial divergente ou em contrário 
sobre as matérias, reapresentamos 
nossas propostas para a análise 
nesta Casa”, afi rmou o parlamen-
tar. A proposta será analisada em 
caráter conclusivo pelas comissões 
de Trabalho; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Os 150 anos da morte de Allan 
Kardec, propagador da doutrina 
do espiritismo, foram lembrados 
em sessão especial do Senado 
ontem (13). Escritor e educa-
dor, o francês Hippolyte Léon 
Denizard Rivail nasceu numa 
família de orientação católica 
com tradição na magistratura e 
na advocacia e faleceu em Paris, 
em 31 de março de 1869, aos 64 
anos. Ele adotou o pseudônimo 
Allan Kardec em seu trabalho de 
codifi cação da doutrina espírita.

Autor do requerimento para 
a homenagem, o senador Edu-
ardo Girão (Pode-CE) chamou 
a atenção para a importância 
de Kardec, ressaltando que em 
várias publicações, principal-
mente em O Livro dos Espíritos 
e O Evangelho Segundo o Espi-
ritismo, ele “revelou conceitos 
novos e mais aprofundados a 
respeito de Deus, do universo, 
dos homens, dos espíritos e das 
leis que regem a vida”. 

O senador disse que teve o 
primeiro contato com a doutrina 
após ser acometido por síndrome 
do pânico, há cerca de 20 anos. 
“Para mim é muito especial falar 
de Allan Kardec, falar do espiri-
tismo, porque a minha vida foi 
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O que muda na pensão por morte 
e na aposentadoria por invalidez

A maquiadora Michelle Peres Gomes, 33 anos, moradora de Valparaíso de Goiás (GO), tem direito a 
pensão pela morte do marido, causada pela infecção por hantavírus em 2017

é dividida entre eles. Se a 
reforma  for aprovada sem al-
terações no Congresso, haverá 
novas regras no pagamento do 
benefício para dependentes de 
servidores públicos e traba-
lhadores da iniciativa privada.

O valor da pensão passará 
a ser gradual, de acordo com 
o número de dependentes. A 
regra geral para o cálculo da 

pensão será a seguinte: 50% 
do valor do benefício que o 
segurado recebia (parcela fi xa) 
mais 10% por dependente (cota 
individual para o cônjuge ou o 
fi lho não emancipado menor de 
21 anos), até atingir o máximo 
de 100%. O limite do RGPS é 
o valor do teto do INSS: R$ 
5.839,45 em 2019.

O valor de 60% corresponde 

a 20 anos de contribuição pre-
videnciária. Se os pagamentos 
ultrapassaram esse período, o 
valor será acrescido de 2% para 
cada ano. O benefício será de 
100% em caso de morte por 
acidente de trabalho e doenças 
profi ssionais. As pensões con-
cedidas antes da nova lei entrar 
em vigor não terão seus valores 
alterados (Ag. Senado).

Diagnóstico de câncer em até 30 
dias pelo SUS na pauta do Senado

e cirurgias necessárias pelos 
pacientes. Zanotto avaliou que 
a falta de prazo também para 
os exames diagnósticos é uma 
lacuna na lei atual.

Dados do Instituto Nacional 
de Câncer (Inca) apontam que 
300.140 novos casos foram 
registrados entre os homens 
e 282.450 entre as mulheres, 
somente em 2018. Já os últi-
mos dados de mortalidade por 
câncer disponíveis apontam 
para 107.470 homens e 90.228 
mulheres no ano passado.

Também pronto para ser 

votado está o projeto que 
inclui os precatórios entre 
as exceções de controle pre-
vistos na legislação que trata 
de estímulos ao equilíbrio 
fi scal de estados. Essa norma 
concedeu prazo adicional de 
240 meses para o pagamento 
de dívidas dos estados com a 
União, no intuito de atenuar 
os efeitos da crise fi scal. O 
projeto, do senador José 
Serra (PSDB-SP), inclui en-
tre as exceções as despesas 
referentes aos precatórios 
(Ag.Senado).

Comissão da reforma da 
Previdência ouve especialistas

ais dos professores (homem se 
aposenta aos 55 anos e mulher, 
aos 50 anos). O meu partido 
e o MDB são contra qualquer 
alteração que mude as regras de 
aposentadoria dos professores, 
seja no Regime Geral ou nos 
Regimes Próprios”, afi rmou o 
deputado. Para o presidente 
da comissão especial, a capi-
talização proposta na reforma 
também encontrará resistência 
na Câmara. “Acho difícil pelo 
clima que existe aqui dentro”, 
disse. “[Capitalização] vai 
ser um tema sensível, vai ter 
pressão para tirar, mas tem 
um impacto fi scal signifi cativo 
de R$ 170 bilhões”, completou.

“Eu vejo o governo com ca-
pacidade de articulação para 
aprovar uma proposta com 
impacto fi scal importante. Eu 
não vejo governo com articula-
ção capaz de reverter posições 
já tomadas de alguns partidos. 
Ninguém tomou posição sobre 
transição, então vejo o gover-
no com capacidade para dizer 
que não vai mexer nada de 
transição. Agora, o governo 
conseguir fazer um partido 
que já manifestou uma decisão 
sobre determinado tema, vol-
tar atrás, tem que acontecer 
coisa muito extraordinária 
até o dia de decidir”, afi rmou 
(ABr).

Senadores destacam 
importância de Allan Kardec

transformada nesta existência 
pela doutrina espírita”. O sena-
dor Nelsinho Trad (PSD-MS) 
relatou que seu pai e tios, já 
falecidos, eram advogados e 
chegaram a defender um homem 
e a conseguir absolvê-lo de um 
processo criminal em Campo 
Grande, após terem recebido 
uma mensagem psicografada 
pelo médium Chico Xavier.

A presidente do Centro Espírita 
Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo 
(MG), Célia Diniz, relatou que 
após ter perdido um fi lho, no 
ano de 1983, passou a transmitir 
a mensagem de que “uma mãe 
espírita sepulta um fi lho com 
muito mais equilíbrio, coragem 
e condições de superação”. De 
acordo com Célia, embora os 
espíritas não tenham respostas 
para todos os problemas da vida, a 
doutrinação ensina muito mais do 
que “uma fi losofi a materialista”.

Presidente da Associação Peter 
Pan e ex-presidente da Federação 
Espírita do Estado do Ceará, Olga 
Lúcia Espíndola Freire Maia, disse 
que Allan Kardec recebeu men-
sagem do Consolador, segundo a 
qual não se deve fazer “das coisas 
do céu degraus para as coisas na 
terra” (Ag.Senado). 
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Gerenciar terceiros mitiga 
riscos e gera negócios 

A falta de supervisão 

e de monitoramento 

adequados pode gerar 

consequências graves

Em um mundo cada 
vez mais globalizado, 
conectado e competi-

tivo, empresas de todos os 
setores dependem de uma 
rede robusta de parceiros, 
como terceiros intermedi-
ários, fornecedores, distri-
buidores, agentes, parceiros 
e prestadores de serviços. 
Esta rede é fundamental 
para empresas interessadas 
em ter projeção internacio-
nal, diferencial competitivo 
e espaço no mercado.

Apesar disso, os riscos 
associados a eles não podem 
ser terceirizados. Há casos 
notórios em que a falta de 
supervisão e de monitora-
mento adequados gerou 
consequências graves, com 
empresas expostas a riscos 
que impactaram performan-
ce, imagem e reputação. As 
boas práticas em relação ao 
gerenciamento de riscos de 
terceiros defendem uma 
abordagem que estabeleça 
escopo, tenha processos de-
fi nidos de avaliação, realize 
diligências prévias e com-
preenda como os terceiros 
estão fazendo negócios. 

Além disso, a implemen-
tação das metodologias 
existentes para essa fi nali-
dade precisa estar alinhada 
às especifi cidades de cada 
empresa, como tamanho, 
complexidade, perfi l e ape-
tite de risco. Atualmente 
os principais desafi os para 
a gestão de terceiros são: 
difi culdades na avaliação de 
riscos; falta de experiência 
em programas de diligência; 
ausência de sistemas de 
controle; falta de visibili-
dade dos negócios; risco de 
perda de dados e violações 
de privacidade; ausência de 
avaliação e monitoramento.

A edição mais recente da 
Pesquisa Maturidade do 
Compliance no Brasil, con-
duzida pela KPMG, também 
destacou que os desafi os 
dos profi ssionais da área 
estão associados à meto-
dologia de coleta de dados, 
às avaliações de riscos e à 
utilização das informações 
disponíveis. São desafi os 

que impõem novas necessi-
dades de negócios: a neces-
sidade de avaliar, monitorar 
e gerenciar proativamente o 
desempenho de terceiros e 
implementar processos ro-
bustos para assegurar esse 
comportamento proativo.

Com a utilização crescen-
te de dados, as avaliações 
iniciais de riscos podem ser 
realizadas com um volume 
maior de relacionamentos 
de maneira mais inteligente, 
rápida e barata. A análise 
humana pode ser aplicada 
para a diligência prévia em 
terceiros mais arriscados, 
onde os resultados iniciais 
precisam ser interpretados 
e pesquisas adicionais po-
dem ser ampliadas. 

Há outros benefícios im-
portantes associados à im-
plementação da tecnologia e 
análise de dados para geren-
ciar terceiros: alinhamento 
às atividades de compras 
e contratações; melhor 
entendimento do grau de 
dependência da contratan-
te; menor redundância de 
atividades; maior uso da 
automação; implementação 
de processos ágeis e con-
sistentes; melhor análise 
de custo-benefício; mais 
facilidade de prestação de 
contas ao Conselho.

Embora as empresas con-
tinuem enfrentando riscos 
complexos em ambientes 
dinâmicos e os reguladores 
permaneçam pressionando 
as empresas para que este-
jam conformes, continuará 
sendo essencial que os 
negócios mantenham uma 
abordagem sustentável 
para que o gerenciamento 
de riscos de terceiros seja 
efetivo. 

Nessa jornada de trans-
formação mental e digital, 
com a integração de fontes 
complementares de infor-
mação, a avaliação completa 
e de alto valor agregado dos 
terceiros tornará as empre-
sas de todos os setores mais 
competitivas e bem-sucedi-
das no mercado.

(*) - Ésócio-líder de 
Compliance da KPMG 

no Brasil;
(**) - É sócio-líder de 
Análise de Dados da 

KPMG no Brasil.

Emerson Melo (*) e Ricardo Santana (**)

SPCC - São Paulo Contact Center Ltda.
CNPJ nº 57.349.680/0001-70
Demonstrações Financeiras

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
Em milhares de Reais

Demonstrações de resultados - Exercícios
 findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de Reais

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de Reais

Demonstrações de resultados abrangentes - Exercícios  findos
 em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de Reais

Demonstrações de mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de Reais

As demonstrações contábeis completas, assim como,  o relatório dos 
Auditores Independentes, estão disponíveis na sede da empresa. Auditado 

pela KPMG Auditores Independentes. 

 Controladora Consolidado
Ativo 2018 2017 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 23 39 62.544 70.164 
Contas a receber de clientes - - 195.385 188.608 
Contas a receber 
 de partes relacionadas - - 2.111 1.793 
Estoques - - 93 28 
Adiantamentos a fornecedores
   e a empregados - - 1.593 2.117 
Impostos a recuperar - - 5.561 7.707 
Dividendos a receber 8.965 8.004 - - 
Despesas pagas antecipadamente - - 13.079 10.323 
Imposto de Renda e
Contribuição Social a recuperar 40 41 5.062 9.173 
Total do ativo circulante 9.028 8.084 285.428 289.913 
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Empréstimos a receber 5.357 8.474 - - 
Outras contas a receber 62.638 58.985 - - 
Depósitos judiciais 1.070 1.311 15.720 16.752 
Depósito caução - - 2.830 2.830 
Imposto de renda diferido ativo 38 116 11.173 9.249 
Total do Realizável 
 a longo prazo 69.103 68.886 29.723 28.831 
Investimentos 181.951 197.950 - - 
Imobilizado 6 6 90.655 85.594 
Intangível - - 19.527 28.894 
Total do ativo não circulante 251.060 266.842 139.905 143.319 
Total do Ativo 260.088 274.926 425.333 433.232 

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Resultado do exercício 37.992 24.064 38.028 24.224 

Total de resultados abrangentes 37.992 24.064 38.028 24.224 

Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores 37.992 24.064 37.992 24.064 

Acionistas não controladores - - 36 160 

Resultado do exercício 37.992 24.064 38.028 24.224 

 Capital Reserva Lucros Patrimônio líquido atribuível Participação de socios Total
 social de lucros acumulados a socios controladores não controladores Patrimônio líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2016 156.500 1 91.744 248.245 234 248.479 
Resultado do exercício - - 24.064 24.064 160 24.224 
Saldo em 31 de dezembro de 2017 156.500 1 115.808 272.309 394 272.703 
Distribuição de dividendos - - (50.890) (50.890) (104) (50.994)
Resultado do exercício - - 37.992 37.992 36 38.028
Saldo em 31 de dezembro de 2018 156.500 1 102.910 259.411 326 259.737

 Controladora Consolidado
Passivo 2018 2017 2018 2017
 Circulante 
 Fornecedores e outras contas a pagar 11 20 33.177 35.379 
 Fornecedores - partes relacionadas - - 10.948 11.946 
 Adiantamento de clientes - - 498 176 
 Salários, encargos 
 e provisão para férias - - 85.804 70.884 
 Obrigações tributárias - 150 13.980 20.462 
 Dividendos a pagar - - 20 - 
 Imposro de Renda 
  e contribuição social a pagar 182 1.894 2.331 3.485 
 Total do passivo circulante 193 2.064 146.758 142.332 
 Não Circulante
Outras obrigações 2 8 215 1.519 
 Provisão para riscos
   trabalhistas e tributários 482 545 18.623 16.678 
 Total do passivo não circulante 484 553 18.838 18.197 
 Patrimônio Líquido
 Capital social 156.500 156.500 156.500 156.500 
 Reserva de lucros 1 1 1 1 
 Lucros acumulados 102.910 115.808 102.910 115.808 
Patrimônio líquido atribuível 
 aos sócios controladores 259.411 272.309 259.411 272.309 
Participação de sócios
  não controladores - - 326 394 
Patrimônio líquido 259.411 272.309 259.737 272.703 
Total do Passivo 677 2.617 165.596 160.529 
Total do Passivo 
 e Patrimônio Líquido 260.088 274.926 425.333 433.232 

Diretoria
Fabricio Coutinho de Oliveira

Presidente
Fabio da Silva Neco

 Diretor Financeiro
Contador

Marcus Vinicius Souza Silva 
Contador – CRC 1SP292021/O-1

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Lucro líquido do exercício 37.992 24.065 38.028 24.224 
Ajustes para:
Despesa de imposto de renda e contribuição social
 reconhecida no resultado do exercício 1.108 1.951 19.455 22.916 
Depreciação - - 23.327 24.999 
Amortização - - 11.960 13.600 
Provisão para perdas por redução
 ao valor recuperável - - 810 - 
Provisão para créditos 
 de liquidação duvidosa - - 1.232 - 
Resultado da venda de ativos imobilizado - - - 2.609 
Resultado de equivalência patrimonial (35.824) (22.507) - - 
Juros com empréstimos e financiamentos - - 3.651 - 
Provisões para riscos
 tributários e trabalhistas 40 276 8.972 4.179 
Variação nos ativos e passivos operacionais 
Contas a receber de clientes - - (8.009) (20.984)
Estoques - - (65) 5 
Empréstimos a receber 3.117 961 (318) 1.308 
Adiantamentos a fornecedores
  e a empregados - - 524 309 
Outras contas a receber (3.740) (5.163) - - 
Impostos a recuperar 1 (33) 7.407 2.965 
Despesas pagas antecipadamente - 33 (3.906) (3.578)
Depósitos judiciais 241 68 1.032 408 
Depósito caução - - - (30)
Fornecedores e outras contas a pagar (9) (159) (6.851) 24.423 
Adiantamento de clientes - - 322 (216)
Salários, encargos e provisão para férias - - 14.920 7.511 
Obrigações tributárias (156) 507 (7.786) 8.154 
Pagamento de causas
 trabalhistas e tributárias (103) - (7.027) - 
Outros fluxos de caixa de atividades operacionais 
Imposto de renda e 
 contribuição social pagos (2.742) - (22.533) (26.068)
Fluxo de caixa líquido (usado nas) decorrente
das atividades operacionais (75) (1) 75.145 86.734 
Fluxo de caixa de atividades de investimento 
Aquisição de imobilizado - - (30.662) (21.895)
Aquisição de intangível - - (2.212) (4.333)
Recebimento de dividendos
 de controlada 50.949 - - - 
Venda de imobilizado - - 1.083 - 
Fluxo de caixa (aplicado nas)proveniente
  de atividades de investimento 50.949 - (31.791) (26.228)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento 
Pagamentos de dividendos (50.890) - (50.974) - 
Caixa líquido usado nas atividades
 de financiamento (50.890) - (50.974) - 
(Redução) Aumento líquido em caixa
 e equivalentes de caixa (16) (1) (7.620) 60.506
Caixa e equivalentes de caixa 
 em 1º de janeiro 39 40 70.164 9.658
Caixa e equivalentes de caixa 
em 31 de dezembro  23  39  62.544 70.164

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Receitas líquidas - - 907.124 878.811 
Custo dos produtos
 e serviços vendidos - - (686.800) (677.945)
Lucro bruto - - 220.324 200.866 
Despesas comerciais - - (6.116) (5.300)
Despesas administrativas (653) (2.141) (161.068) (142.198)
Outras receitas (despesas)
operacionais - (112) 6.575 4.282 
Resultado da venda
de ativos imobilizado - - (1.007) (2.609)
Resultado de
equivalência patrimonial 35.824 22.507 - - 
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras  líquidas e impostos 35.171 20.254 58.708 55.041 
Despesas financeiras (108) (319) (6.464) (8.648)
Receitas financeiras 4.025 6.074 5.275 2.596 
(Perdas) Ganhos
 com variação cambial 12 7 (36) (1.848)
(Despesas) Receita
 financeiras líquidas 3.929 5.761 (1.225) (7.901)
Resultado antes dos impostos 39.100 26.015 57.483 47.140 
Imposto corrente (1.030) (1.078) (21.379) (24.022)
Imposto diferido (78) (873) 1.924 1.106 
Imposto de renda 
 e contribuição social (1.108) (1.951) (19.455) (22.916)
Lucro do exercício 37.992 24.064 38.028 24.224 
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores 37.992 24.064 37.992 24.064 
Acionistas não controladores - - 36 160 
Resultado do exercício 37.992 24.064 38.028 24.224 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 28/05/2019  - 10:15h  -  2º LEILÃO: 30/05/2019  - 10:15h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Online
dições. IMÓVEL: Um prédio

de São Paulo/SP. Obs.: DATA 
DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 28/05/2019, às 10:15 horas, e 2º Leilão dia 30/05/2019, às 10:15 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 
3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: NEILA NOGUEIRA DE SOUZA

  CREDOR FIDUCIÁRIO: 
Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 538.826,56 (Quinhentos e trinta e oito mil, 
oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos) 2º leilão: R$ 246.741,41 (Duzentos e quarenta e seis mil, setecentos 
e quarenta e um reais e quarenta e um centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no 

imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não 
enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

PBRV Empreendimentos Imobiliário S.A. CNPJ nº 
10.439.154/0001-38 - Convocação - PBRV Empreendi-
mentos Imobiliário S.A .,vem convocar todos os sócios para 
a Ata de Assembleia Geral Extraordinária ser realizada em 
23/05/2019, às 10h, na Rua Olimpíadas, 66, 13º andar, 
São Paulo, SP, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 
1. deliberar sobre alteração: da sede, do objeto e do pra-
zo; Luiz Henrique de Vasconcellos e José Paim de Andrade 
Junior, diretores

Companhia Jardim Botanico de Barretos 2
CNPJ - 30.383.372/0001-05 - NIRE - 3530051611-7

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 15/03/19, às 12h, na sede social da Companhia. Mesa: Presidente - Sra. Mara Lisa Milani; Secretário - Sr. Paulo Caio Ferraz Sampaio. Presença:
Totalidade. Deliberações: Em AGO: 1) foram aprovados o Balanço anual e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2018;
Em AGE: 1) Tendo em vista o bom andamento do projeto de loteamento a nova área destacada para o desenvolvimento urbano na cidade de 
Barretos, e considerando os interesses dos acionistas e da sociedade foi discutido e aprovado o aumento de capital da companhia no montante de 
R$ 794.760,00, mediante a emissão de 794.760 ações ordinárias, sem valor nominal, ao preço de R$ 1,00 cada ação. Conforme Boletim de Subscrição,
o aumento de capital foi integralmente subscrito pela acionista Milar Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ: 09.291.405/0001-09, com a
expressa anuência da outra acionista e é integralizado neste ato, mediante a conferência de bem imóvel constituído por uma gleba de terras,
situada no perímetro urbano da cidade de Barretos, com área de 341.076,92m2 (trezentos e quarenta e um mil setenta e seis metros 
quadrados e noventa e dois decímetros quadrados) objeto da Matrícula 64.914 do Registro de Imóveis de Barretos, SP. A gleba conferida em 
integralização do capital subscrito está cadastrada, pela Prefeitura do Município de Barretos sob nº 5.21.016.0050.01. Com o aumento de capital
aprovado, o capital social da companhia passará de R$ 1.500,00 dividido em 1.500 ações para R$ 796.260,00, dividido em 796.260 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal. Avaliação: Foi apresentada à Assembleia Geral a avaliação da área conferida em integralização do capital subscrito
pela acionista Milar Empreendimentos Imobiliários Ltda. A avaliação consta de Laudo de Avaliação elaborado pela empresa especializada Efforts 
Profissionais Contábeis, com sede nesta Capital à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.012 - 10º  andar, conjunto 102, CEP - 01451-001, CNPJ
07.760.271/0001-94, subscrito por seu representante legal, Sr. Arnaldo Trindade, cujo trabalho acompanha a presente ata e cuja conclusão aqui se 
transcreve para registro: “Após os exames e verificações descritos no item  V supra, que tomaram por base os registros contábeis e o balanço 
Patrimonial levantado da Milar em 31/12/2018, concluímos que a parcela liquida do patrimônio da Milar é de R$ 794.760,55, sendo que a respectiva
quitação da parcela se dará com a conferência dos ativos descritos no item  V que serão utilizados para integralização de capital social pela 
Botânico  2.” Referido laudo de avaliação foi exibido à Mesa e submetido ao exame da outra acionista presente a quem foram prestados os
esclarecimentos solicitados, resultando na sua aprovação sem qualquer ressalva ou reserva pela Assembleia Geral. Sem  prejuízo da avaliação 
aprovada, a companhia consultará oportunamente a Prefeitura do Município de Barretos com vistas ao recolhimento do ITBI - Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis ou Direitos a Eles Relativos devido ao município de Barretos de acordo com a legislação municipal aplicável, cuja guia
de recolhimento acompanhará a presente ata para efeito dos registros. Assim, foi aprovada pela Assembleia Geral a conferência da área descrita no
item 1 desta Ata pela Milar Empreendimentos Imobiliários Ltda. pelo valor certo e aprovado de R$ 794.760,00, desprezada a fração de 0,55 do valor 
da avaliação representado pelo imóvel conferido ao patrimônio social, pelo que a companhia dá à subscritora quitação das 794.760 ações ordinárias 
nominativas sem valor nominal por ela subscritas e integralizadas nesta data. Em consequência do aumento de capital ora aprovado, o artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia passa a ter nova redação. A Assembleia Geral nomeia e constitui os Srs. Eduardo Setti Ozores, RG-4.116.281-X (SSP/SP)
e CPF-000.537.188-01, e Lucas Dall’Ovo, RG-23.435.067-2 (SSP/SP) e CPF-267.527.498-41, procuradores da companhia com poderes especiais para 
representar a outorgante perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, a Secretaria da Receita Federal, o Registro de Imóveis de Barretos, a 
Prefeitura Municipal de Barretos, conferindo-lhes poderes especiais para promover todos atos convenientes e necessários à efetiva transferência da
área conferida pela subscritora Milar Empreendimentos Imobiliários Ltda. para o patrimônio da companhia, podendo assinar, requerer, declarar, 
descrever, retificar, cadastrar, registrar, averbar, e o que mais for útil e necessário para o fiel cumprimento deste mandato, inclusive substabelecer.
Nada mais havendo a tratar. Mesa de Trabalhos: Presidente - Mara Lisa Milani; Secretário - Paulo Caio Ferraz de Sampaio. São Paulo, 15/03/2019.
JUCESP nº 236.602/19-6 em 30/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0061220-39.2013.8.26.0100 (USUC 1168) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Maria Helena Rocha, 
Abel Bertuzzi, Rosa Maria Finotelli Bertuzzi, Antonio da Ressureição Pereira, Ariovaldo de Souza, Judith 
Antunes de Souza, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Ricardo Antunes de Souza, ajuizou ação 
de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Luis Saia, nº 106, 
Jardim Arpoador, São Paulo SP, com área de 116,25 m², contribuinte nº 185.005.0039-4, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1040228-
72.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) CRISTIANE CIANFA SOARES, CPF 176.216.678-00, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Sumário por parte de Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência 
Social, para cobrança de R$ 11.090,72 (Agosto/2015), decorrentes das mensalidades vencidas nos 
meses de Maio a Dezembro/2014, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
firmado entre as partes. 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. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 22 de abril de 2019. 

27ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032823-79.2015. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). JULIANA NISHINA DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCAS AGUIAR 
RANGEL, CPF. 395.078.198-60, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação 
Monitória objetivando o recebimento de R$ 9.127,30 (Março/2015), oriundos do Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, firmado entre as partes relativo as mensalidades não pagas no ano de 2010. 
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, III do CPC). Será o presente edital, publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de abril de 2019. 

31ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1009262-
26.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RENATA 
CRISTINA PEREIRA, Brasileiro, RG 36.620.753-2, CPF 356.093.498-26, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum Cível por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em 
síntese: ser credora da requerida do valor de R$ 10.746,69 (Fev/2015) a ser devidamente atualizado, 
oriundos das mensalidades do ano de 2010, vencidas e não pagas, do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes. 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 (quinze) 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. 

4ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006068-
34.2014.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DANIEL BEZERRA 
DE MENEZES, Brasileiro, CPF 284.375.848-33, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$4.890,07 (Jun/2014), 
referente as mensalidades não pagas oriundas dos serviços educacionais prestados, conforme o 
histórico de notas e a declaração de efetivação de matrícula pela internet. Estando o requerido em 
lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de quinze dias, a fluir após o prazo supra, pague o 
débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena 
de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso 
de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

8ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026481-
84.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIEGO 
GEOVANNI SOARES CARVALHO, CPF 382.216.988-90, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO, alegando em síntese 
ser credor da importância de R$ 4.620,58 (março/2017), em razão do inadimplemento das parcelas 
referentes aos meses de janeiro a junho de 2016, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes. 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. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 22 de abril de 2019. 

Agro Quimica Maringa S.A.
CNPJ 61.980.181/0001-54 - NIRE 35.300.069.153

Ata Sumária da AGO em 23/04/2019
1 - Data, Hora e Local: 23/04/2019 às 11:30 hs. na sede social, Rua Álvares Cabral n° 1210 Bairro Serraria, Diadema/SP, CEP 09980-
160. 2- Convocação e Publicações: Dispensada. As Demonstrações Financeiras da Companhia foram publicadas nas edições do
dia 23/03/2019 no DOESP e Empresas & Negócios. 3 - Presença: Totalidade do Capital Social. 4- Mesa: Presidente: Umberto Silvio 
Mosseri; Secretario: Edson Cordeiro Neves. 5 - Ordem do Dia: A) Tomada de contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício findo em 31/12/2018. B) Deliberar
sobre a destinação do lucro líquido do exercício; C) Outros assuntos de interesse social. Deliberações aprovadas por unanimidade: 
a lavratura da presente ata em forma sumária, conforme faculta o artigo 130, §1° da lei n° 6.404/76. A) As contas dos administrado-
res e as Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício social findo em 31/12/2018. B) Foi aprovada a proposta da
Diretoria da destinação do lucro líquido do exercício de 2018, no valor de R$ 23.379.310,27; da seguinte forma: B.1) Reserva Legal
RS 1.013.965,51; B.2) Reserva de Lucros R$ 19.265.344,76. Todo o lucro foi retido, não havendo distribuição de dividendos; C) Foi
ratificado o valor de Juros Remuneratório sobre o Capital Próprio, no valor de R$ 3.100.000,00. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, lavrou-se a ata lida, aprovada, e assinada: Silamo Participações Ltda., representada por Umberto Silvio Mosseri; Jacques
Mosseri, pp. Edson Cordeiro Neves; Umberto Silvio Mosseri; Ilana Mosseri Kaufman; Monelle Mosseri; Edson Cordeiro Neves; Adilson 
Luiz Samaha de Faria; Thiago Jacques Mosseri; Martina Mosseri Scatigno, pp. Umberto Silvio Mosseri; Yasmin Mosseri, pp. Umberto
Silvio Mosseri; Raphael Mosseri Kaufman; Steffi Mosseri Kaufman, pp. Ilana Mosseri Kaufman e Thali Mosseri Kaufman, pp. Ilana Mos-
seri Kaufman; Presidente da Mesa: Umberto Silvio Mosseri: Secretario da Mesa: Edson Cordeiro Neves. Diadema, 23/04/2019. A pre-
sente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. JUCESP n° 243.081/19-4 em 03/05/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2019, ÀS 10 HORAS

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia, a ser realizada às 10 horas do dia 29 de maio de 2019, na sede social da Companhia, 
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, 
Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; 
Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição (“Assembleia”), 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) retifi cação dos itens 6.4, 6.5, 7.4 e 7.5 da ata de Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia realizada em 04 de abril de 2019 (“Ata de AGE”), nos quais, por equívoco, constou que o 
prazo de mandato unifi cado dos conselheiros eleitos em referido ocasião vigorará até a posse dos membros do Conselho 
de Administração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021 quando, na verdade, o correto 
seria 2020; (ii) ratifi cação de todas as demais deliberações da Ata de AGE. Instruções Gerais: Para exercer seus direitos, 
os Acionistas deverão comparecer à Assembleia com os seguintes documentos: (i) acionistas pessoas físicas: documento 
de identifi cação com foto; (ii) acionistas pessoas jurídicas: documento de identifi cação com foto do representante legal; 
cópia autenticada da última consolidação do estatuto/contrato social; e cópia autenticada do comprovante de eleição 
dos diretores/administradores; (iii) procuradores: documento de identifi cação com foto do procurador; procuração com 
fi rma reconhecida em cartório; e, no caso de representação de pessoa jurídica, cópias autenticadas do contrato/estatuto 
social e comprovante de eleição dos diretores/administradores. São Paulo, 13 de maio de 2019.

ÂNGELA ANNES GUIMARÃES - Membro do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

Segundo a FecomercioSP, 
o comerciante deve ter o 
conhecimento completo 

dos custos e das despesas ope-
racionais para administrá-los de 
forma coerente, posicionando-
se melhor do que o concorrente.

 De acordo com a Entidade, 
é preciso se atentar aos custos 
diretos, tais como mão de obra 
e fornecedores; e aos custos 
fi xos, tais como salários, impos-
tos, internet e taxas bancárias. 
Completam a lista custos indire-
tos, depreciação e manutenção 
de equipamentos, prestadores 
de serviço, custos variáveis, 
fretes de vendas, comissões, 
horas extras, entre outros. 

A receita gerada deve ser 
subtraída da somatória desses 
números de custos, que precisa 
ser satisfatória para cobrir a des-
pesas fi xas e obter lucro, assim, 
será constituída a margem de 
contribuição, ou seja, o que cada 
produto colaborou individual-
mente para a formação da receita 
líquida. Ainda é necessário encon-
trar o preço específi co de cada 
peça. Para isso usa-se o markup, 
o cálculo é feito por meio dos 
porcentuais das despesas variá-
veis e fi xas e do lucro almejado. 
A fórmula utilizada é a markup 
= 100 / [100 – (DV + DF + LP)].

 Em pequenos estabelecimen-

Formação de preços pode defi nir 
o êxito da empresa
Para que uma empresa se mantenha competitiva e obtenha destaque no mercado, um dos diferenciais é uma for-
mação de preços dos produtos adequada ao negócio 

tos, normalmente o próprio 
empreendedor é o responsável 
pela formação de preços. Nessa 
realidade, a FecomercioSP 
sugere buscar dados com o 
contador para utilizar os rela-
tórios fi nanceiros nessa tarefa. 
Pode-se também optar por uma 
consultoria especializada, as as-
sessorias econômicas juniores 
dentro das universidades ou 
investimentos em cursos para 
treinamento próprio seriam 
opções acessíveis.

 Contudo, quando o negó-
cio se expandir, a Entidade 
recomenda a contratação de 
um analista de custos com 
formação em Contabilidade, 

Administração, Engenharia 
de Produção ou Economia. 
Porquanto, não havendo um 
profi ssional capacitado, corre-
se o risco de: não contabilizar 
as despesas fi xas; copiar preços 
dos concorrentes; esquecer dos 
impostos; confundir margem 
com lucratividade; ou não saber 
realizar aumentos.

A Federação lembra que nem 
sempre o reajuste de preços 
acompanha a inflação, pois 
alguns itens podem não ter 
sofrido alteração, enquanto 
outros podem ter fi cado em 
um patamar maior ou menor. 
Por isso, é importante o conhe-
cimento de toda a cadeia pro-

dutiva, analisar os principiais 
índices infl acionários (IPCA, 
IGMP, INPC, entre outros) e 
fazer um comparativo dentro 
do setor de atuação. 

Neste último caso, as dicas são: 
a análise SWOT, na qual pontos 
fracos e fortes da sua empresa 
são identifi cados, bem como as 
oportunidades e ameaças do 
mercado. Por consequência, 
deve-se acompanhar a concor-
rência, analisar as propostas e 
se posicionar à frente. Além de 
verifi car como o mercado e os 
consumidores estão reagindo 
ao seu negócio e à concorrência.

A Entidade enfatiza que é 
preciso oferecer o melhor preço, 
sem perder a lucratividade. As-
sim, também é fundamental se 
atentar a fatores como: análise 
adequada do público alvo, cor-
reta escolha de canais de venda, 
proteção contra “ataque chinês” 
e outros eventuais produtores 
predadores, apoio pós-venda, 
defi nição de quais concorrentes 
serão acompanhados, levanta-
mento de preços em diferentes 
momentos dos produtos dese-
jados, entre outros cuidados. 

Por meio dessas etapas, será 
possível equilibrar os recursos 
e maximizar os resultados, 
evitando prejuízos nesse tempo 
de estagnação econômica (AI/
FecomercioSP).

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br

A
rg

os
 M

on
ito

ra
m

en
to

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 C

BA
7-

BD
98

-F
2D

0-
94

7F
.



Página 6

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).

São Paulo, terça-feira, 14 de maio de 2019

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

Jornal Empresas & Negócios
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para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

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

O pretendente: ILYONG CHOI, nascido em Icheon, República da Coreia, no dia 09/02/1980, 
estado civil solteiro, profi ssão gerente, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Soo Young Choi e de Sung Suk Seo. A pretendente: PRSCILA MI SUN LEE, nascida 
nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 18/02/1982, estado civil solteira, profi ssão advogada, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jeong Seok  Lee e de Sang Kum Kim.

O pretendente: DIEGO CARVALHO DUARTE, nascido em Campos dos Goytacazes 
- RJ, no dia 07/06/1985, estado civil solteiro, profi ssão contador, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Duarte e de Zeli da Silva Carvalho. 
A pretendente: AMANDA SALAVRACOS TROLESE, nascida nesta Capital, Cambuci 
- SP, no dia 18/03/1988, estado civil solteira, profi ssão relações públicas, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Agostinho Geraldo Trolese e de 
Christiane de Assis Salavracos.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: KLEITON RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico de elevador, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/03/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilvania Rodrigues dos Santos. A pretendente: 
ELIANA VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 01/06/1976, residente e domiciliada em Franco da Rocha - SP, fi lha de Antonio 
Vieira e de Delzira Araujo. Obs.: Edital recebido do cartório de Franco da Rocha - SP.

O pretendente: THOMAS WILHELM AVERBUCH  WILKE, estado civil solteiro, 
profi ssão tradutor, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 27/04/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Guilherme Wilke e de 
Marisa Averbuch. A pretendente: LETÍCIA SANTOS MENDES, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 15/02/1995, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Juracy Dias Mendes e de 
Rosangela Ferreira dos Santos.

O pretendente: JOSÉ DE ARIMATÉA PEREIRA DE SANTANA, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em Esperança - PB, no dia 14/05/1982, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João José de Santana e de Maria 
Nazaré Pereira de Santana. A pretendente: JOCILENE TARGIO DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Esperança - PB, no dia 13/07/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Espedito Targino da Silva e de 
Lusinete Targido da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 29/06/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Artur Silva de Oliveira e de Maria Além Nogueira 
dos Santos. A pretendente: GISLENE DE SOUZA MAXIMINO, estado civil solteira, 
profi ssão cozinheira, nascida em Itaquerquecetuba - SP, no dia 21/01/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Genival João Maximino e de Ana 
Maria Rodrigues de Souza.

O pretendente: RAFAEL AUGUSTO DE CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 29/06/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Orlando de Castro e de Neide 
Aparecida da Silva de Castro. A pretendente: CAROLINE LONGUE TERZI, estado civil 
divorciada, profi ssão jornalista, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 02/02/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hilário Terzi e de Célia 
Rose Longue Terzi.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: SAMUEL TRISTÃO, nacionalidade brasileiro, divorciado, polidor de 
autos, nascido em Itapecerica da Serra - SP, aos 06/06/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maxima Aparecida Tristão; A pretendente: THAIS 
MENDES ROBERTO, nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 08/11/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Benedito Roberto e de Ildenice Mendes Santos.

O pretendente: FLAVIO CERQUEIRA DE NOVAIS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
lojista, nascido em Feira de Santana - BA, aos 10/01/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Estevam de Novais Filho e de Jocicleide Jesus 
Cerqueira de Novais; A pretendente: SAMARA STECCI DE OLIVEIRA ALVES, na-
cionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 11/01/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Janice Oliveira Alves.

O pretendente: ALEXANDRE DOMINGUES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, dentista, nascido em São Paulo - SP, aos 14/05/1973, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Domingues de Oliveira e de Alzira Dulce 
Domingues de Oliveira; A pretendente: LUCIMÁRIA DE CARVALHO ALMEIDA, na-
cionalidade brasileira, solteira, professora, nascida em Mombaça - CE, aos 01/10/1969, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Roberto de Almeida 
e de Maria da Gloria Carvalho Almeida.

O pretendente: JOSÉ JUAREZ RODRIGUES FARIAS, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, operador de ponte, nascido em Independência - CE, aos 25/06/1964, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues Neto e de Maria 
Oneide Farias; A pretendente: JANETE JANE RODRIGUES FARIAS DE SOUZA, 
nacionalidade brasileira, viúvo, aposentada, nascida em Monsenhor Tabosa - CE, aos 
25/03/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ro-
drigues de Farias e de Francisca Felina de Farias.

O pretendente: RICARDO ALEXANDRE ALVES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 23/10/1976, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Margarida Maria Alves; A pretendente: FABIANA CAR-
DOSO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de triagem, nascida em São 
Paulo - SP, aos 26/08/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Cicero Cardoso dos Santos e de Maria Salete da Silva.

O pretendente: ISAO KOBA, nacionalidade brasileiro, viúvo, aposentado, nascido em 
São Paulo - SP, aos 02/02/1950, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Satoru Koba e de Sakae Koba; A pretendente: ANA MARIA PINHEIRO, na-
cionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Sebastião do Paraíso - MG, aos 
18/05/1952, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Pinheiro 
e de Maria Amorin Pinheiro.

O pretendente: LIENDRIUS DE BRITO MATHIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
orientador de patio, nascido em São Paulo - SP, aos 13/03/1999, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio de Brito Mathias e de Natalie Aparecida 
Alves de Souza; A pretendente: TALIA BEZERRA NOBRE, nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de caixa, nascida em Taboão da Serra - SP, aos 06/09/1999, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Bezerra Nobre e de 
Francisca Lindismar Bezerra.

O pretendente: DOMINGOS MARQUES CHAVES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de limpeza, nascido em São João Evangelista - MG, aos 08/02/1954, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Marques Chaves e de 
Iracy Severina de Jesus Chaves; A pretendente: MARIA DE LOURDES DA CUNHA, 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em Goiana - PE, aos 03/11/1955, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosendo Francisco da 
Cunha e de Josefa Maria da Conceição da Cunha.

O pretendente: JOSÉ RICARDO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, bartender, 
nascido em São Paulo - SP, aos 19/11/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Carlos da Silva e de Sonia Cristina da Silva; A pretendente: 
MARTA DOS SANTOS ALCANTARA, nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, 
nascida em São Paulo - SP, aos 13/10/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Anisio Alves de Alcantara e de Maria Valdira dos Santos.

O pretendente: CARLOS FERNANDO RUBIM JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
engenheiro eletricista, nascido em São Paulo - SP, aos 03/07/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Fernando Rubim e de Janice dos Santos Lima 
Rubim; A pretendente: STEPHANIE ALBERTINI DAENEKAS, nacionalidade brasileira, divor-
ciada, gerente de contas, nascida em São Paulo - SP, aos 04/08/1984, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elio Daenekas e de Magali Albertini Lima Daenekas.

O pretendente: HENRIQUE DE BRITO ZANGEROLAMI, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista de negócio, nascido em Brasília - DF, aos 18/11/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto Zangerolami e de Iraci de Brito Wanderley; A 
pretendente: FABIANA ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, vende-
dora, nascida em Teófi lo Otoni - MG, aos 06/06/1984, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Augusto Ribeiro dos Santos e de Hilda Alves Ribeiro.

O pretendente: RODRIGO FERREIRA DE MIRANDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
ajudante geral, nascido em Mundo Novo - BA, aos 01/04/1985, residente e domiciliado 
nestes distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira de Miranda e de Zenita Erminia 
de Miranda; A pretendente: MICILENE GONÇALVES DE LIMA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Piritiba - BA, aos 20/06/1986, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joelson Lima Gonçalves e de Valdira Gonçalves de Lima.

O pretendente: ISAQUE SUZATO DE MAGALHÃES, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 26/06/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Isaias Pereira de Magalhães e de Zélia Demetria 
Suzato de Magalhães; A pretendente: SHEILA SABINO SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, manicure, nascida em São Paulo - SP, aos 29/06/1998, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Carlos Sabino Santos e de 
Elisabete Barbosa Sabino Santos.

O pretendente: LUIS HERIBERTO MUNOZ NUNEZ, nacionalidade chileno, solteiro, 
tapeceiro, nascido em Antofagasta, aos 12/11/1973, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luis Alberto Munoz Berrios e de Judith Lucillie Nunez Gonzalez; 
A pretendente: SORAIA CORREIA DE LIMA, nacionalidade brasileira, divorciada, 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 03/11/1973, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Correia de Lima e de Inês Favero de Lima.

O pretendente: THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
guarda municipal metropolitano, nascido em São Paulo - SP, aos 01/07/1987, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Alexandre Brandão dos Santos 
e de Claudinea Barra de Oliveira dos Santos; A pretendente: ANDRESSA SANTOS 
OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de faturamento, nascida em São 
Paulo - SP, aos 03/07/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Oliveira e de Irailza dos Santos.

O pretendente: ERNESTO SILVEIRA LEITE, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos 28/10/1969, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Balduino Silveira Leite e de Lucilia Silveira Leite; A pre-
tendente: ANA PAULA DE MELO MACEDO, nacionalidade brasileira, divorciada, fi scal 
de pátio, nascida em Manaus - AM, aos 12/11/1967, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Campos de Macedo e de Marly de Melo Macedo.

O pretendente: ÁTILA COUTO SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, cabeleireiro, 
nascido em Salvador - BA, aos 10/02/1973, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Cavalcante dos Santos e de Hildete Farias Couto; O preten-
dente: CLARI INACIO PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, garçom, nascido 
em São Miguel do Oeste - SC, aos 15/12/1978, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Inacio Pereira e de Loni Pereira.

O pretendente: ROBERTO DENIZ NONATO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
açougueiro, nascido em Belo Horizonte - MG, aos 29/05/1965, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimunda Maria Nonata Arcanjo; A pretendente: 
JACIARA DE JESUS NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteiro, supervisora de 
loja, nascida em Salvador - BA, aos 02/05/1972, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Joselito Nascimento e de Nita Maria de Jesus Nascimento.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia Bel. 
Carlos Eduardo Rodrigues - Ofi cial Interino

O pretendente: FRANCISCO ELVIS DOS SANTOS SILVA, profi ssão: policial militar, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Beberibe - CE, data-nascimento: 23/01/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdir Moreira da Silva e de Josecília dos 
Santos Silva. A pretendente: ANA PAULA ALVES MOREIRA, profi ssão: auxiliar de escri-
tório, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/08/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carla Alves Moreira. R$12,90

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ALEKSANDER CIZILI DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
marceneiro, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (05/01/1981), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Gama dos Santos e de 
Judite Cizili dos Santos. A pretendente: MARIA LUCIANA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Palmares, PE, no dia (08/01/1986), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciano Clemente da Silva e de 
Edite Maria da Silva.

O pretendente: JEFISON DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de qualidade, nascido em Serrinha, BA, no dia (11/08/1984), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José da Cruz Oliveira e de Maria Célia dos Santos 
Oliveira. A pretendente: KARINE BEZERRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Pari, SP, no dia (13/06/1993), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Onivaldo Alves de Lima e de Rosângela 
Maria Vieira Bezerra.

O pretendente: ADERSON BORGES DO NASCIMENTO, estado civil viúvo, profi ssão 
cabeleireiro, nascido em São João do Piauí, PI, no dia (11/09/1965), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adão Borges do Nascimento e de Sergita 
Maria de Jesus. A pretendente: MARIA MILZA CARLOS DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão ajudante de cozinha, nascida em Morpará, BA, no dia (01/03/1970), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos dos Santos e 
de Judite Carlos dos Santos.

O pretendente: JEFERSON MORAIS RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
geral, nascido em Itagi, BA, no dia (14/11/1997), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gilson Evangelista Ribeiro e de Neilza Morais. A pretendente: 
GABRIELE DEJIGO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, 
Perus, SP, no dia (28/04/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Carlos Alberto Dejigo e de Edna Maria de Freitas Dejigo.

O pretendente: RICARDO SILVA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (25/01/1985), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ivanilton Luiz de Jesus e de Maria Neide da Silva. A pretendente: 
KARINA DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (23/10/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Gilson Rodrigues e de Roseli da Silva Rodrigues.

O pretendente: ELIO LIMA DE JESUS, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
limpeza, nascido em Valente - BA, aos 06/11/1978, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Epifanio de Jesus e de Maria Sinelandia Lima de Jesus; 
A pretendente: EURIDES LIMA DE MATOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em Cansanção - BA, aos 02/05/1982, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Pereira de Matos e de Petronilia Bispo de Lima.

O pretendente: ROBERLAN BISPO DE MACÊDO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em Jussara - BA, aos 08/03/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Rodrigues de Macêdo e de Alzira Bispo de Macêdo; A 
pretendente: MARIA HELENA DA SILVA FRANÇA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Ibimirim - PE, aos 11/09/1993, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Severino Damasio de França e de Maria Soares da Silva França.

O pretendente: CLEVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Rio de Janeiro - RJ, aos 25/05/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Solange Oliveira dos Santos; A pre-
tendente: VANESSA FERREIRA NEVES, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
limpeza, nascida em São Paulo - SP, aos 26/01/1988, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Jose das Neves Junior e de Sandra Ferreira da Silva.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE FREIRE DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em Cana Verde - MG, aos 25/11/1995, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Urbano da Silva e 
de Eliete Freire de Oliveira; A pretendente: REBECA MARY ALVES DE ANDRADE, 
nacionalidade brasileira, divorciado, atendente, nascida em Diadema - SP, aos 10/04/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Esmantino Alves e 
de Vera Lucia Mendes Alves.

O pretendente: CICERO MARQUES DE SANTANA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
contador, nascido em São Paulo - SP, aos 19/09/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Cicero Antonio de Santana e de Maria do Socorro Marques de 
Barros; A pretendente: MARIANE NASCIMENTO BORGES, nacionalidade brasileira, 
solteira, administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, aos 26/02/1992, 
residente e domiciliada em Itapecerica da Serra - SP, fi lha de Carlos Eduardo Borges e 
de Soeli Carlos do Nascimento Borges.

O pretendente: MANOEL DOS SANTOS QUADRO, nacionalidade brasileiro, divorcia-
do, pedreiro, nascido em Lajedinho - BA, aos 14/09/1975, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José dos Reis Santos e de Laurita Viana de Souza; A 
pretendente: JUCICLEIDE ALMEIDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
lavradora, nascida em Ruy Barbosa - BA, aos 06/08/1985, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião André da Silva e de Joselita Almeida da Silva.

O pretendente: GILMAR MATOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, coletor, 
nascido em Ubatã - BA, aos 01/06/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Valdeque Silva Santos e de Lecy Gomes de Matos; A pretendente: HELITA 
CRISTINA DA SILVA RAMOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 25/01/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Silvano de Brito Ramos e de Josefa Maria da Silva.

O pretendente: RENNAN OLIMPIO DE ANDRADE, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
supervisor de farmácia, nascido em São Paulo - SP, aos 03/06/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Jacinto de Andrade e de Cledileuza Maria 
Olimpio de Freitas Andrade; A pretendente: DANIELA LIMA SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, supervisora de farmácia, nascida em São Paulo - SP, aos 10/08/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudionor Pereira dos 
Santos e de Ivanete Correia Lima Santos.

O pretendente: AUDRIN PAULINO PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motor-
ista, nascido em São Paulo - SP, aos 12/11/1991, residente e domiciliado neste distrio, 
São Paulo - SP, fi lho de Adailton Jose do Nascimento Pereira e de Gislaine Paulino; A 
pretendente: RENATA SIRINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, 
nascida em Sobradinho - BA, aos 13/07/1989, residente e domiciliada neste distrtio, São 
Paulo - SP, fi lha de Valdemar de Carvalho da Silva e de Lindaura Sirino.

O pretendente: VICTOR HUGO CRUZ GOMES, estado civil solteiro, profi ssão recepcio-
nista bilíngüe, nascido nesta Capital, SP, no dia (13/12/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Kleber Almeida Gomes e de Solange Aparecida 
Cruz. A pretendente: TAMYRES SANTOS SANTANA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de recursos humanos, nascida em Jequié, BA, no dia (22/04/1994), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gitaelson José de Santana e de Maria 
Nice Neres Santos Santana.

O pretendente: BRUNO TEIXEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão padeiro, 
nascido em Cajamar, SP, no dia (20/01/1996), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Josué de Souza e de Sonia Teixeira. A pretendente: TAINA LOPES 
ROCHA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Jaraguá, SP, no 
dia (01/03/2002), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vivaldo 
Rocha e de Maria Sonia Santos Lopes.

O pretendente: MARCIO DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em Salvador, BA, no dia (24/02/1972), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Bartolomeu Pereira da Silva e de Valdeci Maria de Souza Silva. 
A pretendente: MIRIAN DE CASTRO NEVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Xique-Xique, BA, no dia (19/01/1973), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Marques das Neves e de Cândida de Castro Neves.

O pretendente: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Paratinga, BA, no dia (26/04/1968), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Pereira de Souza e de Maria Pereira de 
Souza. A pretendente: VALDELICE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em Casa Nova, BA, no dia (12/07/1991), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vital Luiz da Silva e de Valdenice Fátima 
Oliveira dos Santos.

O pretendente: DIEGO TESSARO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão instalador, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (25/02/1994), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Robinson Aparecido de Azevedo Pereira e de Dirce Aparecida 
Tessaro Pereira. A pretendente: ANA CAROLINA RODRIGUES DE ARAUJO, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, SP, no dia (07/02/1994), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mário Flávio de Araújo e de Janete 
Pinto Rodrigues de Araujo.

O pretendente: SAMUEL ESPÍRITO SANTO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de pátio, nascido em Salvador, BA, no dia (13/05/1997), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Derivaldo Pereira da Conceição e de 
Florizelia Santos do Espirito Santo. A pretendente: RANIELE BEATRIZ DOS SANTOS 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Palmares, PE, no dia 
(25/01/2002), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Claudino da Silva e de Ruti Maria dos Santos.

O pretendente: SANDRO MARCIA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão agente 
comunitário de saúde, nascido em Umuarama, PR, no dia (14/10/1974), residente e domici-
liado em Francisco Morato, SP, fi lho de Antonio Murilo da Silva e de Tereza Lima da Silva. A 
pretendente: SILEIDE PEREIRA OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Ipirá, BA, no dia (21/04/1975), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Joelino de Souza Oliveira e de Albina Silva Pereira Oliveira.

O pretendente: MILTON VIEIRA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
nesta Capital, Vila Maria, SP, no dia (22/01/1953), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Waldomiro Vieira e de Anna da Apparecida Vieira. A pretendente: NAILDE 
MARQUES XAVIER, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em de Caracol, PI, 
no dia (10/12/1964), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino 
Francisco Xavier e de Constancia Marques Xavier.

O pretendente: ESLISMAR MARTINS DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
montador, nascido em Encruzilhada, Recife, PE, no dia (23/10/1970), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Martinho do Nascimento e de Maria Eunice Martins 
do Nascimento. A pretendente: LÍLIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão analista de suporte, nascida em Ituiutaba, MG, no dia (02/04/1979), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gerson Balbino Pereira e de 
Suzy Maria de Oliveira Pereira.

O pretendente: DIVANILDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão lavrador, 
nascido em Queimadas, BA, no dia (16/09/1987), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Moreira de Oliveira e de Maria do Livramento Almeida de Oliveira. A 
pretendente: SARA DANIELE PEREIRA BENEDITO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Francisco Morato, SP, no dia (05/01/1996), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Daniel Benedito e de Monica Pereira.

O pretendente: ANTONIO MARCO ANDRADE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão metalúrgico, nascido em Caieiras, SP, no dia (18/11/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rodrigues de Oliveira e de Maria das Graças 
Andrade de Oliveira. A pretendente: INGRID DAS GRAÇAS MAGALHÃES ROCHA, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, SP, no dia (26/06/1998), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Ivam Magalhães Rocha e de Maria 
Ivoneide da Rocha.

O pretendente: CRISTIANO DE JESUS MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão serra-
lheiro, nascido em Aracatu, BA, no dia (20/11/1981), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues Moreira e de Maria Anísia de Jesus. A pretendente: 
NOEME SILVA BATISTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Campo Alegre 
de Lourdes, BA, no dia (27/05/1972), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Vilmar Januario Batista e de Maria Madalena Batista.
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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.
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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 14 de Maio de 2019. Dia de São Matias (apóstolo), São 

Bonifácio de Tarso, Santa Madalena de Canossa, Santa Petronila 
de Moncel e Dia do Anjo Poiel, cuja virtude é a generosidade. Dia 

Continental do Seguro. Hoje aniversaria o diretor e produtor de 
cinema George Lucas que faz 74 anos, o cantor David Byrne que 
nasceu em 1952 e faz 67 anos , o ator Tim Roth que chega aos 58 
anos e a atriz australiana Cate Blanchett, que nasceu em 1969 e o 
jovem bilionário, empresário, cientista e criador do Facebook, Mark 
Zuckerberg que faz 35 anos.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau costuma manifestar uma habili-

dade, nem sempre consciente, de deixar sempre muito claro o seu lado 
positivo. Da mesma forma, percebe mais claramente o que há de bom 
e elevado na vida, deixando de lado o que lhe parece mal e desprezí-
vel. Tais características o tornam alvo da admiração dos demais, e sua 
presença é sempre muito apreciada. Fisicamente tende a ser miúdo, 
mas resistente, e essa combinação de características aparentemente 
tão opostas faz o taurino deste dia atraente e cativante.

Magia dos sonhos
BOLO – Compra-lo ou vende-lo representa prejuízos 

em negócios. Faze-lo, casamento ou noivado em breve. 
Queimado, sorte no jogo durante sete dias. Oferece-lo à 
alguém, reconciliação. Números de sorte:  23, 35, 42, 61 e 90

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

Esta terça é o décimo primeiro dia da lunação. Lua em Libra as 15h52 torna o fi nal da tarde mais sociável e a 
noite ótima para estar com amigos e fazer contatos proveitosos. Temos uma visão dos fatos sob uma ótica mais 
objetiva e imparcial. As situações justas e harmoniosas terão a preferência. Nesta terça fi ca em alta a reciprocidade 
e o compartilhar... As pessoas se tornam bem mais sociáveis e estão dispostas a se reunirem e a se entrosarem 
agradavelmente. Qualquer tipo de evento, mesmo que de natureza profi ssional, acabará fi nalizando como social 
devido à natureza extrovertida e simpática, principalmente no fi nal do dia.
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É hora de expandir os horizontes ao 
sucesso e a realização profi ssional. 
Aumenta o afeto e a compreensão 
junto da pessoa que ama e poderá ter 
momentos inesquecíveis na relação 
a dois. Seja prático, corrija os erros e 
aumente seus acertos neste seu dia 
favorável da semana. 41/841 – Cinza.

Um forte interesse por progredir 
aumenta os ciúmes e as afl ições. 
Nesta terça pode haver tensão nos 
relacionamentos afetivos devido a 
possibilidade de gastos a mais. No 
fi nal da tarde aproveita para mudar 
a rotina e ter alguma novidade prá-
tica na carreira profi ssional. 93/293 
– Branco.

No lar podem acontecer debates e 
discussões aumentando a tendência 
a atritos e discussões.  Use de diplo-
macia e terá boa disposição para a 
vida social que pode ter aborreci-
mentos familiares e profi ssionais. 
Terá novos rumos a tomar em sua 
vida em breve. 34/534 – Amarelo.

Pense, tenha momentos de refl exão 
e meditação para não se perturbar no 
início de seu período mais delicado 
do ano que começa nas próximas 
horas. Os amigos podem fi car mais 
distantes. Descanse e relaxe para 
que o que espere chegue natural-
mente depois do seu aniversário. 
81/781 – Branco.

As conferências e outras atividades 
ligadas à divulgação de conhecimen-
to tendem a obter bons resultados. 
Abrem-se novos caminhos, mas 
evite a desconfi ança e o pessimismo 
exagerado em assuntos de dinheiro. 
No trabalho, em breve terá oportu-
nidades, aguarde um pouco mais. 
67/567 – Amarelo. 

O dia não traz felicidade nas relações 
amorosas, mas em compensação dá 
bons lucros e êxito nos negócios. É 
importante aprimorar a questões 
em andamento e usar de bons sen-
timentos para encontrar soluções. 
Deixe as minúcias de lado e veja o 
que é importante. 28/928 – Verde.

No lar pode haver tendência a atritos 
e discussões na noite desta terça. Os 
relacionamentos só se fi rmam através 
do diálogo que pode ser decisivo nes-
te seu dia favorável da semana. Isso 
levará a um entendimento completo 
no amor e melhorará sua vida sexual. 
52/752 – Verde.

Faça aquilo que lhe agrada e traga 
satisfação, mas não inveje o que 
ainda não possui. Uma associação 
pode estar nascendo neste fi nal de 
mês, por isso prepare seu espírito 
suavemente, sem afl ições. No lar 
pode haver tendência a atritos e 
discussões. 43/443 – Azul.

É hora de expandir os horizontes ao 
sucesso e a realização profi ssional.  
Até o fi nal deste mês de maio, colherá 
os resultados daquilo que iniciou ou já 
realizou há alguns meses. Ouvindo e 
compreendendo, haverá harmonia e 
tranquilidade no lar junto da família. 
15/415 – Marrom.

O dia não é bom para o amor, mas 
em compensação dá chance de bom 
entendimento social.  As atividades 
mais práticas tendem a preocupar, 
é bom resolver tudo logo para não 
sofrer afl ições mais tarde. Continue 
lutando por seus interesses e moti-
vações e logo as alcançará. 53/153 
– Amarelo.

Um bom entendimento com a Lua 
em seu signo irá aprofundar uma 
relação sexual ou ajudará a evitar 
o sentimento de ciúmes de alguém. 
Toda a atividade ligada à divulgação 
de ideias e ao conhecimento tende 
a obter bons resultados. Melhore as 
condições no ambiente, renove seus 
sentimentos. 61/861 – Azul.

Simpatias que funcionam
Contra  pessoas fofoqueiras Se você tem uma vizinha 

fofoqueira, faça esta simpatia numa sexta-feira: Pegue 100g 
de pimenta-malagueta e coloque para ferver em 1 litro com 
água. Depois deixe esfriar e encha uma garrafa com o líquido. 
Feito isso, derrame um pouco desse preparado no portão da 
casa da vizinha fofoqueira. O que sobrar na garrafa, enterre 
com a mesma, em um jardim perto de sua casa ou em um 
vaso com a planta comigo-ninguém-pode. Nunca conte para 
ninguém sobre a simpatia.

Terá bons resultados do que tenha 
sido iniciado há pouco tempo nestes 
últimos dias maio. Saia da rotina 
usando o seu poder enorme de 
comunicação e o sentimento mais 
puro. Haverá tensão nos relaciona-
mentos devido a possibilidade de 
gastos a mais. 97/997 – Cinza.
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Filmes (?):
produto do

cinema
trash

Banda for-
mada pelos

irmãos
Gallagher

Desperta
do sono

Ana
Bolena,
rainha
inglesa

Instrumen-
to de sopro
com palhe-

ta dupla

Cintura
Relações
Públicas
(abrev.)

(?)
Santana,
come-
diante

Polêmico
filme com
Russell
Crowe

Sinais que
delimitam
citações
(Gram.)

Código do
Canadá, no
endereço
da internet

"Nem só
de pão (?)
o homem"

(dito)

O metano é
naturalmente
emitido em 
pântanos

Estado do
barriga-
verde
(sigla)

Desinência
do plural

Conta 
a história

Ilha governa-
da por Ulis-
ses (Ant.)
A religião 

protestante,
em relação
a figuras
santas

Peça da
roda

d'água
Filho

caçador de
Isaac e
Rebeca
(Bíblia)

Seu superávit estimula
o crescimento do PIB

(Econ.)Fosso para
o escoamento de água

Dois Estados da região
Nordeste

Itens do carrinho do
camareiro

Serviço Social da
Indústria (sigla)

Fúria
Foco do
peeling
facial

Higienizam
She-(?), a
irmã de 
He-Man 

Embarca-
ções para
a perfura-

ção de
poços de
petróleo

Chama de
grandes
incêndios

O do
Arquivo

Nacional é
muito usa-
do por his-
toriadores

(?) Venân-
cio: apre-
sentou o
programa 
"Mulheres"

Município
de Goiás

point do e-
coturismo,

possui
atrações
naturais
como o 

Vale da Lua

"Rodoviá-
ria", em

PRF
Parte do ovo

favorita
dos ma-

rombeiros

Meu, em
espanhol

Formato de
animação
japonesa

lançado di-
retamente
em DVD

Assim, em
espanhol

Letra que
forma o
objeto

direto pre-
posicional

Animal-
símbolo da
Austrália
Ditado

Chamariz

Órfão que 
vive em um
barril (TV)

Asno, em
inglês

2/mi. 3/así — ass. 4/nani. 5/ítaca. 11/alto paraíso.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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REGISTRO DE SÓCIO QUOTISTA
Sócio cotista que possui 5% do capital da empresa, poderá ser registrado 
como funcionário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PERCENTUAL QUE PODE SER DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO 
A TÍTULO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, TICKET REFEIÇÃO ENTRE OUTROS?  

Esclarecemos que sendo a empresa inscrita no Programa de Ali-
mentação ao Trabalhador (PAT) desconto do trabalhador limita-se 
em 20% do custo da refeição. Caso a empresa não seja inscrita 
no PAT não poderá exceder 20% (vinte por cento) do salário 
contratual, conforme previsto no § 3º do citado art. 458 da CLT. 
Base Legal – Portaria SIT nº03/02, art.4º.

DEIXAR DE COMPARECER AO SERVIÇO
O falecimento da avó do funcionário dará direito de deixar de compa-
recer ao serviço de quantos dias, sem prejuízo do salário? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DO MEI
MEI quando paga a guia mensal equivale como tempo de contribui-
ção para aposentadoria. Pode ser recolhido guia avulsa? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGRA PARA O ABONO PECUNIÁRIO
Funcionários já gozou 15 dias de férias e restam 15 dias para completar. 
Qual é a regra para abono pecuniário, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DO AVISO PRÉVIO
Funcionário que pede demissão e apresentar carta de outra empresa 
que pretende trabalhar, tem direto de não ser descontado o aviso 
prévio? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

GUARDA DE DOCUMENTOS
Qual o tempo que a empresa é obrigada a guardar documentos Trabalhis-
tas e Previdenciários? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Plano Nacional de Demências 
em fase de desenvolvimento

Demência é a perda progressiva das capacidades cognitivas, como memória, atenção e aprendizagem 

Na prática, é um conjunto 
de sintomas que afetam 
diretamente a qualidade 

de vida da pessoa, levando à 
perda da independência na re-
alização das atividades diárias.  

Mais recorrente em idosos, 
essa condição de perda da fun-
ção cerebral tem repercussões 
profundas sobre o indivíduo 
doente, seus familiares, cuida-
dores e sociedade. 

Com prejuízos de ordem 
física, psicológica e fi nanceira, 
sua conscientização deve ser 
encarada como prioridade de 
saúde pública.  

Atualmente, o número de 
pessoas vivendo com demên-
cias no mundo é de aproxima-
damente 35,6 milhões, segundo 
a OMS. No entanto, à medida 
em que a população mundial 
envelhece, espera-se que esse 
número dobre até 2030 e mais 
do que triplique em 2050. 

Estima-se que, hoje, o custo 
anual destinado à demência 
seja de 

US$ 818 bilhões, o equiva-
lente a mais de 1% do PIB 
global. Tal valor inclui custos 
médicos diretos, assistência 
social e cuidados informais. 
Entretanto, com as taxas de 
natalidade decadentes e os ín-
dices de longevidade atingindo 
níveis cada vez mais altos, esse 
valor tende a ser cada vez mais 
signifi cativo.  

Dessa forma, países de so-
ciedade mais envelhecida, 
como Portugal, Reino Unido, 
França, Alemanha e Noruega, 
já possuem um Plano Nacional 
de Demências, que visa ao 
desenvolvimento, por parte do 

O número de pessoas vivendo com demências no mundo é de aproximadamente 35,6 milhões, 

segundo a OMS.

governo, de estratégias para 
conter o impacto provocado por 
elas, bem como ao aumento da 
conscientização da população. 
Para Paulo Bertolucci, chefe do 
setor de Neurologia do Com-
portamento e professor titular 
da disciplina de Neurologia da 
EPM/Unifesp, o Brasil já se en-
contra atrasado nesse processo.  

“Organizar um Plano Nacio-
nal de Demências para o Brasil 
trata-se de uma necessidade 
imediata. Precisamos enca-
rar essa problemática. Caso 
contrário, iremos vivenciar a 
falência do sistema público de 
saúde, pois estamos falando de 
patologias de longa duração”, 
afi rma Bertolucci. E acrescen-
ta: “Essas doenças implicam um 
cuidador, seja um profi ssional 

contratado ou um parente que 
precisou parar de trabalhar. 
Alguém vai ter que arcar com 
esses custos”.  

No momento, o Plano brasi-
leiro, que teve suas discussões 
iniciadas em outubro de 2015, 
durante o 8o Congresso Pan
-americano de Alzheimer, no 
Rio de Janeiro (RJ), ainda está 
sendo redigido. Leonardo Cruz 
de Souza, neurologista e coor-
denador do DC de Neurologia 
Cognitiva e do Envelhecimento 
da ABN, afi rma tratar-se de um 
debate extenso e complexo que 
envolve representantes da Aca-
demia, da área da saúde, além 
de outros órgãos de classe, e 
da sociedade civil. 

 “A intenção é que seja de-
senvolvido da maneira mais de-
mocrática possível para todos”, 
explica o neurologista. “Para 
um Plano Nacional de sucesso, 
deve ser debatida a formação de 
recursos humanos e fi nanceiros. 
Precisamos prever diagnóstico, 
tratamento, questões jurídicas e 
adaptação da cidade, entre ou-
tros fatores. Além disso, o ideal 
é que estudantes e residentes 
de Medicina tenham aulas que 
contemplem essas pautas desde 
cedo”, pondera. 

Quanto à importância dessa 
discussão, Cruz de Souza acres-
centa: “O número de idosos tem 
crescido exponencialmente. É 
primordial que nos preparemos 
em questões de saúde pública 
e também fi nanceiras para isso. 
Temos de aprender a sustentar 
essa nova economia”. 

Jerusa Smid, vice-coorde-
nadora do DC de Neurologia 
Cognitiva e do Envelhecimento 
da ABN, tem papel fundamen-
tal nessa conversa. “Defende-
mos e esperamos que o Plano 
Nacional de Demências seja 
fi nalizado e implementado no 
Brasil em breve. Dessa forma, 
participamos das discussões 
que envolvem o assunto e 
promovemos o debate duran-
te congressos e encontros da 
Academia”, pondera Jerusa. 

E conclui: “Traçar estratégias 
de prevenção primária e de 
atendimento dos casos desde o 
nível básico até o nível terciário 
do sistema de saúde é primor-
dial para resultados efetivos do 
Plano. Assim como medidas de 
convivência social, acesso faci-
litado ao tratamento e criação 
de instituições de longa perma-
nência para pacientes que não 
têm onde fi car” (Fonte: ABN).   
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REINÍCIO. Inspiração Diária de Kate Spreckley

Existir em um estado de consciência contínua nos permite aproveitar 
as ondas de oportunidade e observar o fl uxo e refl uxo dos eventos. 
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 momento, sua missão mais verdadeira é desfazer padrões habi-
tuais de sua consciência humana e começar a construir um novo mundo. 
É importante que você confi e em sua própria sabedoria intuitiva para 
atravessar esse tempo caótico. Não siga os caminhos do seu passado. 
Preste atenção e reconheça a orientação que você está recebendo, 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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Especial

Comemorada pelos abolicionistas, 
odiada pelos escravistas, criticada 
por setores do movimento negro, 
abandonada pelo currículo escolar, 
13 de maio de 1888 é a data em 
que foi sancionada a abolição da 
escravatura no Brasil

Carlos Penna Brescianini/Especial Cidadania/Ag.Senado 

Em um trâmite que durou apenas cinco dias, a Câmara 
e o Senado do Império do Brasil aprovaram o projeto 
de lei que extinguiu por completo a escravatura no 

Brasil: a Lei Áurea.

No dia 3 de maio de 1888, a princesa Isabel de Orleans e 
Bragança, exercendo a regência pela ausência de seu pai, 
o imperador dom Pedro II, que estava fora do Brasil, abre 
o ano parlamentar com um discurso que pede o fi m da 
escravatura. No dia 8, o ministro da Agricultura, Rodrigo 
Augusto da Silva, envia o projeto de abolição da escrava-
tura ao Parlamento. No dia 10, o texto é aprovado pela 
Câmara, e no dia 13, pelo Senado. No mesmo dia, a lei foi 
sancionada pela princesa. Tudo em regime de urgência e 
com forte oposição dos escravistas.

O senador João Maurício Wanderley, o Barão de Cotegipe, 
porta-voz da bancada escravista no Senado, declarou que 
a abolição mergulharia o país em uma crise econômica, 
com consequências políticas. E após a sanção da lei pela 
princesa Isabel, afi rmou que isso causaria o fi m do Império. 
"Precisamos dos escravos. A senhora acabou de redimir 
uma raça e perder o trono!".

Por sua vez, Joaquim Nabuco, deputado, diplomata e 
antiescravagista, relatou em seu livro 'O Abolicionismo' que 
os fazendeiros escravistas, prejudicados com a abolição, 
se tornaram inimigos do Império, passando a defender a 
República. "A ideia, adrede espalhada entre os fazendeiros, 
de que o imperador era o chefe do movimento contra a 
escravidão de repente 
engrossou as fi leiras 
republicanas com uma 
leva de voluntários 
saídos de onde menos 
se imaginava [dos fa-
zendeiros].

Por 388 anos o Brasil 
teve sua economia li-
gada ao trabalho escra-
vo: extração de ouro 
e pedras preciosas, 
cana-de-açúcar, cria-
ção de gado e plan-
tação de café. A mão 
de obra escrava era 
a força motriz dessas 
atividades econômi-
cas. E os fazendeiros 
tornaram-se o grande 
sustentáculo econômico do regime imperial. Para dar um 
exemplo das relações da Coroa com os fazendeiros escra-
vocratas, a residência da família imperial no Rio de Janeiro, 
o palácio da Quinta da Boa Vista, havia sido doada em 1808 
por Elias Antônio Lopes, um português que fi zera fortuna 
com o tráfi co de escravos da África ao Brasil.

E somente após a Guerra do Paraguai (1864-1870) é 
que nos estados (na época chamados de províncias) onde 
esses fazendeiros não detinham o poder absoluto as teses 
abolicionistas gradualmente puderam ganhar força. Um 
caso relevante foi o da província do Ceará, que aboliu a 

Há 131 anos, senadores aprovavam 
o fi m da escravidão no Brasil

escravidão em 25 de março de 1884, por obra do presidente 
da província, Sátiro de Oliveira Dias. A decisão foi o ponto 
culminante de uma recusa, iniciada em 1881, dos jangadeiros 
liderados por Francisco José do Nascimento (conhecido 
como Chico Matilde e mais tarde, como Dragão do Mar) em 
transportar os escravos cearenses para os navios negreiros 
que os levariam para o sul do Brasil.

O senador Cid Gomes (PDT-CE) reforça que a Abolição 
foi uma construção de lutas, em que há datas importantes, 

mas todos os fatos têm 
muito valor. "Os cea-
renses destacam o 25 
de março de 1884 por 
ser uma antecipação 
do que seria obtido em 
13 de maio de 1888. E 
é importante lembrar 
que o movimento ne-
gro comemora o 20 
de Novembro, dia da 
morte de Zumbi de 
Palmares. Na verdade, 
no momento atual, os 
números estão aí para 
mostrar que até hoje 
os negros e pardos 
têm o menor poder 
aquisitivo e espaço em 
empregos e universi-
dades".

O consultor do Senado Federal, Fernando Trindade, que 
é historiador, afi rma que a abolição foi uma luta política e 
econômica. E concorda com a tese que liga a abolição da 
escravidão com a proclamação da República. "Pessoalmen-
te, tenho a convicção que há uma relação entre o fi m da 
escravidão e a proclamação da República. Vários escritores 
e políticos da época citam o movimento dos ex-donos de 
escravos que exigiam serem indenizados e receberam um 
não da princesa Isabel".

Reforçando essa linha, em 2007 o Memorial Visconde 

de Mauá tornou pública uma carta da princesa Isabel ao 
Visconde da Santa Victória, sócio de Mauá. Nela, a prin-
cesa relatava estar conseguindo uma verba para indenizar 
os escravos, e não seus ex-proprietários. E que se tal fato 
fosse descoberto, os fazendeiros e os militares se juntariam 
contra dom Pedro II e toda a família imperial. “Deus nos 
proteja dos escravocratas e os militares saibam desse nosso 
negócio, pois seria o fi m do atual governo e mesmo do Im-
pério e da Casa de Bragança no Brasil”, escreve a princesa.

E realmente, em poucos meses, o imperador foi derrubado 
e a República, proclamada. Logo após, por um movimento 
militar em 15 de novembro de 1889, um ano e meio depois 
do fi m da escravidão, os antigos proprietários de escravos 
passaram a exigir do recém-nomeado ministro da Fazenda, 
Ruy Barbosa, reparações pela perda de seus escravos. O 
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) defende a atitude de 
Ruy Barbosa, que, pressionado pelos fazendeiros ex-donos 
de escravos, mandou queimar todos os registros contábeis 
de compra e venda de escravos no Brasil. 

"A medida radical eliminou todos os registros que possi-
bilitariam as indenizações exigidas pelos fazendeiros. Os 
chamados “indenizistas” exigiam uma reparação fi nanceira 
da jovem República, que mal se sustentava economica-
mente", afi rmou Randolfe. "Ruy Barbosa tomou a medida 
justa e adequada, pois preservou o Tesouro Nacional e 
preveniu uma injustiça. O Brasil tinha sido o último país 
das Américas a abolir a escravidão e ainda teria de pagar 
depois indenizações astronômicas aos fazendeiros. Foi 
uma decisão antioligárquica que impediu uma ignomínia". 

O senador ainda lembrou que justamente a base política 
que deu sustentação a esse período, chamado de República 
Velha, foi formada pelos fazendeiros do café em São Paulo e 
do gado em Minas Gerais, o grande grupo que havia perdido 
seus escravos em 1888. E que essa base altamente instável 
levou o país à crise econômica de 1929 e à Revolução de 
1930, que alçou Getúlio Vargas ao poder e encerrou esse 
período.

O senador Paulo Paim (PT-RS) faz uma avaliação da 
importância da data de 13 de Maio, ao mesmo tempo que 
destaca o valor de 20 de Novembro. "O 20 de Novembro, 
dia de Zumbi dos Palmares, é a data em que o movimento 
negro tem como afi rmação de sua luta pela igualdade de 
direitos. Mas 13 de Maio é fundamental, pois foi uma lei 
originária do Legislativo e que ofi cializou o fi m dessa página 
terrível que foi a escravidão no Brasil". O senador ainda faz 
um paralelo com a CLT e a Lei Áurea: "A CLT, que Getúlio 
Vargas outorgou em 1943, foi um marco na organização do 
que passou a ser aceito como trabalho e o que não seria 
mais aceito. Ou seja, traçou uma linha entre o que seria 
escravidão e o que seria trabalho. A Lei Áurea e a CLT foram 
responsáveis por tornar o Brasil um país livre".

Senadores votam a abolição da escravatura observados por uma multidão
(no andar de cima e no térreo, ao fundo).

Anrônio Luiz Ferreira

A princesa Isabel surge num dos balcões do Paço da Cidade e é aplaudida pela multidão
logo depois de sancionar a Lei Áurea.
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