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“Quando deixarmos 
de ter esperança 
é melhor apagar o 
arco-íris”.
Mário Lago (1911/2002)
Ator brasileiro 
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O presidente Jair Bolso-
naro disse ontem (15) 
que o país está arreca-

dando menos do que o pre-
visto no Orçamento para este 
ano, por isso a necessidade de 
fazer contingenciamentos nos 
ministérios e órgãos federais. 
“Nós temos um problema que 
eu peguei um Brasil destruído 
economicamente também, 
então as arrecadações não 
eram aquelas previstas por 
quem fez o Orçamento para o 
corrente ano, e, se não houver 
contingenciamento entro de 
encontro à Lei de Respon-
sabilidade Fiscal”, disse, ao 
desembarcar em Dallas, nos 
Estados Unidos, para uma 
série de compromissos.

Bolsonaro: arrecadação 
menor que a prevista 
levou a contingenciamento

Ontem ocorreram em várias 
cidades brasileiras manifesta-
ções contra o bloqueio de ver-
bas das universidades públicas 
e de institutos federais. O mi-
nistro da Educação, Abraham 
Weintraub, esteve na Câmara 
dos Deputados explicando aos 
parlamentares como será feito 
o contingenciamento dos re-
cursos. O presidente em exer-
cício, Hamilton Mourão, disse 
que a comissão geral na Câmara 
foi uma oportunidade de Wein-
traub esclarecer melhor o que é 
o contingenciamento e por que 
a medida foi adotada. 

“Nós temos falhado na nossa 
comunicação e agora é uma 
oportunidade, lá dentro do 
Congresso, que o ministro vai 

ter para explicar isso tudo”, 
disse ao deixar seu gabinete na 
manhã de ontem, no Palácio do 
Planalto. De acordo com Mou-
rão, não existe corte de recur-
sos e sim contingenciamento, 
como ocorreu ao longo de todas 
as gestões anteriores. “A única 
exceção foi ano passado que o 
presidente Temer liberou todo 
o Orçamento em fevereiro”, 
acrescentou.

Como exemplo da necessi-
dade do contingenciamento, 
Mourão disse que o MEC tem 
R$ 32 bilhões de restos a pagar, 
que deverão ser pagos com o 
orçamento disponibilizado para 
este ano. “São aquelas despesas 
que foram empenhadas em 
anos anteriores e que não foram 

O presidente Jair Bolsonaro, em Dallas, disse que pegou um País destruído economicamente

e que as arrecadações não eram aquelas previstas por quem fez o Orçamento.

liquidadas. Para vocês terem 
uma ideia, o MEC inscreveu e 
reinscreveu em 31 de dezembro 
do ano passado R$ 32 bilhões de 
restos a pagar. Então, compare 
com o orçamento dele e veja 

que é um peso grande”, disse, 
contando que, do total, R$ 7 
bilhões já foram pagos. Sobre 
as manifestações realizadas em 
várias capitais do país, Mourão 
disse que esse tipo de mobi-

lização faz parte do sistema 
democrático. “É uma forma 
que aqueles que se sentem 
inconformados têm de apre-
sentar o seu protesto, então, 
[é] normal”, disse (ABr).

Arcebispo para Campinas
O papa Francisco nomeou ontem 

(15) o religioso João Inácio Muller 
como novo arcebispo de Campinas, 
cuja arquidiocese estava vacante. 
Dom João Inácio Muller nasceu 
em 1960, em Santa Clara do Sul, 
no Rio Grande do Sul. Estudou 
Filosofi a na Faculdade Imaculada 
Conceição, em Viamão, e Teologia 
na PUC-RS e no Studium Theologi-
cum em Jerusalém. Também obteve 
Licenciatura em Teologia Espiritual 
no Antonianum em Roma.

No Brasil, estima-se que a 
taxa de infecções hospitalares 
atinja 14% das internações. O 
simples ato dos profi ssionais 
de saúde lavarem as mãos é 
fundamental para evitar essas 
infecções. Conscientizar para 
cuidados como esse é o objetivo 
do Dia Nacional do Controle 
das Infecções Hospitalares, 
celebrado ontem (15). “A 
maior das ações de prevenção 
é a higienização das mãos para 
evitar passar uma infecção 
entre os pacientes ou entre os 
profi ssionais de saúde”, expli-
ca a gerente de vigilância em 
serviços de saúde da Anvisa, 
Magda Costa.

Outros fatores citados pela 
gerente como importantes 
na prevenção ao problema é 
a higienização dos ambientes 
onde estão os pacientes, dos 
leitos, isolar aqueles que já es-
tão contaminados e a aplicação 
de protocolos de prevenção. O 
infectologista Adelino Freire 
Júnior, que coordena o controle 
de infecções do Hospital Felí-
cio Rocho, de Belo Horizonte, 
também destaca a higienização 
das mãos como “pedra funda-

O Dia Nacional do Controle 

das Infecções Hospitalares

foi celebrado ontem (15).

Estudantes, trabalhadores 
da educação e sindicalistas se 
mobilizaram ontem (15) em 
várias cidades para protestar 
contra o bloqueio de verbas 
das universidades públicas e de 
institutos federais. Convocados 
por entidades como a UNE, 
os atos também criticaram a 
possibilidade de extinção da 
vinculação constitucional que 
assegura recursos para o setor 
e a proposta de reforma da 
Previdência. Em São Paulo, 
os manifestantes tomaram o 
vão-livre do Masp, na Av. Pau-
lista. Os dois sentidos da via 
e as calçadas também foram 
ocupados. Na multidão, muitos 
estudantes, além de professo-
res universitários, estaduais e 
municipais. 

Na Unicamp, não houve aula 
em nenhuma das faculdades, 
apenas as áreas essenciais de 
manutenção funcionaram. Na 
USP e na Unesp, a decisão de 

Em Brasília, os manifestantes se concentraram na Esplanada 

dos Ministérios.

O Tesouro Direto pagou on-
tem (15) o maior valor em ven-
cimento de títulos públicos da 
história do programa, criado em 
2002. De acordo com o Tesouro 
Nacional, foram pagos cerca de 
R$ 9 bilhões a aproximadamen-
te 122 mil investidores, devido 
ao vencimento do título Notas 
do Tesouro Nacional série B, 
conhecido como IPCA+ 2019.

Esse título tem rentabilidade 
composta com taxa de juros 
pactuada no momento da com-
pra mais a variação do IPCA. 
Segundo o Tesouro Nacional, 
entre o lançamento do título em 
2013 até o vencimento, totali-
zando seis anos, a rentabilidade 
bruta do título chegou a 64%, 
ao se considerar uma infl ação 
média de 6% ao ano.

O Tesouro Direto foi cria-
do em janeiro de 2002 para 
popularizar a aplicação e 
permitir que pessoas físicas 

pudessem adquirir títulos 
públicos diretamente do Te-
souro, sem intermediação de 
agentes fi nanceiros. O aplica-
dor só tem de pagar uma taxa 
à entidade responsável pela 
custódia dos títulos, embora 
muitas corretoras e bancos 
tenham zerado a taxa. A venda 
de títulos é uma das formas 
que o governo tem de captar 
recursos para pagar dívidas e 
honrar compromissos . 

Em troca, o Tesouro se com-
promete a devolver o valor com 
um adicional que pode variar de 
acordo com a Selic, índices de 
infl ação, câmbio ou uma taxa 
defi nida antecipadamente no 
caso dos papéis prefi xados. No 
fi nal de abril, o Tesouro Direto 
atingiu a marca de 1 milhão de 
investidores ativos. O grupo de 
pessoas com pelo menos um 
título do programa cresceu 61% 
em 12 meses (ABr).

O Tesouro Direto atingiu a marca de 1 milhão

de investidores ativos.
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Marcello Casal Jr/ABr

Marcos Corrêa/PR

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, disse ontem 
(15), em comissão geral no plená-
rio da Câmara, que alfabetização 
é prioridade da pasta e tem sido 
tratada pelo governo como um 
instrumento de superação das 
desigualdades sociais do país. 
“Se não alfabetizarmos bem a 
população, vamos continuar, 
principalmente no ensino téc-
nico e no ensino médio, tendo 
uma sociedade com grandes 
discrepâncias de renda. Temos 
que elevar a qualidade do ensino 
e da aprendizagem, promover a 
cidadania na alfabetização”, disse.

Ao abrir os trabalhos da comis-
são geral, o presidente da Co-
missão de Educação, deputado 
Pedro Cunha Lima (PSDB-PB), 
afi rmou que a sessão ocorre em 
um contexto “de guerra ideoló-
gica e de polarização que busca 
um revanchismo ideológico”. 
Em seguida, foram concedidos 
30 minutos para a fala inicial do 
ministro Weintraub. Ele apre-
sentou uma espécie de raio x 
da educação brasileira e, para 
contextualizar o cenário da pas-
ta, apresentou números e dados 
sobre a educação brasileira. 

Segundo o ministro, a edu-
cação básica, incluindo creche, 

Ministro da Educação, 

Abraham Weintraub, no 

plenário da Câmara.

O ministro da Justiça, Sergio 
Moro, anunciou as cinco pri-
meiras cidades que integrarão 
o projeto-piloto do Programa 
Nacional de Enfrentamento 
à Criminalidade Violenta, que 
pretende reduzir os crimes 
violentos nas cidades com 
maiores índices de homicídios. 
São elas: Ananindeua (PA), 
Goiânia (GO), Paulista (PE), 
Cariacica (ES) e São José dos 
Pinhais (PR).

“O critério principal adotado 
foram os altos índices de crimes 
violentos, no caso, assassinatos 
nesses municípios, aliados a ou-
tros fatores específi cos relacio-
nados especialmente à questão 
de ser um projeto-piloto. Por-
tanto, trata-se ainda de uma ex-
periência em desenvolvimento. 
Se bem-sucedido, o projeto será 
expandido a outros municípios”, 
explicou o ministro.

Ananindeua apresentou, em 
2017, uma taxa de homicídio de 
68,20 mortes por 100 mil habi-
tantes. Em Goiânia, no mesmo 
ano, esse índice estava em 33,62, 
enquanto em Paulista, estava 
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Manifestações em várias cidades pediram 
manutenção de verbas para universidades

Em Brasília, os manifestan-
tes se concentraram em frente 
ao Museu da República, na 
Esplanada dos Ministérios. 
Dali, seguiram em direção ao 
Congresso, portando faixas 
e cartazes contra o contin-
genciamento de 3,4% das 
chamadas despesas discricio-
nárias, ou seja, aquelas não 
obrigatórias, que o governo 
pode ou não executar, e que 
incluem despesas de custeio 
e investimento. 

O MEC garantiu que o blo-
queio de recursos se deve a 
restrições orçamentárias im-
postas a toda a administração 
pública federal em função 
da atual crise fi nanceira e da 
baixa arrecadação dos cofres 
públicos. O bloqueio preventivo 
atingiu apenas 3,4% das verbas 
discricionárias das universida-
des federais, cujo orçamento 
para este ano totaliza R$ 49,6 
bilhões (ABr).

assistir às aulas ou ir ao protesto 
fi cou a cargo dos estudantes. O 
Conselho de Reitores divulgou 
nota em apoio à manifestação, 
destacando que as três institui-
ções são responsáveis “por mais 
de 35% da produção científi ca 
nacional e por 35% dos pro-

gramas de pós-graduação de 
excelência no país”. E que: “in-
terromper o fl uxo de recursos 
para estas instituições constitui 
um equívoco estratégico que 
impedirá o país de enfrentar 
e resolver os grandes desafi os 
sociais e econômicos do Brasil”.

Tesouro Direto pagou 
R$ 9 bilhões em 

vencimento de títulos

Taxa de infecções 
hospitalares atinge 

14% das internações

mental” para o controle das 
infecções. 

Ele destaca que evitar as 
infecções em ambiente hos-
pitalar se torna cada dia mais 
importante no atual contexto 
das bactérias multirresistentes 
a antibióticos. “As infecções por 
esses germes multirresistentes 
tem impacto muito grande 
em aumento de mortalidade”. 
Acrescenta que as infecções 
hospitalares ainda aumentam 
o tempo de internação e os 
custos da assistência médica.

Um estudo da OMS demons-
trou que a maior prevalência 
ocorre em unidades de tera-
pia intensiva, em enfermarias 
cirúrgicas e alas de ortopedia. 
“Estados e municípios em todos 
os hospitais têm que desen-
volver ações de prevenção e 
controle das infecções, vigiar 
as infecções que tem ocorrido e 
fazer, a partir da análise dessas 
informações, ações de pre-
venção e controle para evitar 
que outros venham a tê-las”, 
explicou a gerente da Anvisa, 
Magda Costa (ABr).

Prioridade do governo 
é educação básica

pré-escola e os primeiros anos 
de alfabetização, está defasada. 
“Cinquenta por cento das nossas 
crianças passam pelo ensino 
fundamental sem aprender a 
ler, escrever e fazer conta”. Em 
seguida, ele defendeu a valoriza-
ção do ensino técnico e afi rmou 
que o Brasil vai na contramão de 
outros países. “O que o resto do 
mundo acha do ensino técnico? 
É prioridade. Você sai do ensi-
no médio com uma profi ssão, 
sabendo fazer uma coisa que a 
sociedade valoriza (ABr).

Moro anuncia programa de 
enfrentamento à criminalidade

em 47,40 homicídios por 100 
mil pessoas. Em São José dos 
Pinhais, estava em 40,18; e em 
Cariacica, 42,35. Segundo Moro, 
as negociações com estados e 
municípios visam o planejamen-
to de ações conjugadas dos agen-
tes públicos federais (polícias 
Federal e Rodoviária Federal, 
além da Força Nacional), esta-
duais (por meio das polícias civil 
e militar), e municipais (polícias 
municipais).

“Paralelamente, além das 
ações dos agentes de segu-
rança, serão realizadas ações 
políticas de outra natureza, no 
caso, urbanísticas, sociais, de 
educação e saúde. Tudo foca-
lizado na diminuição da violên-
cia”, disse o ministro. Segundo 
ele, não há como apresentar 
metas. “Essa questão do mundo 
do crime é algo que não pode 
ter um prognóstico absoluto. 
Serão realizadas medidas ten-
dentes a diminuir de forma sig-
nifi cativa essa criminalidade. É 
impossível fazer prognóstico de 
quanto essa criminalidade será 
diminuída” (ABr).
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Faculdades de Medicina 
deveriam estimular 

estudantes a olhar de
fato para o paciente

No começo do século 

passado, a opção por 

cursar uma faculdade 

de Medicina era 

praticamente restrita 

a fi lhos de famílias 

abastadas

Mas uma coisa era certa: 
essa escolha vinha com 
a missão de cuidar do 

outro. De olhar para a pessoa 
em sua totalidade, levando 
em consideração o contexto 
em que o paciente estava in-
serido, sua luta pessoal para 
sobreviver, suas expectativas 
e estrutura familiar. O médico 
de família estava em alta e, de 
certa forma, conhecia mais 
seus pacientes do que eles 
mesmos. 

Muitos anos depois e com 
um sem-número de faculda-
des de Medicina oferecendo 
todo tipo de facilidade para a 
admissão de alunos, o cenário 
é bastante preocupante. Se, 
por um lado, estamos vivendo 
uma fase privilegiada do ponto 
de vista de pesquisas e tecno-
logia, transformando doenças 
antes consideradas fatais em 
crônicas, por outro lado os 
pacientes nunca se queixa-
ram tanto de que os médicos 
sequer olham para seus rostos 
durante a consulta. Isso sem 
contar os inúmeros episódios 
de violência que acontecem em 
postos de saúde todos os dias 
– principalmente no sistema 
público de saúde. 

O certo é que, independen-
temente de o atendimento ser 
custeado pelo Estado, através 
dos impostos, ser subsidiado 
pelos planos de saúde ou ser 
totalmente pago pelo paciente 
que pode recorrer a um serviço 
particular, a conduta tem de 
ser a mesma. Deve existir um 
interesse genuíno do médico e 
de toda equipe multidisciplinar 
pelo paciente e pelo contexto 
que o cerca. 

É importante apontar, igual-
mente, a grande difi culdade 
que muitos médicos sentem 
hoje em dia em se comunicar 
e se relacionar com pacientes. 
Primeiramente, porque cada 
indivíduo tem sua história e 
seus dramas pessoais. Depois, 
porque as pessoas são fruto 
de uma sociedade adoenta-
da, desassistida e prestes a 
explodir de raiva por não ter 
direito a um tratamento ade-
quado, uma educação de boa 
qualidade para seus fi lhos e 
um emprego decente. A julgar 
pelas manifestações em redes 
sociais, são muitos os que estão 
em posição de ataque, sempre 
prontos para o embate. 

Falta aquela empatia para 
se colocar no lugar do outro e 
perceber que ele também tem 
direitos e uma opinião que deve 
ser respeitada. Essa situação 
tem se refl etido em muitas 
relações de trabalho e inclusive 

na relação médico-paciente. 
Outra refl exão que se faz ne-
cessária é que a explosão de 
conhecimento médico também 
refl ete na complexidade da 
rotina profi ssional. Ou seja, 
hoje o médico não tem ape-
nas de sair de casa e passar 
em atendimento durante um 
período ou dois. Ele tem de 
estar em constante atualização 
para fazer frente às novidades 
em termos de tecnologia, diag-
nóstico e tratamento. 

Tem de lidar com questões 
burocráticas o tempo todo, 
com jornadas de trabalho 
muitas vezes estafantes – a 
ponto de, até mesmo, compro-
meter suas relações pessoais. 
Em face dessa realidade, é 
comum o médico sofrer ao se 
deparar com pacientes sem 
perspectiva de um tratamento 
bem-sucedido, com doenças 
que impactam as faculdades 
mentais e cognitivas das pes-
soas, se ressentir ao se deparar 
todo dia com a possibilidade de 
morte e tentar não transformar 
isso num fracasso pessoal. 

Por fi m, ainda tem de lidar 
com diversas questões legais, 
culturais e até mesmo religio-
sas na defesa de quem está 
sob seus cuidados. Não é fácil. 
Diante de tudo isso – levando 
em conta as necessidades 
do médico e do paciente –, 
entidades como a Sobramfa 
Educação Médica & Humanis-
mo se empenham na formação 
de profi ssionais que exerçam 
uma Medicina centrada no pa-
ciente. Esse médico humanista 
segue ao menos sete princípios 
fundamentais: 1) respeito pela 
opinião do paciente e suas pre-
ferências; 2) envolvimento da 
família e amigos no tratamento; 
3) suporte emocional; 4)  ma-
nutenção de bem-estar físico; 
5) informação e educação; 6) 
integração do atendimento; e 
7) garantia de continuidade e 
transição do tratamento. 

É fundamental que as uni-
versidades se preocupem de 
fato em preparar profi ssionais 
empáticos, aptos a lidar com as 
dores do outro. Ensinar a apri-
morar e maximizar a relação 
médico-paciente deveria ser 
entendido como parte estra-
tégica do curso de Medicina. 
Desenvolver habilidades de 
comunicação não nos parece 
supérfl uo num mundo em que 
o diálogo está na UTI. Aprimo-
rar o olhar para o paciente, 
enxergando-o no contexto em 
que está inserido, pode ser a 
chave para um serviço de saúde 
de qualidade superior, quer 
seja na assistência primária 
ao paciente, na medicina de 
família, nos hospitais, casas 
de saúde, lares de idosos, cui-
dados paliativos etc. 

O importante é que essa 
mudança aconteça. 

 
(*) - É médica, tem doutorado em 

Ciências Médicas, e é diretora 
da Sobramfa Educação Médica & 

Humanismo (www.sobramfa.com.br).

Graziela Moreto (*)
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News@TI
Plataforma de vídeos TikTok estimula usuários a 
se envolverem com arte

@A TikTok, líder global em vídeos curtos, explora novos caminhos 
e estimula os usuários a descobrirem o universo das artes. Em 

parceria inédita com o Met – Metropolitan  Museum Of Art, de Nova 
York, o TikTok promoveu desafi os globais para incentivar os tiktokers 
a criarem conteúdo a partir de obras ou cenas de arte. Os usuários 
foram convidados a mostrar sua melhor imitação de uma cena de arte 
ou a atuar como fi guras de arte. O prêmio foi uma viagem de cinco 
noites com todas as despesas pagas para Nova York para participar do 
Met Gala, realizado em 6 de maio. Os tiktokers brasileiros elaboraram 
vídeos inovadores que abusam de efeitos especiais. Confi ra: (http://
vm.tiktok.com/dB4beH/ (http://vm.tiktok.com/dBb3yC/) (http://
vm.tiktok.com/dBHSvc/).

ricardosouza@netjen.com.br
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Ciência e Tecnologia

Marco Zolet (*)

Agora, não apenas restritos a serem usados 
aos fi nais de semana, eles são utilizados 

no almoço, jantar ou até mesmo para pedir 
um lanche da tarde sozinho ou com amigos. O 
delivery é parte da jornada de consumo, seja 
para compra de eletrônicos, itens de moda e 
serviços. Segundo dados da Abrasel (Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes), o delivery 
de alimentos faturou mais de R$10 bilhões em 
2018. Dado este cenário, daqui para frente, 
quais serão os próximos passos?

Como empreendedor do segmento, tenho 
certeza de que o crescimento das plataformas 
de entregas se dará por meio da personalização 
e conhecimento do consumidor, redução da fric-
ção nos meios de pagamento e principalmente 
com o intuito de garantir um nível de serviço de 
entrega perfeito. Desmembrando isso: quanto 
mais próximas as empresas estiverem de seus 
clientes e os conhecerem, mais irão conseguir 
pensar em soluções mais práticas de pagamento 

O futuro é incerto, mas com certeza haverá delivery
e aperfeiçoamento da logística. Ou seja, temos 
anos luz de vida pela frente. 

Em alguns anos de aplicação deste serviço, 
muito já se foi testado e algumas coisas não se 
provaram muito efi cientes. Me recordo das ten-
tativas de misturar a entrega de produtos com a 
corrida de passageiros. Acho que o setor ainda 
não está maduro para isso, operacionalmente 
falando. Acredito que do lado da tecnologia 
até existam soluções, mas a operação ainda 
não "parou em pé". Outro ponto já ilustrado 
em projeções de futuro, até mesmo na fi cção 
(como no fi lme Jogador Nº1), são as entregas 
à domicílio via drones. Muitos testes têm sido 
feitos. Até mesmo um grande aplicativo de 
delivery de comida fez uma entrega, a critério 
de teste, durante o Carnaval. Mas ainda não está 
escalável. Muitas regulamentações do espaço 
aéreo precisam ser seguidas e alteradas, para 
poder aplicar este modal e garantir a segurança 
tanto dos usuários como de outros ocupantes do 
mesmo espaço, tal qual aviões e helicópteros. 

Em dez anos, vejo um cenário com a con-

Os aplicativos de entregas estão cada dia mais presentes na rotina dos moradores de centros urbanos

solidação de grandes aplicativos. Acredito 
na consolidação do mercado de APPs, com 
grandes empresas como parceiras e aderindo 
a esta prática. Neste segmento os Super APPs, 
que concentram diversas atividades, podem ser 
uma tendência, mas ainda não está defi nido se 
eles que irão comandar o mercado. Acredito 
também que a entrega autônoma é uma gran-
de tendência, com carros autônomos, robôs e 
drones. No caso de robôs, já existem inclusive 
algumas iniciativas embrionárias fora do Brasil. 

O importante é compreender as reais neces-
sidades dos consumidores. Todos estes cenários 
serão possíveis com muita pesquisa, trabalho 
e entendimento empático do comportamento 
das pessoas. Antes de sermos extremamente 
técnicos, precisamos ser mais humanos. Vida 
longa ao delivery! 

(*) É CEO e fundador da Supermercado Now, 
plataforma de supermercado online referência no 

setor que surgiu para facilitar a compra de bens 
básicos e recorrentes, com comodidade, rapidez e 

com melhor custo benefício.           

Ele está embarcando para 
o país asiático, onde par-
ticipa da quinta edição 

da reunião da Comissão Sino-
-Brasileira, em Pequim. A China 
é o principal parceiro comercial 
do Brasil. As exportações para 
o gigante asiático em 2018 
superaram US$ 64 bilhões e as 
importações, US$ 34 bilhões. 
Com esse resultado, a corrente 
de comércio bilateral chegou a 
US$ 98,9 bilhões.

“Temos ligação com os Es-
tados Unidos da origem da 
nossa independência [em 
1822]. Foram os primeiros a 
nos reconhecer, sempre foram 
o campeão da democracia e de-
fensor da liberdade. E o governo 
tem uma colocação muito clara 
em relação a essas políticas 
que a democracia americana 
representa. Por outro lado, 
temos que ter o pragmatismo 
suficiente para entender a 
importância da China para o 
desenvolvimento econômico 
do Brasil.”

O vice-presidente lembrou 
que a China passa por difi cul-
dade no âmbito da segurança 
alimentar por causa da peste 
suína africana, vírus que tem 

O vice presidente, Hamilton Mourão,dá entrevista ao programa 

Brasil em Pauta, da TV Brasil.

Alabama aprova 
lei antiaborto mais 
severa dos EUA

O Senado do estado norte-ame-
ricano do Alabama acaba de votar 
uma lei que passa a proibir o aborto 
em quase todas as circunstâncias, 
principalmente em caso de violação 
ou incesto. A legislação proíbe a 
interrupção voluntária da gravidez 
em qualquer fase, e os médicos que 
realizem o procedimento podem 
ser punidos com pena de prisão 
de até 99 anos. 

Há exceções quando a gravidez 
colocar em sério risco a vida da mãe 
ou em caso de anomalia do feto. 
A Câmara dos Representantes já 
tinha aprovado a medida no mês 
passado. Na última terça-feira (14), 
ela foi votada e enviada à governa-
dora republicana, Kay Ivey, que tem 
seis dias para assinar a legislação. A 
governadora do Alabama ainda não 
tomou uma posição pública quanto 
ao assunto, mas os legisladores 
republicanos esperam o seu apoio.

Uma porta-voz de Kay Ivey 
declarou que a governadora “vai 
se abster de qualquer comentário 
até que tenha oportunidade de 
rever  a versão fi nal da lei que 
foi aprovada”. No passado, Ivey 
já se declarou contra o aborto. A 
lei, que obteve 25 votos a favor e 
apenas seis contra no Senado, será 
implementada seis meses após a 
assinatura da governadora, mas 
poderá vir a enfrentar desafi os 
legais, uma vez que os opositores 
prometeram desafi á-la em tribunal 
caso se torne efetiva (ABr).

O secretário-geral da ONU, 
António Guterres, alertou 
ontem (15), nas ilhas Fiji, 
sobre o crescente perigo das 
mudanças climáticas para a 
paz e a segurança mundiais, 
que afetam signifi cativamente 
o arquipélago do Pacífi co. “Os 
estrategistas militares veem 
claramente a possibilidade 
de os impactos das mudanças 
climáticas aumentarem as 
tensões em torno dos recur-
sos e originarem movimentos 
maciços de pessoas em todo 
o mundo”, declarou Guterres, 
na cúpula do Fórum das Ilhas 
do Pacífi co.

Ele lembrou que as tempe-
raturas e os desastres naturais 
estão se tornando cada vez 
mais extremos, e destacou que 
a mudança climática vai afetar 
seriamente a segurança ali-
mentar, devido à salinização da 
água e à perda de áreas de cul-
tivo, bem como os sistemas de 
saúde públicos nos países mais 
vulneráveis. Em 2016, mais 
de 24 milhões de pessoas,de 
118 países e territórios, foram 
forçadas a abandonar as suas 
residências devido a desastres 

Secretário-geral da ONU, António Guterres.
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Vice-presidente Mourão quer 
fortalecer cooperação com a China

Em entrevista ao programa Brasil em Pauta, da TV Brasil, o vice-presidente da República, Hamilton 
Mourão, destacou que o Brasil pode fortalecer o comércio internacional a partir da disputa entre China 
e Estados Unidos

nosso posicionamento em rela-
ção à iniciativa Belt and Road 
(Cinturão e Rota), uma nova 
plataforma que o governo chi-
nês, ao longo dos últimos cinco 
anos, vem buscando colocar no 
comércio mundial”, afi rmou. A 
iniciativa chinesa, também cha-
mada de A Nova Rota da Seda, 
foi lançada em 2013 pelo presi-
dente chinês Xi Jinping e visa 
promover acordos de coopera-
ção para desenvolver projetos 
de infraestrutura, comércio e 
cooperação econômica na co-
munidade internacional.

Segundo Mourão, o Brasil, 
além de querer diversifi car a ex-
portação de produtos de maior 
valor agregado, pretende atrair 
investimentos de qualidade em 
projetos de infraestrutura para 
portos, ferrovias, rodovias e em 
energia renovável, como eólica 
e fotovoltaica. No encontro com 
Xi Jinping, Mourão vai entregar 
uma carta do presidente Jair 
Bolsonaro ao presidente chi-
nês. “No segundo semestre, o 
presidente estará na China e 
acreditamos que, no primeiro 
semestre do ano que vem, o 
presidente chinês venha ao 
Brasil” (ABr).

dizimado o rebanho de porcos 
no território chinês. Como 
consequência, destacou o 
vice-presidente, o gigante asi-
ático precisa importar proteína 
animal para alimentar uma 
população de 1,4 bilhão de pes-
soas. “O Brasil tem capacidade 

extraordinária de produção de 
alimentos. Então essa estraté-
gia é que nós temos que traçar 
em ter essa aproximação com 
o mercado chinês”. 

“Vamos procurar dar uma 
mensagem política ao governo 
chinês e, ao mesmo tempo, 

ONU alerta para crescente ameaça 
das mudanças climáticas

naturais, três vezes mais do que 
o número de deslocadas por 
confl itos no planeta, de acordo 
com dados da ONU.

Guterres lembrou a expe-
riência histórica das ilhas do 
Pacífi co na adaptação, diante 
de vários fenômenos climáticos, 
e pediu maior cooperação da 
comunidade internacional com 
essa região, para lidar com os 
efeitos das alterações climáti-
cas. “A região do Pacífi co está 
na vanguarda das mudanças 
climáticas e é por isso que vocês 

são aliados importantes na 
luta” contra esse fenômeno, 
afirmou Guterres, em um 
comunicado.

O secretário-geral da ONU 
está na Oceania, sobretudo para 
abordar os crescentes proble-
mas causados pelas mudanças 
climáticas e pela ameaça que 
representa para os mares e 
oceanos que, com o aumento 
dos níveis da água devido ao 
aquecimento global, está levan-
do à perda de terras das ilhas 
do Pacífi co (RTP/ABr). 



O ano que não começou 
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no seu escritório em São Paulo. As vagas estão distribuídas nas áreas 
de Vendas, Canais & Distribuição; Empresas & Experiência do Cliente; 
TI & Digital; Marca & Incubadora; Serviços à Rede; Planejamento & 
Projetos; Recursos Humanos e Financeiro. Os interessados poderão se 
inscrever na página exclusiva da VR Benefícios, dentro do portal da 99 
Jobs (http://www.99jobs.com/vr-benefi cios/jobs/43542-vr-benefi cios-
-programa-de-estagio-2019).

E - Virada Cultural  
Com 1200 atividades gratuitas distribuídas em mais de 250 pontos 
da cidade, a Virada Cultural se consolida como um dos eventos mais 
democráticos nesta 15ª edição. Com atrações 24h na rua e em ins-
tituições como IMS, Japan House, Sesc Paulista, Itaú Cultural e vão 
do Masp, a organização espera receber cinco milhões de paulistanos. 
A novidade na programação é a inclusão das festas Santo Forte e 
Lunática. Ambas as festas acontecerão no cruzamento da Avenida 
Paulista com a Rua Consolação, na Praça dos Arcos. O fervo clubber 
começa com a Santo Forte no sábado às 22h. Na sequência, às 2h 
da madrugada do dia 19, começa a Lunática, que promete animar 
até as 6h da manhã.

F - Têxtil e Confecção
O Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (SenaiCetiq) 
sediará, de 3 a 6 de junho, o 7º Congresso Científi co Têxtil e Moda, 
promovido pela Associação Brasileira de Tecnologia Têxtil, Confec-
ção e Moda. O 7º Contexmod é uma oportunidade de intercâmbio de 
conhecimentos, discussão de resultados de pesquisas e validações e 
transferência de tecnologias relacionados à cadeia produtiva têxtil e de 
moda e disciplinas ou temas afi ns. O evento contará com convidados 
nacionais e internacionais e está dividido em quatro áreas temáticas: 
Gestão da Cadeia Têxtil e de Confecção; Tecnologia Têxtil; Moda; e 
Sustentabilidade na Indústria. Inscrições e mais informações: (www.
contexmod.com.br).  

G - Segurança no Trânsito
O Portal Dialogando (https://dialogando.com.br), iniciativa da Vivo 
para fomentar a refl exão sobre os temas que mobilizam a sociedade 
conectada, apresenta neste Maio Amarelo um conteúdo especial sobre 

A - Jardim Zoológico de Insetos 
O Museu do Instituto Biológico abriga a exposição Planeta Inseto, que 
mostra a importância desses organismos e seu universo particular. A 
mostra retrata, de forma lúdica e interativa, os diversos aspectos sobre 
os insetos. Os visitantes podem ver Colmeias em plena atividade, com 
suas abelhas produzindo mel, lagartas tecendo o fi o da seda, formigas 
trabalhando em um sistema social organizado e cupins reciclando material 
orgânico, entre as atrações. Aberto de terça a domingo, entre 9h e 16h, 
com entrada gratuita. Visitas de grupos devem ser agendadas pelo tel. 
(11) 2613-9500. O endereço é Av. Dr. Dante Pazzanese, 64, Vila Mariana. 

B - Mercado de Capitais
O 21º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado 
de Capitais – promovido anualmente pelo Instituto Brasileiro de Relações 
com Investidores e pela Associação Brasileira das Companhias Abertas 
– debaterá as expectativas para a economia, bem como os desafi os para 
o atual Governo e para os profi ssionais de RI. O Encontro ocorrerá nos 
dias 26 e 27 de junho de 2019, no WTC Events. Ricardo Rosanova Garcia, 
gerente de Operações da Abrasca, será o moderador do painel “Pequenas 
e Médias Empresas: Medidas para facilitar o acesso ao Mercado de Capitais 
Brasileiro”. Mais informações e inscrições: (http://encontroderi.com.br/).

C - Jovem Jornalista 
Até o dia 5 de julho, estudantes de jornalismo de todo o país poderão 
inscrever propostas de pauta para o 11º Prêmio Jovem Jornalista Fer-
nando Pacheco Jordão – uma iniciativa do Instituto Vladimir Herzog para 
estimular o processo jornalístico entre futuros profi ssionais. Os trabalhos 
deverão abordar como tema “A face humana dos movimentos imigra-
tórios e de refúgio e seus refl exos na sociedade brasileira”. Inscrições 
serão aceitas no site (www.jovemjornalista.org.br) e o processo permite 
inscrição individual ou em duplas. Todas as propostas de pauta deverão 
contar, obrigatoriamente, com a participação de um professor-orientador 
vinculado à instituição de ensino dos participantes.

D - Programa de Estágio 
A VR Benefícios, empresa referência no segmento de benefícios, abriu o 
seu primeiro Programa de Estágio para selecionar 19 jovens para estagiar 

segurança e comportamento no trânsito. A ação oportuniza o período 
conhecido como o mês da conscientização no trânsito, para mostrar dados 
importantes, dar dicas de como conduzir diferentes tipos de veículos de 
forma mais segura, além de apontar como a tecnologia pode contribuir 
com o tema. O uso de celular ao dirigir já é a terceira maior causa de 
mortes no trânsito no Brasil com 54 mil vítimas ao ano, segundo dados 
da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet).

H - Mobilidade Reduzida 
Ribeirão Preto será palco, entre os próximos dias 24 e 26, pela primeira 
vez, da Mobility & Show 2019 – Exposição de Automóveis, Veículos e 
Adaptações, Equipamentos e Serviços para Pessoas com Defi ciência 
e Familiares, Idosos e Pessoas com Mobilidade Reduzida e Sequelas 
Motoras. Test-drive em mais de 30 modelos de veículos adaptados, 
com instrutores treinados, além de uma série de atividades, incluindo 
apresentações e ofi cinas artísticas, atividades esportivas e radicais, 
musicais, palestras e outras, tudo com infraestrutura acessível. As mais 
modernas tecnologias disponíveis para melhorar a qualidade de vida 
das pessoas com defi ciência e mobilidade reduzida. Mais informações: 
(www.mobilityshow.com.br). 

I - Estacionamentos e Mobilidade 
A Indigo, líder mundial em gestão de estacionamentos e mobilidade 
individual já contratou mais de 550 profi ssionais nos primeiros meses 
de 2019. A expectativa é fechar o primeiro semestre de 2019 com mais 
500 novos colaboradores. Grande parte das oportunidades são para 
gerir e controlar os estacionamentos da empresa por 22 Estados, em 
especial nos segmentos de shopping centers e hospitais. Além de ope-
radores de pátio e caixa, as contratações efetivadas e as oportunidades 
em aberto também contemplam cargos administrativos. Para cadastrar 
seu currículo no banco de dados da Indigo acesse  (parkindigo.com.br/
empresas/trabalheconosco/). Já para mais informações, acesse (www.
parkindigo.com.br).

J - Bairro Seguro
Entre os proximos dias 21 e 23, acontece a 22ª edição da Exposec – Feira 
Internacional de Segurança, no São Paulo Expo. O intuito do evento 
é apresentar as mais recentes tecnologias e tendências do setor de 
segurança. Em um dos stands da feira será apresentada a plataforma 
Bairro Seguro, aplicativo de segurança desenvolvido para aumentar a 
segurança de bairros residenciais e comercias e ainda trazer diversos 
benefícios para empresas de monitoramento, que podem inserir o serviço 
em seus próprios catálogos. Uma das empresas que utiliza a plataforma 
é a Intersept, a mesma que implantou o serviço em Curitiba. Os resul-
tados de segurança têm sido cada vez mais positivos nos locais onde os 
apps passaram a ser utilizados pelos moradores e comerciantes. Mais 
informações: (www.exposec.com.br).
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A - Jardim Zoológico de Insetos
O Museu do Instituto Biológico abriga a exposição Planeta Inseto, que 

Contrariando o antigo 

sentimento de que o 

ano brasileiro sempre 

começa somente depois 

do Carnaval, 2019 segue 

exatamente igual a 2018

Ou seja, com o mesmo 
elevado índice de de-
semprego, PIB estag-

nado, volume muito baixo 
de projetos empresariais e 
investimentos e ceticismo do 
mercado e da sociedade como 
um todo. Em termos práticos, 
nosso réveillon apenas será 
efetivado pela reforma pre-
videnciária, decisiva para a 
conquista do equilíbrio fi scal, 
queda mais acentuada dos 
juros, resgate da credibilida-
de nacional e retomada dos 
investimentos do Estado e 
do crescimento econômico 
sustentado.

Considerada a grande im-
portância da medida para 
o presente e o futuro dos 
brasileiros, todos esperam 
que os poderes constituídos 
priorizem, acima de tudo e de 
todos, os interesses maiores 
do País, relevando assuntos 
político-partidários, temas 
dogmáticos ou fi losófi cos e 
discussões de caráter pessoal. 

Afi nal, não se trata de uma 
questão de caráter ideológico, 
mas de uma equação pura de 
matemática, na qual a impre-
cisão do resultado signifi caria 
o aprofundamento do défi cit 
público, a inviabilização futura 
das aposentadorias de milhões 
de brasileiros e a impossibilida-
de de extinção da prolongada 
crise nacional, que já causou 
danos demais às empresas e 
às famílias.

O diálogo construtivo, os 
debates entre o Executivo e 
o Legislativo e até mesmo os 
embates retóricos e opiniões 
divergentes são saudáveis para 
a democracia e o aperfeiçoa-
mento das ideias e propostas. 
No entanto, há limites republi-
canos para o seu exercício, pois 
jamais se deve inviabilizar a 
governabilidade e existem mo-
mentos nos quais as decisões 
transformadoras da história 
devem prevalecer dentre todas 
as demais questões. 

É exatamente este o caso da 
proposta relativa ao sistema 
previdenciário. Seu trâmite, o 
mais urgentemente possível, 
e votação não podem ser obs-
truídos por quaisquer outras 
situações menos cruciais para a 
solução dos problemas do País. 
A população brasileira deixou 
muito claro nas urnas de ou-

tubro de 2018 o seu anseio por 
mudanças na política nacional. 

Elegeu o presidente Jair Bol-
sonaro com quase 58 milhões 
de votos, ou 55% do total de 
válidos. Na Legislatura inicia-
da em 2019, a renovação no 
Senado, a maior verifi cada até 
então, foi de 85% e na Câmara 
dos Deputados, quase 50%. É 
pertinente lembrar esses nú-
meros, pois, muito mais do que 
mera estatística, eles implicam 
grande responsabilidade por 
parte de todos aqueles que 
se apresentaram à sociedade 
como candidatos, mereceram 
a confi ança do eleitorado e são 
depositários da esperança da 
população. 

O cenário de nosso país é 
muito complexo e delicado 
neste momento. A economia 
ainda não reagiu de modo 
proporcional às expectativas 
positivas criadas com a eleição 
e posse de um novo governo. 
Ademais, é preciso considerar 
que não temos mais espaços 
para erros, depois de sobrevi-
vermos à mais grave crise de 
todos os tempos, com muito 
esforço da sociedade, dos 
empresários e trabalhadores, 
de alguns políticos corretos e 
resilientes e instituições como 
o Ministério Público, Poder 
Judiciário e Polícia Federal. 

Seria absurdamente insen-
sato perder a oportunidade 
de consolidar esse histórico e 
inusitado movimento inovador, 
transformador e permeado 
pela demanda da ética e do 
compliance, princípios dos 
quais os brasileiros não querem 
abrir mão. Temos excelentes 
perspectivas de desenvol-
vimento, pois é grandioso o 
potencial de nossa economia, 
recursos naturais, minerais, 
energéticos, hídricos, áreas 
agricultáveis, capacidade de 
produzir alimentos, bioenergia 
e manufaturados, um respeitá-
vel mercado, trabalhadores e 
empresários capazes. 

Tudo isso foi amplifi cado 
pela crença dos brasileiros 
em sua capacidade de mudar 
a realidade por meio do voto, 
intenção enfática manifestada 
nas últimas eleições. Assim, é 
premente colocar a reforma 
previdenciária acima de tudo 
e de todos, para que possamos, 
fi nalmente, desejar feliz ano 
novo e um futuro de prospe-
ridade ao Brasil e seu povo!

(*) - Engenheiro (EESC/USP), é 
vice-presidente do Conselho de 

Administração da Usina São Martinho 
e membro da Academia Nacional de 

Agricultura (ANA).

João Guilherme Sabino Ometto (*)

Segundo a FGV, o saldo 
acumulado da balança bra-
sileira com todos os países, 

nos primeiros quatro meses deste 
ano, foi de US$ 16,4 bilhões, ou 
seja, menor dos que os US$ 18,2 
bilhões acumulados no mesmo 
período do ano passado.

A balança com a Argentina 
passou de superavitária para 
defi citária, com perda de 3,1 
bilhões na comparação com o 
primeiro quadrimestre do ano 
passado. Também foram re-
gistradas perdas no comércio 
com a União Europeia (de US$ 
1,4 bilhão na comparação com 
o mesmo período de 2018) e 
com a China (queda de US$ 
900 milhões). Por outro lado, 
houve ganhos no comércio 
com os Estados Unidos (que 
passou a registrar superávit 
de US$ 500 milhões) e com o 
Oriente Médio (com aumen-
to do superávit de US$ 900 
milhões).

Segundo a FGV, a piora no sal-
do com a China está relacionada 
ao aumento das importações 
provenientes do país asiático. 
Já a melhor em relação aos 

A queda nos preços das commodities atinge as principais exportações brasileiras.

A atividade econômica 
registrou queda no primeiro 
trimestre neste ano. É o que 
mostra o Índice de Atividade 
Econômica do BC (IBC-Br). 
No primeiro trimestre, com-
parado ao período anterior, 
o índice apresentou queda 
de 0,68%, segundo dados 
dessazonalizados (ajustados 
para o período). Em março, 
na comparação com feverei-
ro, houve recuo de 0,28%. 
Na comparação com o março 
de 2018, a queda chegou em 
2,52%. Em 12 meses termi-
nados em março de 2019, 
houve expansão de 1,05%.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da ativi-
dade econômica brasileira 
e ajuda o BC a tomar suas 
decisões sobre a taxa básica 
de juros, a Selic. O índice 
incorpora informações so-
bre o nível de atividade dos 
três setores da economia: 
indústria, comércio e servi-
ços e agropecuária, além do 
volume de impostos. O índi-
ce foi criado pelo BC para 
tentar antecipar a evolução 
da atividade econômica. Mas 

A equipe econômica já está trabalhando com uma previsão de 

crescimento de 1,5% neste ano.

Ásia importa 20% 
dos cafés do Brasil 

As exportações brasileiras de 
café para o continente asiático, 
no período de janeiro a abril, 
foram de 2,52 milhões de sacas 
de café de 60kg, volume que re-
presenta crescimento de 29,9% 
em relação às exportações do 
mesmo período do ano passado. 

Com uma participação de 
19,3% do total das exportações 
brasileiras de café no período, o 
continente asiático gerou uma 
receita cambial de US$ 342,3 
milhões, atingindo a terceira 
colocação dos continentes com 
maior volume de importação, 
precedido do segundo – Amé-
rica do Norte – com 21,6% de 
participação nas exportações, 
totalizando 2,83 milhões de sa-
cas de 60kg e US$ 371,9 milhões 
de receita cambial.

O principal destino das ex-
portações continua sendo o 
continente europeu, respon-
sável por 52,9% do volume 
exportado, com 6,93 milhões 
de sacas e receita cambial de 
US$ 884 milhões nos primei-
ros quatro meses de 2019. 
Especifi camente em relação ao 
continente asiático, vale desta-
car que o Japão, principal país 
importador da região, registrou 
um crescimento expressivo de 
37,04%, se comparado com o 
mesmo quadrimestre do ano 
anterior (Embrapa Café).
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Baixa na balança com Argentina 
piora comércio brasileiro

A piora na balança comercial com a Argentina foi o responsável pela queda do saldo positivo do comércio 
exterior brasileiro no primeiro quadrimestre deste ano

Estados Unidos é explicada 
pela redução das importações 
procedentes daquele país. Em 
termos de valor, registraram 
queda no quadrimestre tanto 
as exportações (-3%) quanto 
as importações brasileiras 
(-0,8%). Essa retração é ex-
plicada pelos preços, pois os 
volumes aumentaram nas duas 

bases de comparação.
O crescimento em volume 

das exportações é atribuído 
ao desempenho favorável das 
commodities (aumento de 
12,2% entre os primeiros qua-
drimestres de 2018 e 2019). As 
exportações de não commodi-
ties recuaram 7,3%. A liderança 
nas exportações fi cou com o 

grupo de petróleo e derivados 
(31,8%), seguido do complexo 
soja (13,8%). A FGV explica 
que a queda nos preços das 
commodities atinge as princi-
pais exportações brasileiras, 
exceto o minério de ferro, que 
teve aumento de 4,1 % entre o 
acumulado do ano até abril de 
2018 e 2019 (ABr).

Atividade econômica teve 
queda no primeiro trimestre

indicador oficial da economia 
é o PIB, calculado pelo IBGE.

Ontem (15), na ata da úl-
tima reunião do Comitê de 
Política Monetária (Copom), 
o BC adiantou que a economia 
poderia apresentar recuo no 
primeiro trimestre. Segundo 
o documento, o processo 
de recuperação gradual da 
atividade econômica sofreu 
interrupção no período re-

cente, mas a expectativa é 
de retomada adiante.

O mercado fi nanceiro já re-
duziu a previsão de expansão 
do PIB 11 vezes consecutivas. 
A estimativa para este ano está 
em 1,45% este ano. A equipe 
econômica já está trabalhando 
com uma previsão de cres-
cimento de 1,5% neste ano, 
segundo o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes (ABr). 
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A sociedade clama
por transparência

nas Contas Públicas 
No Brasil existe 

atualmente um 

grande anseio pela 

transparência das 

contas públicas

Este sentimento não é 
de particularidade da 
população brasileira, 

ao contrário, está presente em 
todo o mundo, refl exo de uma 
grande preocupação com a 
melhoria dos níveis de accoun-
tability. E, como não poderia 
ser diferente, a internaciona-
lização das normas contábeis 
governamentais brasileiras 
ganha destaque especial no 
cenário político e econômico.

Em verdade, a Contabilida-
de aplicada à Administração 
Pública tem como objetivo 
municiar os gestores com in-
formações atualizadas e exatas 
a fi m de facilitar a tomada de 
decisões; objetiva também 
emitir dados de controles 
internos e externos, a fi m de 
contribuir para o cumprimento 
da legislação; além de fornecer 
estatísticas de interesse das 
instituições governamentais 
e particulares. 

Hoje, felizmente, já estão 
implantadas no Brasil as cha-
madas IPSAS (International 
Public Sector Accouting Stan-
dards), que nada mais são do 
que as Normas Internacionais 
de Contabilidade, em níveis 
globais, que permitem aos 
contabilistas prepararem de-
monstrações contábeis de alta 
qualidade para o setor público.

Com a implantação das 
IPSAS a Contabilidade Pú-
blica Brasileira dá um salto 
importante no sentido da sua 
normatização, uma vez que, 
com estes importantes instru-
mentos torna-se possível se 
dedicar ao registro e à apre-
ciação dos fl uxos econômicos, 
bem como, ao desempenho da 
gestão e da situação fi nanceira 
e patrimonial dos entes nas três 
esferas do Poder, o que possi-
bilita transparência das contas 
públicas a toda a sociedade, 
que é o que todos desejamos.

Esta nova postura contábil 
prevê uma série de mudanças 

e benefícios para as empre-
sas privadas que negociam 
com os governos, em âmbito 
municipal, estadual e federal, 
porque garante parâmetros 
internacionais, com compara-
ções e trocas de experiências 
entre países, que praticam o 
respeito aos recursos públicos, 
atuando com responsabilidade 
e transparência.  Sem dúvida, 
os resultados são positivos 
para todos.

Contudo, é bom que se 
diga que, sem um profi ssional 
contábil, devidamente espe-
cializado nas IPAS, que possa 
traduzir os números em uma 
linguagem compreensível aos 
gestores públicos, privados, 
terceiro setor e à população 
em geral, não existirá trans-
parência, e todos os esforços 
neste sentido serão anulados. 
Portanto é fundamental que os 
profi ssionais da Contabilidade 
efetivamente se preparem 
para atuar no setor público, a 
fi m de controlar e administrar 
os recursos arrecadados com 
seriedade e maestria. 

Atualmente, com fácil acesso 
às plataformas digitais, a so-
ciedade brasileira está muito 
atenta e preocupada com a 
fi scalização das contas públi-
cas. Sabemos que a exigência 
por controles e transparência 
é uma realidade, que eleva 
a cidadania brasileira a um 
patamar mais alto, e só a 
Contabilidade é capaz de dar 
esta resposta, por meio de 
informações e demonstrativos 
contábeis assimiláveis e com-
preensíveis a todos.

Devido à importância deste 
tema, o Sindcont-SP consti-
tuiu um Grupo de Estudos do 
Terceiro Setor e Contabilida-
de Pública, o qual visa expor 
questões e fomentar o debate 
sobre tão relevante assunto. 
Informe-se, integre-se e venha 
participar desses estudos que 
são essenciais para o seu aper-
feiçoamento profi ssional, além 
de contribuir para a valorização 
de nossa profi ssão e o desen-
volvimento de nosso País.

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

Sindcont-SP.

Antonio Eugenio Cecchinato (*)

Fim de carência de 
planos de saúde 
para emergência

Casos de urgência e emergên-
cia de benefi ciários de planos 
de saúde podem fi car fora dos 
prazos de carência. A mudança 
está prevista no projeto aprovado 
na Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado ontem (15). A inicia-
tiva, da senadora Rose de Freitas 
(Pode-ES), também reduz para 
120 dias o período de carência 
nas internações hospitalares.

Hoje a legislação defi ne prazo 
de carência de 24 horas, para 
atendimentos de urgência e 
emergência; 300 dias para parto; 
e 180 dias para cirurgias. Apesar 
dos argumentos das operadoras 
de que a fi xação de períodos de 
carência proteja as operado-
ras contra eventuais abusos e 
fraudes do consumidor, Rose 
argumenta que essa regra não 
pode inviabilizar o atendimento 
de saúde em circunstâncias ex-
cepcionais e imprevisíveis, que 
exijam solução imediata.

O relator, senador Mecias de 
Jesus (PRB-RR), considerou 
injustifi cável o plano de saúde 
não cobrir um problema de 
saúde que surja nas primeiras 24 
horas do contrato e exija pronta 
intervenção médica. Retirar esse 
direito do usuário consumidor 
seria colocar em risco sua vida 
ou incolumidade física. Eviden-
temente, não se trata de permitir 
fraudes ao plano de saúde, que, 
no momento da contratação, 
poderá verifi car se o potencial 
consumidor está em situação 
de urgência ou emergência pre-
viamente constituída”, explicou. 

Como foi aprovado em cará-
ter terminativo, caso não haja 
recurso da decisão da CAS, o 
projeto seguirá direto para a 
Câmara (ABr).

O ex-presidente Michel Te-
mer disse ontem (15), após 
deixar a prisão no Comando 
de Policiamento de Choque 
da PM, que aguardou “com 
serenidade”, a decisão da Sexta 
Turma do STJ que, por unani-
midade, concedeu liminar para 
que o ex-presidente fosse solto. 
“Eu disse que aguardaria com 
toda tranquilidade e com toda 
serenidade a decisão do STJ”, 
disse em frente à sua casa, no 
bairro Alto de Pinheiros.

Temer estava preso pre-
ventivamente por suspeita de 
desvios de recursos na obra 
da usina nuclear de Angra 3, 
no Rio de Janeiro. O advogado 
do ex-presidente, Eduardo 
Carnelós, disse não acreditar 
em novas detenções. “Não 
posso acreditar que depois da 
decisão proferida ontem pela 
Sexta Turma do STJ que haja 

Ex-presidente Michel Temer.

Em audiência na Comissão de Viação e Transportes 
da Câmara para debater o elevado preço das passa-
gens aéreas, o secretário nacional de Aviação Civil 
substituto, Carlos Eduardo Resende Prado, pediu 
ontem (15) que o Congresso vote a MP que autoriza 
até 100% de capital estrangeiro em companhias 
aéreas. Segundo Prado, é importante para aumentar 
a concorrência no setor aéreo e reduzir o preço das 
passagens. Disse estar preocupado porque o prazo 
fi nal para a medida ser aprovada na Câmara e no 
Senado é o próximo dia 22.

No dia 25 de abril, a comissão mista que analisou a 
medida aprovou o relatório do senador Roberto Rocha 
(PSDB-MA) incluiu no texto a volta da franquia mínima 
de bagagem no transporte aéreo. Outra novidade inclu-
ída pelo relator é que as empresas operem ao menos 

5% de seus voos em rotas regionais por, no mínimo, 
dois anos. O secretário defendeu que o Congresso 
aprove o texto original enviado pelo governo sem as 
modifi cações feitas na comissão mista. 

“O governo está trabalhando fi rmemente para que 
mais empresas possam atuar no mercado doméstico 
brasileiro. É de interesse do governo que tenhamos 
empresas low cost [de baixo custo]. Precisamos ter 
um cenário em que essas empresas se sintam atraí-
das para atuar no Brasil”, disse. O diretor da Anac, 
Juliano Alcântara Noman, reforçou a necessidade de 
aprovação da MP para aumentar a concorrência e a 
oferta de voos no mercado doméstico. As alterações 
incluídas no texto da matéria na comissão especial 
também não foram bem recebidas pela agência 
reguladora (ABr).
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O Senado poderá ter voto 
aberto nas análises de per-
da de mandato e prisão em 
flagrante de senador por 
crime inafi ançável. É o que 
determina o projeto aprovado 
ontem (15), na Comissão de 
Constituição, Justiça (CCJ). O 
texto agora segue para análise 
da Comissão Diretora, e na 
sequência, vai ao Plenário. 
O projeto é de autoria do se-
nador Reguffe (Sem partido-
-DF). Para ele, “a sociedade 
não mais tolera o voto secreto 
no Congresso Nacional”.

Na CCJ, a relatora, senadora 
Juíza Selma (PSL-MT), acatou 
parte da redação sugerida an-
teriormente pelo ex-senador 
Romero Jucá, quanto à locali-
zação das mudanças nos diplo-
mas legais. O texto original só 
alterava o Regimento Interno. 
A nova redação incorpora 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) sobre a prisão 
em fl agrante de senador e faz 

A relatora, senadora Juíza Selma (PSL-MT).
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Greve da Educação 
‘é um recado’ ao 
governo

A Greve Nacional da Educação, 
que aconteceu ontem (15) em di-
versos municípios do país, atestou 
a indignação da população contra 
as medidas que o governo federal 
está praticando sobre a educação 
e aos trabalhadores, afi rmou o 
senador Jean Paul Prates (PT-
-RN) ontem.

O parlamentar ressaltou que a 
paralisação foi, inicialmente, orga-
nizada pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores da Educação. 

No entanto, salientou, a insatis-
fação se tornou generalizada e o 
movimento cresceu, unindo estu-
dantes e professores da educação 
básica e superior, das redes pública 
e privada, além dos seus familiares. 

“Eu participei da manifestação 
aqui de Brasília e pude constatar 
que é grande a quantidade de 
manifestantes sem vínculo com 
quaisquer das entidades, pessoas 
que, espontaneamente, aderiram 
a esse protesto para demonstrar 
sua insatisfação contra o gover-
no. A população está dando um 
duro recado ao presidente e à sua 
equipe. O povo está dizendo que 
a educação é direito fundamental 
de todos e que ela não pode ser 
atacada como está sendo”, disse 
(Ag.Senado).

Proposta aprovada pela Co-
missão de Assuntos Econômi-
cos do Senado objetiva prevenir 
acidentes causados por vidros 
elétricos de fechamento auto-
mático, que não exigem pressão 
contínua do botão. O porjeto 
do ex-senador José Pimentel, 
torna obrigatória a presença 
de proteção antiesmagamen-
to em veículos com vidros 
e outros dispositivos, como 
tetos solares, quando houver 
fechamento automático. Os 
efeitos da resolução passaram 
a valer em 2017, mas algumas 
empresas têm recorrido à Jus-
tiça contra a obrigatoriedade 
dos dispositivos.

Uma das alegações mais co-
muns é de que o Contran não 
tem poder para editar essas 
regras. Pimentel afi rma que, 
para preencher essa lacuna, 
é preciso transformar em lei 
o conteúdo da resolução para 
evitar dúvidas de interpretação 
que podem servir como bre-
chas para o descumprimento 
da norma. Ainda segundo o 
ex-parlamentar, nos Estados 
Unidos, nos últimos 15 anos, 
mais de 80 crianças foram ví-
timas desse tipo de acidente. 
“No Brasil, apesar de não haver 

uma estimativa em números, 
há vários casos noticiados pela 
imprensa”, destacou.

O relator, senador Styvenson 
Valentim (Pode-RN), alegou 
que o propósito do projeto vai 
além dos custos da indústria 
automotiva com matérias pri-
mas e dos consumidores com 
preços de veículos. Segundo 
ele, é preciso levar em conta os 
custos decorrentes das perdas 
humanas, especialmente de 
crianças, que são as vítimas 
fatais dos acidentes com vidros 
elétricos. “Nesse cenário, é 
inequívoco o largo benefício 
que a aprovação da proposta 
trará”, opinou.

O relator propôs uma mudan-
ça relevante que simplifi cou o 
projeto, resultando na apre-
sentação de um substitutivo. 
Na opinião dele, transformar 
todo o texto da resolução do 
Contran em lei difi culta mu-
danças futuras nas regras em 
virtude de possíveis incremen-
tos tecnológicos na indústria 
automobilística. Como regra, 
o processo legislativo é bem 
mais longo que a edição de 
uma resolução. O projeto segue 
agora para a CCJ, em decisão 
terminativa (Ag.Senado).

Nos Estados Unidos mais de 80 crianças foram vítimas

desse tipo de acidente.

Ele falou sobre “O desafi o 
do Legislativo para a re-
tomada do crescimento” 

a um grupo de empresários 
e investidores estrangeiros e 
brasileiros. “Sem a reforma 
da Previdência, todos nós es-
tamos fadados ao fracasso no 
Brasil”, disse Davi ao destacar 
que os parlamentares estão 
comprometidos com a votação 
da matéria.

O presidente do Senado 
reforçou a importância da co-
missão especial de senadores 
que acompanha a tramitação 
da reforma da Previdência  
na Câmara. Segundo ele, o 
conhecimento prévio do texto 
vai permitir celeridade na vota-
ção quando a proposta chegar 
ao Senado. “É, sem dúvida, a 
mais importante reforma que 
todos nós poderemos ter em 
mente neste momento, para a 
gente dar a tranquilidade fi scal 
e dar a condição para que os 
investidores possam confi ar 
no Brasil, para dar a segurança 
jurídica capaz de fazer a roda 

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no Lide Brazilian Investment Forum, em Nova York.

Shutterstock/ Reprodução
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‘Sem a reforma da Previdência, 
estamos fadados ao fracasso’

Ontem (15), ao participar do Lide Brazilian Investment Forum, em Nova York, o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, voltou a defender a reforma da Previdência e o empenho dos parlamentares na 
aprovação da proposta

da economia girar e a gente 
construir o melhor programa 
social que qualquer governo 
possa ter, que é a geração de 
emprego”, enfatizou.

Para o presidente do Senado, 
o investimento do setor privado 
é o melhor aliado para a melho-
ria da economia brasileira no 

curto prazo e a aprovação da 
reforma é uma sinalização para 
o mercado e para os brasileiros 
de que é possível confi ar no 
desenvolvimento do país. “A 
gente acredita que só o recurso 
do privado pode fazer a nossa 
economia girar a curto prazo. 
E nós vamos fazer a reforma 

da Previdência, porque ela é 
importante para um Estado 
brasileiro, não para um gover-
no. Vai dar a garantia para, no 
curto prazo, os investidores 
confi arem no Brasil e levarem 
os recursos necessários para o 
Estado brasileiro”, argumentou 
(Ag.Senado).

Voto aberto para perda de 
mandato e prisão em fl agrante

ajustes no Código de Ética.
“É indiscutível que o Regimen-

to Interno desta Casa necessita 
caminhar alinhado não somente 
com o texto da vigente Consti-
tuição, mas, igualmente, com 
a valiosa construção jurispru-
dencial da nossa Corte Consti-
tucional sobre o funcionamento 
interno do Senado, a partir dos 
ditames constitucionais positi-

vados”, diz Selma em seu texto 
alternativo.

Se a proposição for defi -
nitivamente aprovada pelos 
senadores, a perda do man-
dato será decidida em votação 
aberta, por maioria absoluta. 
Já a decisão sobre a prisão em 
fl agrante de crime inafi ançá-
vel será por votação aberta e 
maioria simples(Ag.Senado).

Temer diz que aguardou 
soltura “com serenidade”

uma nova determinação de pri-
são, obviamente sem que haja 
fato novo. E não há fato novo 
a ocorrer”, destacou.

A liminar concedida ontem 
também vale para o coronel 
João Baptista Lima, apontado 
pelo MPF como operador fi -
nanceiro de Temer. A decisão 
unânime defi niu que eles não 

podem mudar de endereço, 
ter contato com outras pessoas 
físicas ou jurídicas investigadas 
ou deixar o país, além de ter 
de entregar seus passaportes 
à Justiça, caso já não o tenham 
feito. Temer é réu ainda em 
outras cinco ações penais, a 
maioria delas na Justiça Federal 
do DF (ABr).

Proteção antiesmagamento 
de vidros elétricos dos carros

Aprovação de MP que amplia capital 
estrangeiro em aéreas
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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

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS. Expedido, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 1009836-78.2017.8.26.0100. A M.M Juíza de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos do Foro Central Cível- Estado de São Paulo.,Doutora Renata Pinto Lima Zanetta
na forma da Lei etc..., FAZ SABER a(o) Barril Empreendimentos, Construções e Participações Ltda
(48.699.235/0001-40) e Edifício Residencial Chácara do Regente, representado por seu Síndico, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Adriana Silva Fernandes e Daniel Marques Teixeira ajuizaram a ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel situado na Rua Professor João de
Oliveira Torres, 600, apartamento 74, 7º andar, Tatuapé, São Paulo-SP, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 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.

Itapeva Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 05.619.906/0001-02  –  NIRE 35.300.195.680

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas para realização da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, no dia 
23 de maio de 2019 em primeira convocação às 16:00 horas ou segunda convocação as 16:30 horas, na Rua dos 
Pinheiros, nº 1.060, 5º andar, conjunto 51, nesta capital para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
a) Examinar e aprovar os Relatórios de Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações 
Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado 31 de dezembro de 2018; e b) Deliberar sobre 
a distribuição de dividendos e destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2018; 
Lembramos aos Srs. Acionistas que o quórum para deliberação em primeira convocação é de 88% do capital social com 
direito a voto e de maioria absoluta dos presentes em segunda convocação, de acordo com o estatuto social vigente. 
Assim, a presença de todos é importante, podendo o acionista que não queira comparecer, outorgar procuração a outro 
acionista ou a advogado, devendo o instrumento ser apresentado à mesa da assembleia pelo outorgado.

São Paulo, 14 de maio de 2019. A Diretoria.

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

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 28/05/2019 Lote 01 às 08h50 e Lote 02 às 8h51
2º Público Leilão: 30/05/2019 Lote 01 às 15h30 e Lote 02 às 15h31

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º 
Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob 
n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regula-
mentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, os seguintes imóveis urbanos a serem leiloados sepa-
radamente e consecutivamente nas  seguintes condições: LOTE 1 - IMÓVEL: Unidade autônoma apart - hoteleira, n. 2208, 
tipo XXVII, localizada no 22° pavimento do Subcondomínio Apart - Hotel -  Augusta Apart Hotel, integrante do Condomínio 
Augusta Comercial, situado na Rua Augusta, n. 101 e 129, no 7° Subdistrito - Consolação, com área privativa de 27,700m², 
a área comum total de divisão não proporcional de 22,992m², a área comum total de divisão proporcional de 35,201m², a 
área comum total de 58,193m², a área total de 85,893m³, o  coeficiente  de  proporcionalidade dentro do Subcondomínio 
apart - hotel de 0,0054413 e a fração ideal  do  terreno  de 0,0018502, com direito ao uso de 1 vaga de garagem, em local 
indeterminado, para estacionamento de 1 veículo de passeio, com auxílio de manobrista. Contribuinte: 006.070.0041-4 
(área maior). De acordo com AV.6/96.572 pelo instrumento particular datado de 14 de dezembro de 2018 e certidão de dados 
cadastrais do imóvel – IPTU 2019, expedida aos 05/04/2019, pela Prefeitura do Município de São Paulo, consta que o imóvel 
passou a ser cadastrado sob o n. do contribuinte: 006.070.1427 -1. Imóvel devidamente matriculado sob o n° 96.572 pelo 
Cartório do 5° oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo Estado de São Paulo. LOTE 2 - IMÓVEL: Unidade 
autônoma apart - hoteleira, n. 2308, tipo XXVII, localizada no 23° pavimento do Subcondomínio Apart - Hotel -  Augusta  Apart  
Hotel,  integrante do Condomínio Augusta Comercial, situado na Rua Augusta, n. 101 e 129, no 7° Subdistrito - Consolação, 
com área privativa de 27,700m², a área comum total de divisão não proporcional de 22,992m², a área comum total de divisão 
proporcional de 35,201m², a área comum total de 58,193m², a área total de 85,893m³, o coeficiente de proporcionalidade 
dentro do Subcondomínio apart - hotel de 0,0054413 e a fração ideal  do  terreno  de 0,0018502, com direito ao uso de 1 vaga 
de garagem, em local indeterminado, para estacionamento de 1 veículo de passeio, com auxílio de manobrista. Contribuinte: 
006.070.0041-4 (área maior). De acordo com AV.5/96.588 pelo instrumento particular datado de 14 de dezembro de 2018 e 
certidão de dados cadastrais do imóvel – IPTU 2019, expedida aos 05/04/2019, pela Prefeitura do Município de São Paulo, 
consta que o imóvel passou a ser cadastrado sob o n. do contribuinte: 006.070.1443-1. Imóvel devidamente matriculado sob 
o n° 96.588 pelo Cartório do 5° oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo Estado de São Paulo. VALORES: 
Lote 1: 1º leilão: R$ 551.098,16 (Quinhentos e Cinquenta e Um Mil, Noventa e Oito Reais e Dezesseis Centavos); 2º 
leilão: R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) E Lote 2: 1º leilão: R$ 551.098,16 (Quinhentos e Cinquenta e 
Um Mil, Noventa e Oito Reais e Dezesseis Centavos); 2º leilão: R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais). O 
arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos 
de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. 
Os imóveis serão entregues no estado em que se encontram. Venda ad corpus. Imóveis ocupados, desocupação a cargo 
dos arrematantes, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes ROBERTO KUI, CPF nº 088.692.558-
40, RG n° 17.959.260-SSP/SP e CNH n° 01811709990-DETRAN/SP e CHENG I JUNG KUI, CPF nº 246.412.978-00, CNH n° 
0181171605-DETRAN/SP e RNE n° E382107 H DIREXEX, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) 
fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das 
datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do 
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem 
concorrência de  terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, 
despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º -B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros 
interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

Data/Hora/Local: 19/06/2018, às 9hs, na sede social em São Paulo/SP. Convocações: Dispensada. Presença: To-
talidade. Mesa: Presidente - Masazumi Takata, representando a acionista NEC Corporation, Secretária - Ana Maria F. 
A. Ravaglia Duarte. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Os Acionistas elegeram, com abstenção daqueles 
impedidos de votar, para compor o Conselho de Administração da Sociedade para um período de 2 anos ou até a 
eleição de novos Conselheiros: Toshiya Matsuki; Toshiyuki Otake; e Yukio Hioki, todos residentes e domiciliados 
em Tóquio/Japão e Masazumi Takata; RNE G105696-0, CPF/MF 237.736.628-74, sendo o Presidente do Conselho 
Toshiya Matsuki e o Substituto do Presidente do Conselho Masazumi Takata. O Administrador eleito declara não estar 
incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades comerciais. Encerramento: A Ata foi lida e achada con-
forme, e assinada por todos os acionistas presentes e pelos membros da Mesa Diretora. Assinatura: Masazumi Takata 
- Presidente; Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte - Secretária. Acionistas: NEC Corporation - p.p. Masazumi Takata, Ma-
sazumi Takata. SP, 19/06/2018. JUCESP nº 236.003/19-7 em 29/04/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ nº 49.074.412/0001-65 - NIRE 35300091604

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19/06/2018

O avanço da tecnologia 

e suas inúmeras 

aplicabilidades estão 

transformando a maneira 

como nos relacionamos, 

trabalhamos e entendemos 

o mundo. 

A Inteligência Artifi cial – 
IA, o Machine Learning, 
as análises preditivas, 

o Data Science são alguns 
exemplos de revolução que 
estão causando mudanças em 
toda sociedade, e claro que não 
seria diferente com o mercado 
Jurídico. A plataforma cogni-
tiva da IBM conhecida como 
Watson já está sendo usada 
por escritórios de advocacia 
para resumir processos e agi-
lizar o trabalho burocrático de 
inúmeros advogados. 

Aplicada dessa maneira, 
a Inteligência Artifi cial traz 
maior agilidade para os pro-
cessos jurídicos e desafoga os 
profi ssionais da área do tra-
balho repetitivo, permitindo, 
portanto, que esses dediquem 
tempo e energia em tarefas que 
exigem maior criatividade e 
pensamento crítico.

Imagine o cenário onde um 
supercomputador consegue 
acessar um banco de dados 
de processos judiciais, cruzar 
as informações e consultar mi-
lhões de arquivos para fornecer 
as informações de documentos 
relevantes para o caso. 

Se realizada por um ser hu-
mano, essa tarefa exigiria horas, 
talvez dias, mas quando feita 
por um computador inteligente 
leva cerca de segundos. Embo-
ra seja óbvio a utilização dessas 
tecnologias por instituições 
privadas, os governos também 
irão se utilizar da Inteligência 
Artifi cial em suas esferas jurídi-
cas. O Ministério de Justiça da 
Estônia está disposto a desen-
volver o primeiro “juiz robô”, 
uma IA que poderá ser usada 
para mediar pequenas causas, 
casos menores que US$ 8 mil. 
A intenção é liberar os juízes do 
país para se dedicarem a casos 
mais complexos.

 Diante dessas transforma-
ções, em alguns casos, os pro-

fi ssionais do direito se sentem 
ameaçados. Mas o impacto 
dessas tecnologias trará mui-
tos benefícios e oportunidades 
para a área. As analises predi-
tivas, a capacidade cognitiva 
das máquinas e os algoritmos 
são na verdade poderosos 
ajudantes que irão facilitar o 
trabalho e trazer agilidade para 
os processos. Talvez a IA seja 
a solução para a morosidade 
do sistema jurídico brasileiro. 

 Mesmo com tantos avanços, 
todos os especialistas con-
cordam que ainda não existe 
um cenário onde as máquinas 
irão substituir as habilidades 
humanas. Mas sem dúvida, 
nós precisamos nos adaptar 
para continuarmos sendo 
competitivos e importantes 
dentro do meio jurídico. O 
aprimoramento de soft skills 
de liderança e comunicação 
surgem como os mais citados 
para todas as áreas no futuro. 
Dento do mercado jurídico 
acredito que as habilidades 
de data analytics sejam indis-
pensáveis para os “advogados 
do futuro”.

 Infelizmente as universida-
des não estão se adaptando 
com a velocidade que o mer-
cado se transforma. Existem 
poucas instituições que modifi -
cam seu currículo para incluir 
as capacidades numéricas e 
matemáticas à formação de 
advogados. Aos que desejam 
se preparar para esse futuro 
do trabalho recomendo cursos 
de extensão, pós-graduação, 
cursos livres nas áreas Data 
Science, Data Analytics, Ma-
chine Learning, entre outro. 

 É impossível frearmos os 
avanços da tecnologia uma vez 
que as transformações estão 
chegando para tonar o Direito 
uma área melhor. Portanto, o 
futuro da advocacia é integrar 
as capacidades humanas aos 
avanços tecnológico e entregar 
assim resultados mais efetivos 
para toda a sociedade.

 
(*) - É advogado, headhunter 

especializado no mercado jurídico 
e sócio da Vittore Partners, 

especializada nos mercados 
Jurídico, Tributário, Compliance e 
Relações Governamentais (www.

vittorepartners.com.br).

Bruno Lourenço (*)

Inteligência Artifi cial 
está transformando 
o mercado jurídico

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

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 18 de Abril de 2019.
Data, Local e Hora: 18/04/2019, na sede social à Rua Major Quedinho, 111 - Conjunto 10 - Pavimento 21, nesta 
Capital, às 09 horas. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Ordem do Dia: a) Leitura, dis-
cussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras, referente ao exercício findo 
em 31/12/2018 e destinação do lucro. Mesa: presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto, secretário: Ricardo Machado 
Ferreira Velloso. Deliberações: por Unanimidade: foram aprovados os documentos do item “a” da ordem do dia, os 
quais já eram do conhecimento de todos, por terem sido publicados em 12/04/2019 no DOESP. e no Jornal “Empresas 
& Negócios”. Em seguida os presentes deliberaram por unanimidade reunirem-se em outra oportunidade para deter-
minarem sobre a destinação da conta “lucros acumulados”, findo em 31/12/2018. Encerramento: Nada mais lavrou-se 
a ata, que lida e aprovada por todos vai assinada. a) Augusto Ferreira Velloso Neto - presidente; Ricardo Machado 
Ferreira Velloso - secretário; Augusto Velloso Engenharia S/A, representada pelos seus Diretores Augusto Ferreira 
Velloso Neto e Ricardo Machado Ferreira Velloso. Augusto Ferreira Velloso Neto - Presidente; Ricardo Machado 
Ferreira Velloso - Secretário. JUCESP n° 227.971/19-0 em 29/04/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Construtora Augusto Velloso S.A.
CNPJ n° 60.853.934/0001-06 - NIRE: 35300045661

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 17 de Abril de 2019.
Data, Local e Hora: 17/04/2019, na sede social, Rua Major Quedinho, 111 - 17º andar, nesta Capital, às 9 horas. 
Convocação: Dispensada. Presença:Totalidade do capital social. Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação do 
relatório da diretoria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras, referente ao exercício findo em 31/12/2018 e 
b) destinação do lucro; Mesa: Presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto, Secretário: Ricardo Machado Ferreira Velloso. 
Deliberações por Unanimidade: Foram aprovados os documentos do item “a” da ordem do dia, os quais já eram de 
conhecimento de todos, por terem sido publicados em 11/04/2019 no DOESP e Jornal “Empresas & Negócios”. Em 
seguida os presentes deliberaram por unanimidade reunirem-se em outra oportunidade para determinarem sobre a des-
tinação da conta “lucros acumulados”, findo em 31/12/2018. Quanto ao item “b” da ordem do dia, os presentes deliberaram 
por unanimidade destinarem da conta “lucros acumulados” o montante de R$ 1.200.000,00, como dividendos aos senhores 
acionistas a serem pagos de acordo com a disponibilidade financeira da empresa. Encerramento: Nada mais, lavrou-se 
a ata, que lida e aprovada por todos vai assinada. a) Presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto; Secretário: Ricardo 
Machado Ferreira Velloso. JUCESP n° 227.969/19-4 em 29/04/2019, Gisela simiema Secchin Secretária Geral.

Espírito Santo Gestão de
Participações Societárias Ltda.

CNPJ: 09.534.953/0001-04 - NIRE 35.222281251
Convocação para Reunião de Sócios

Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, residente na Rua Sapucaia, nº 326, apartamento 252, Torre C1, Alto
da Mooca, São Paulo/SP, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade, a se
realizar no dia 27/05/2019 às 10h, em 1ª convocação, e no dia 04/06/2019 às 11h, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) retificação de convocação
realizada ao sócio Alexandre Della Coletta; (ii) ratificação das deliberações tomadas na
Reunião de Sócios realizada em 07/05/2019; e (iii) ratificação dos atos da administração
da Sociedade. SP, 16/05/2019. Marcos Della Coletta - Sócio-administrador.  (16, 17 e 18)

Resultado de estudos revela que a biodiversidade de biomas tropicais pode ser prejudicada, apesar 

da manutenção de cobertura vegetal.

Yasmin Oliveira/Jornal da USP

A partir de observações 
de ecólogos em todo 
o mundo, foi relatado 

que as espécies de árvores se 
regeneram em questão de dé-
cadas, formando as chamadas 
fl orestas secundárias. A perda 
de espécies, por outro lado, é 
inevitável. Os pesquisadores 
observaram como ocorre o sur-
gimento de árvores nos espaços 
degenerados por ação humana. 

Eles coletaram espécies de 
florestas tropicais maduras 
com secundárias para levantar 
dados e identifi car a que ponto 
a nova vegetação mantém a 
diversidade original. Foram ob-
servadas 1.800 parcelas de co-
bertura vegetal, analisadas em 
conjunto. Os resultados foram 
publicados na revista Science 
Advances. Quando uma área 
desmatada é abandonada um 
processo de regeneração gra-
dual se inicia, resultando em 
nova área de fl orestas secun-
dárias, que repõe a anterior. 

O estudo aponta que na 
América Latina os resultados 
são rápidos e signifi cativos. Em 
menos de duas décadas, 80% 
do número de espécies pode 
ser recuperado. Entretanto, as 
expectativas de recuperação in-
tegral são baixas a curto prazo. 
“Apesar da quantidade alta de 
espécies, elas são diferentes 
da floresta original”, conta 
o pesquisador. O resultado 
revela que a biodiversidade 
de biomas tropicais pode ser 
comprometido, apesar da ma-
nutenção de cobertura vegetal. 
Também destaca o perfi l das 
árvores observadas que retor-

Florestas tropicais recuperam 
rápido cobertura desmatada
Um estudo internacional sobre fl orestas tropicais traz certo otimismo sobre a recuperação de áreas desmatadas 
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nam ao habitat. “A maioria são 
espécies generalistas. Outras, 
mais sensíveis a modifi cações, 
difi cilmente vão chegar à área 
de degeneração”.

Os dados levantados demons-
tram que não há equivalência 
ecológica entre os espaços 
originais e os regenerados. Ape-
sar da quantidade de espécies 
recuperadas, a riqueza destas é 
comprometida. De acordo com 
o professor, isso representa um 
alerta na maneira como agem 
os responsáveis pela política 
de compensação ambiental. 
Para ele, refl orestamentos por 

equivalência de área danifi cada 
não representam uma ação 
efetiva para reverter os efeitos 
da perda de fl orestas maduras 
de maneira íntegra. 

Porém, a técnica ainda é pre-
dominante em políticas públi-
cas de recuperação ambiental. 
“É preciso uma mudança de 
paradigma: mensurar perdas 
e ganhos, entender o que será 
perdido. Reconhecer que certas 
ações são irreversíveis”, diz. 
Obras grandes como a cons-
trução de hidrelétricas, que 
exigem alagamento de grandes 
áreas de mata, trazem impac-

tos duradouros. Nesses casos 
é exigido planejamento para 
entender o bioma prejudicado, 
identificar espécies raras e 
replantá-las. 

Ao mesmo tempo, a recupe-
ração vegetal é uma solução 
espontânea e mais barata do que 
o plantio de mudas, mas repre-
senta algumas desvantagens para 
manter a diversidade de espécies 
nativas e sensíveis. “É possível 
recuperar a cobertura fl orestal, 
mas há perda de espécies e 
muitos prejuízos à biodiversida-
de. As fl orestas secundárias não 
substituem as maduras”

A relatora especial da ONU 
para a Eliminação da Discrimi-
nação contra Pessoas Afetadas 
pela Hanseníase, Alice Cruz, 
afi rmou que, no Brasil, quem 
tem confi rmado o diagnóstico 
da doença sofre uma segregação 
“institucionalizada e interpesso-
al”. Ainda na atualidade, embora 
comunidades - mais frequente-
mente denominadas colônias 
- continuem funcionando em 
quase todos os estados do país, 
elas não operam dentro de um 
modelo capaz de mitigar a “indi-
gência institucional” à qual estão 
submetidos os hansenianos.

A representante da ONU 
visitou, entre os dias 7 e 14 de 
maio, diversos pontos do Rio de 
Janeiro e do Pará, como o Hos-
pital Curupaiti, situado na zona 
oeste da capital fl uminense, para 
levantar informações sobre os 
direitos das pessoas portadoras 
da hanseníase. Destacou que o 
Brasil é um dos poucos países 
que instituíram um marco legal 
antidiscriminatório e medidas 
de reparação a hansenianos. 

Ela avalia que, mesmo com ini-
ciativas pioneiras e uma queda na 
taxa de incidência durante a últi-
ma década, a doença permanece 
como uma “questão sumamente 

Relatora especial da ONU, Alice Cruz.
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Portadores de hanseníase ‘são 
segregados’ no Brasil

importante”, devido à relação que 
tem com disparidades sociais 
e estruturais. “Encontrei uma 
situação administrativa muito 
complexa, porque as colônias 
estão enquadradas na atenção 
à saúde, mas, na verdade, são 
espaços de residência. Então, 
não basta ter uma estratégia de 
saúde, pois as pessoas precisam 
de água, de luz. Isso impele a 
repensar a administração desses 
espaços”, disse.

Alice Cruz ressaltou que o 
Brasil é um dos países que 
apresentam, em nível global, os 
maiores índices de hanseníase. 
De acordo com o Ministério da 
Saúde, o país se encontra entre 
os 22 no mundo que têm as mais 
elevadas cargas da doença. 
Mais de 200 mil novos casos da 
doença são detectados em todo 
o mundo, a cada ano, sendo 
que Brasil, Índia e Indonésia 
concentram 80% desse total. 
O Brasil respondeu por 93% 
dos 29.101 casos detectados 
em 2017.

Durante seu trabalho de 
campo, Alice contou que  foram 
relatadas situações que evi-
denciam o preconceito vivido 
por pacientes com hanseníase 
e também o aprofundamento 

da vulnerabilidade social e do 
estigma imposto a essas pes-
soas. Que crianças chegaram a 
ser expulsas da escola, depois 
que profi ssionais da instituição 

souberam que um dos pais era 
hanseniano. “É muito mais do 
que a doença, ela afeta todas 
as dimensões da vida de uma 
pessoa”, alertou (ABr).
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São Paulo, quinta-feira, 16 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

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

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

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

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: LUCAS EDUARDO FUNABASHI DE TOLEDO, advogado, divorciado, 
natural de Paraguaçu Paulista - SP, nascido aos 20/11/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Vail Jorge de Toledo e de Rosa Maria Funabashi. A pretendente: 
SAMANTHA CROSTINE CORDEIRO NICOLAU, empresária, divorciada, natural da Santa 
Maria - RS, nascida aos 25/08/1991, residente e domiciliada em Assis - SP, fi lha de Rogerio 
Nicolau e de Maria Cristina Cordeiro. Obs.: Edital recebido do Registro Civil de Assis - SP.

O pretendente: CREMILSON AZAVEDO DOS SANTOS, analista fi nanceiro, divorciado, 
natural de Nova Iguaçu - RJ, nascido aos 24/07/1978, residente e domiciliado no Rio de 
Janeiro - RJ, fi lho de Edmilson Francisco dos Santos e de Juracy Brasil de Azevedo. A 
pretendente: ANDRÉA RODRIGUES DE OLIVEIRA, escrevente técnico judiciário, sol-
teira, natural do Rio de Janeiro - RJ, nascida aos 28/03/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Uilis Gonçalves de Oliveira e de Sueli Garcia Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: DANIUS LOUIS, pedreiro, solteiro, natural do Haiti, nascido aos 20/04/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Dalius Louis e de Idelise Marcelin. A preten-
dente: ANGELA CHACHOUTE, estudante, solteira, natural do Haiti, nascida aos 13/04/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Klebert Chachoute e de Marie Exalus.

O pretendente: RODRIGO SILVA DE LIMA, agente de saúde, divorciado, natural de São 
Paulo - SP, nascido aos 12/05/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Givaldo Alves de Lima e de Maria das Graças Camara Silva. A pretendente: ESTHER-
CRISTINA DA SILVA, auxiliar administrativo, divorciada, natural de São Paulo - SP, nascida 
aos 25/05/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José da Penha da 
Silva e de Rosimeire Aparecida da Silva.

O pretendente: TOMÁS AUGUSTO ZILLO ORSI, engenheiro civil, solteiro, natural de 
Lençois Paulista - SP, nascido aos 19/06/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Paulo Augusto Fernandes Orsi e de Angela Isabel Zillo Orsi. A pretendente: 
KARINA CURY, consultora técnica, solteira, natural de São Paulo - SP, nascida aos 
31/03/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nicolau Fares Cury e 
de Rosicler Rodeguer Ferro Cury.

A pretendente: JULIANA GOUVEIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, empresária, solteira, 
natural de São Paulo - SP, nascida aos 14/12/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Julio Batista Gonçalves de Oliveira e de Maria Emilia Gouveia de Oliveira. A 
pretendente: LIGIA MOCHIZUKI FONSECA DE ARRUDA, empresária, solteira, natural 
de São Paulo - SP, nascida aos 13/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Alvaro Augusto Fonseca de Arruda e de Michiko Mochizuki.

O pretendente: FRITZSON PIERRE, comerciário, solteiro, natural República do Haiti, 
nascido aos 27/12/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Amaleque 
Pierre e de Clevilia Pierre Georges. A pretendente: SUZUTTE DIMANCHE, costureira, 
solteira, natural da República do Haiti, nascida aos 15/01/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Luzette Dimanche.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ISAIAS RAMOS ABREU, profi ssão: auxiliar de produções, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1978, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vilson Abreu e de Onesia Ramos Abreu. A 
pretendente: JULIANA ALVES, profi ssão: assistente administrativa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1977, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de Benedito Alves e de Maria de Lourdes Chaves Alves.

O pretendente: ROBERT FELIPE BATISTA, profi ssão: técnico em edifi cações, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei Carlos Batista e de Isabel 
Cristina Batista Silva Santos. A pretendente: DEISE GOMES SILVA, profi ssão: auxi-
liar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
18/09/1996, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de José Marcelino da Silva 
e de Sidneide Gomes Chacon.

O pretendente: JOSÉ VALENTINO OLIVEIRA GUIMARÃES, profi ssão: vendedor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 27/04/1974, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Custodio Guimarães e de Margarida de 
Oliveira Guimarães. A pretendente: DAYSI DOS SANTOS, profi ssão: analista de processos, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1986, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Manoel dos Santos e de Maria Lucia dos Santos.

O pretendente: DAVID BOGÉA MARQUES, profi ssão: comprador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 21/04/1969, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos Marques e de Djanira Bogéa Marques. A 
pretendente: JAQUELINE SILVA TORRES DA COSTA, profi ssão: auxiliar de cozinha, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 25/10/1972, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Guilherme da Costa e de 
Maria do Rosário Silva Torres da Costa.

O pretendente: ÂNDILO MIRANDA DA SILVA, profi ssão: ofi cial de manutenção predial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Joaquim Nabuco, PE, data-nascimento: 15/12/1978, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Miranda da Silva e 
de Creusa Dias da Silva. A pretendente: MARILUCIA OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: 
lider de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Água Preta, PE, data-nascimento: 
05/09/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Sales da 
Silva e de Maria do Carmo Oliveira da Silva.

O pretendente: JOSÉ IVANILSON DE SOUZA BATISTA, profi ssão: almoxarife, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Cedro, CE, data-nascimento: 28/11/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Batista Neto e de Josefa de Souza Batista. 
A pretendente: CRISTINA GONÇALVES DE LIMA, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Cedro, CE, data-nascimento: 08/07/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Ilauro Ferreira Lima e de Francisca 
Gonçalves de Almeida Lima.

O pretendente: DANILO GROSSE TAKAHASHI, profi ssão: operador de gravação ma-
triz se, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lucia Grosse Takahashi. 
A pretendente: PAULA FRACONERI DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Alves de Souza e de Neuza 
Telma Fraconeri de Souza.

O pretendente: CLEYTON ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: atendente de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 21/05/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo de Oliveira e 
de Rosana Alves de Sa. A pretendente: ILDA REIS DE ANDRADE, profi ssão: líder de 
estoque, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moises Peixoto de Andrade 
e de Sueli Reis Flor.

O pretendente: GENIVAL CORREIA DOS SANTOS, profi ssão: agente comercial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Correia dos Santos e de Maria José 
dos Santos. A pretendente: RAFAELA APARECIDA DE SOUZA, profi ssão: vendedora 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/07/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Helena de Souza.

O pretendente: LUAN DELMASCHIO DE JESUS, profi ssão: moto boy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Aparecido de Jesus e de Lourdes Delmaschio. 
A pretendente: ALEXSANDRA GRAZIELE SILVA DE SOUZA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei Gonçalves de Souza e de 
Alexandra da Silva Souza.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA SILVA, profi ssão: escriturario adminis-
trativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antônio da Silva e de 
Tarcí de Souza Silva. A pretendente: JACIELE TAYNÁ LIMA RODRIGUES, profi ssão: 
estoquista, estado civil: solteira, naturalidade: Barueri, SP, data-nascimento: 09/12/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Rodrigues Filho e de 
Danizelma Petronilo de Lima Rodrigues.

O pretendente: JOEL CONCEIÇÃO MENEZES, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Jaicos, PI, data-nascimento: 01/03/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Salustiano Teles de Menezes e de Josefa 
Antonia da Conceição. A pretendente: RUTH DE OLIVEIRA SOBRINHA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mutum, MG, data-nascimento: 03/11/1977, residente e 
domiciliada em Santa Gertrudes, SP, fi lha de Elias de Oliveira e de Elvira Maria de Oliveira.

O pretendente: FRANCISCO NATANAEL ALVES DA SILVA, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Exu, PE, data-nascimento: 13/04/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Barbosa da Silva e de Lúcia 
Maria Alves de Sena. A pretendente: NAYARA ANDRADE SILVA, profi ssão: nutricio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Juvencio da Silva e 
de Iracema Rolim Andrade.

O pretendente: JOÃO RODRIGO MOURA DE MELO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 25/04/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Antonio de Melo e de Maria 
Ines da Silva Moura. A pretendente: CIBELE JANE LEITE DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Caetano da Silva e de 
Nerci Leite da Silva.

O pretendente: GABRIEL RODRIGUES SABINO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pedro Sabino e de Maria Elenilda Rodrigues 
Sabino. A pretendente: DENISE DE OLIVEIRA BARBOSA, profi ssão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Wéverson Barbosa 
e de Charlene de Oliveira Barbosa.

O pretendente: WELLIS EMIDIO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de separação, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Colonia Leopoldina, AL, data-nascimento: 06/04/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Emidio da Silva e de Maria 
Aparecida da Silva. A pretendente: ELIENE CALIXTO DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Colonia Leopoldina, AL, data-nascimento: 07/11/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Calixto da Silva e de 
Maria José da Silva.

O pretendente: SAMUEL ROLIM DOS SANTOS, profi ssão: técnico eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 10/11/1994, residente e domi-
ciliado em Jandira, SP, fi lho de Valdemiro Rolim Ferreira e de Luiza Antonia dos Santos 
Ferreira. A pretendente: RAFAELA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: assistente adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista da Silva e de 
Maria Lucia dos Santos Silva.

O pretendente: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, profi ssão: encarregado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Governador Valadares, MG, data-nascimento: 24/11/1962, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Davino Afonso de Oliveira e 
de Maria do Rosario. A pretendente: ESSIVANIA DE CARVALHO, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Paulistana, PI, data-nascimento: 15/06/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José João de Carvalho e 
de Guilhermina Vitalina de Carvalho.

O pretendente: EMILTON VIEIRA DA SILVA, profi ssão: ajudante geral de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Canhotinho, PE, data-nascimento: 09/11/1974, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vieira de Almeida e de Maria José 
Vieira. A pretendente: FERNANDA LOPES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1970, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dirce Lopes da Silva.

O pretendente: WILLIAM PAULINO, profi ssão: ator modelo, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1998, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, fi lho de Rogerio Paulino e de Eliana Broedel Paulino. A pretendente: AMANDA DA 
SILVA SOARES, profi ssão: instrutora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/08/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco Evaldo Gomes Soares e de Maria Elizabeth da Silva Soares.

O pretendente: LUIS HENRIQUE BARBOZA MARCELINO, profi ssão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1996, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Amauri Marcelino e de Maria Adelaidea 
Barboza Marcelino. A pretendente: RAFAELA DOS SANTOS LIMA, profi ssão: autonoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 11/12/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rogaciano de Lima Filho e de 
Rita de Cassia dos Santos Lima.

O pretendente: MICHAEL LIMA DA SILVEIRA, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Luiz da Silveira e de Claudete 
de Almeida Lima da Silveira. A pretendente: LUANA DA SILVA CORREIA, profi ssão: 
auxiliar comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/03/1986, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de George Rodrigues Correia 
e de Cicera Maria da Silva Correia.

O pretendente: LEOZINO MOREIRA, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, natu-
ralidade: Santa Rosa, MG, data-nascimento: 23/07/1930, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Batista Moreira e de Maria dos Santos. A pretendente: 
FRANCISCA LIANA SOARES PÊGO, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, 
naturalidade: Pavão, MG, data-nascimento: 12/12/1962, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Soares Pêgo e de Alvina Maria de Jesus.

O pretendente: RENATO FAUSTINO DA SILVA, profi ssão: servente de pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 27/07/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Faustino da Silva Neto e de 
Josefa Galdino da Silva. A pretendente: CRISTIANE SANTOS DA SILVA, profi ssão: 
mensageira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Rogério da Silva e de 
Maria do Socorro dos Santos.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE PINTO, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Izidio Pinto e de Maria do Carmo Duarte Pinto. A 
pretendente: JUMA APARECIDA SILVA PEREIRA, profi ssão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Souza Pereira e de Marli Silva.

O pretendente: ALEXSANDER ALVES DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Coelho dos Santos e de Itamar Alves dos Santos. 
A pretendente: MARIANA SANTOS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/2001, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel Evangelista da Silva e de Regiane dos Santos da Silva.

O pretendente: WILLIAN SANTOS DE SOUSA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juvenal José de Sousa e de Valdinéia Fátima dos Santos. 
A pretendente: NICOLY DE SOUZA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/2001, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de André Santos da Silva e de Luciana de Souza Silva.

O pretendente: GREGÓRIO CAMOSKI FILHO, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gregório Camoski e de Marina Rodri-
gues Camoski. A pretendente: IZABEL CRISTINA FONSECA, profi ssão: promotora de 
vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: Lajedo, PE, data-nascimento: 02/06/1963, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis de Aquino Fonseca e 
de Alzira Rosa da Silva.

O pretendente: MIKE ROBERT OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de deposito, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 01/12/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Roberto Oliveira e de Elisangela 
Farias de Oliveira. A pretendente: LYVIA ANCELMO SANTOS ARAUJO, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/11/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Cleodonilto Santos Araujo 
e de Ozeny Ancelmo Santos Araujo.

O pretendente: RAUL APARECIDO BARBOSA, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1991, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de João Batista Barbosa e de Rosângela Aparecida Barbosa. A pretendente: 
JÉSSICA DAMIÃO DOS SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1989, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Alves dos Santos e de Noemi Rosa Damião dos Santos.

O pretendente: GILSON PEREIRA JUNIOR, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson Pereira e de Cleide Maria da Cruz. A pretendente: 
PAOLA DOS SANTOS ROCHA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adenildo Rocha e de Maria Luzia de Jesus Santos.

O pretendente: CARLOS DE LIMA KLEIN, profi ssão: controle de qualidade, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Pereira Klein e de Roseli Alves Lima. A pre-
tendente: DAIANE APARECIDA FRANCELINO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 16/05/1983, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dirceu Francelino e de Maria de Lourdes Machado Francelino.

O pretendente: JOÃO BATISTA JUSTINIANO FERREIRA, profi ssão: motorista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Casa Nova, BA, data-nascimento: 25/06/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cornelio José Ferreira e de Laura 
Justiniana Ferreira. A pretendente: SANDRA LUCIA GOMES DA SILVA, profi ssão: 
lider, estado civil: divorciada, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 02/10/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Gomes da Silva e de 
Benedita Gomes da Silva.

O pretendente: ROBSON KLEDIR DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar educativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1983, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Arlinda de Oliveira. A pretendente: 
BEATRIZ DIAS DA SILVA, profi ssão: atendimento, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Geraldo Pereira da Silva e de Marcia Cristina Dias da Silva.

O pretendente: UMAR NAWAZ, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, naturalidade: 
Sargodha, Paquistão,, data-nascimento: 19/02/1991, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Rab Nawaz e de Nussrat Bibi. A pretendente: ADRIANE COSTA 
E SILVA, profi ssão: auxiliar de serviço gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Maria Valda da Silva.

O pretendente: JEFFERSON HELOY DIAS DE BRITO, profi ssão: trainne RPA, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1995, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ednilson de Mello Brito e de Claudenice 
Soares Dias. A pretendente: LUANA SILVA COSTA, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto da Costa e de Elisabete da Silva Costa.

O pretendente: VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: empilhador, estado civil: 
solteira, naturalidade: Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 20/08/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmiro Ferreira dos Santos e de Filomena 
Rodrigues dos Santos. A pretendente: JOSEFA BARBOSA DE MACÊDO, profi ssão: 
doméstica, estado civil: solteiro, naturalidade: Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 
18/07/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cícero 
Vieira de Macêdo e de Neusa Barbosa de Macêdo.

O pretendente: AMAURY GONÇALVES CARVALHO FILHO, profi ssão: leiturista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amaury Gonçalves Carvalho e de 
Maria Regina Tavares e Gonçalves. A pretendente: LUANA DOS SANTOS ALVES DA 
SILVA, profi ssão: orientadora, estado civil: divorciada, naturalidade: Belo Jardim, PE, 
data-nascimento: 06/05/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Severino Candido Alves e de Maria Lúcia dos Santos Alves.

O pretendente: JOSÉ ALVES DA SILVA, profi ssão: venizador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Teodoro Sampaio, SP, data-nascimento: 10/07/1963, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adelino Alves da Silva e de Maria Amelia da Silva. A 
pretendente: GILDETE NAKAMURA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Isamu Nakamura e de Marly Nakamura.

O pretendente: EMIDIO AIRES TEIXEIRA, profi ssão: chapeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 02/11/1977, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Aires Teixeira e de Maria de Freitas Teixeira. A 
pretendente: NUBYA PEDROSA ALCÂNTARA, profi ssão: atendente, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 14/09/1973, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clodoaldo Monteiro Alcantara e de Ana Nancy 
Pedrosa de Alcântara.

O pretendente: ERISVAN OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 29/06/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erinaldo Francisco de Oliveira e de Vera Lucia Silva 
Oliveira. A pretendente: KARINA MIRANDA SOUZA RAMOS, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leonildo dos Santos Ramos 
e de Marilene Miranda Souza.

O pretendente: FÁBIO SILVA SANTOS, profi ssão: impressor, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Limoeiro de Anadia, AL, data-nascimento: 03/08/1987, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Arlindo dos Santos e de Edite Silvestre da Silva Santos. A pretendente: 
KATHLEEN CHRISTINA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidney Luiz da Silva e de Ione Aparecida Christino.

O pretendente: JOSEMIR CORDEIRO DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 11/12/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Cardoso da Silva e de Tereza Cordeiro da 
Silva. A pretendente: DUCELIA VILELA DE BRITO, profi ssão: agricultora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Bom Conselho, PE, data-nascimento: 05/12/1975, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Vilela de Brito e de Cristina 
Cirilo de Lima Brito.

O pretendente: JOSIMAR BASTOS PEREIRA, profi ssão: serralheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Chapadinha, MA, data-nascimento: 10/07/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Torres Pereira e de Maria de Fatima Almeida 
Bastos. A pretendente: CLAUDIA DE ALENCAR SILVA, profi ssão: costureira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Pio XII, MA, data-nascimento: 24/08/1977, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Torres da Silva e de Salumita de Alencar Silva.

O pretendente: JEANDSON XAVIER GOMES, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1993, residente e domiciliado em 
Camboriú, SC, fi lho de Jean Santos Gomes e de Marinalva Xavier Oliveira Souza. A 
pretendente: VALÉRIA OLIVERIA BRAZ, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isaias Caetano Braz e de Creuza Oliveira Braz.

O pretendente: MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandro de Oliveira e de Graziela Barbosa dos 
Santos Oliveira. A pretendente: STÉPHANY CRISTINA ESTEVAM DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/03/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Felipe Geremias dos Santos 
e de Valdirene da Silva Estevam.

O pretendente: SOLIMAR GOMES COSTA JUNIOR, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Presidente Dutra, MA, data-nascimento: 23/03/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Solimar Gomes Costa e de Maria do 
Socorro Pereira Costa. A pretendente: JULIANE BRENDA REIS DE PAULA, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hugo Silva de Paula e de 
Ana Claudia dos Reis.

O pretendente: EDGELSON DO NASCIMENTO SANTOS, profi ssão: frentista caixa, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Cícero Dantas, BA, data-nascimento: 14/03/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Justino Francisco dos 
Santos e de Ester Madalena do Nascimento Santos. A pretendente: ANDREIA APA-
RECIDA FERREIRA MALDONADO, profi ssão: auxiliar de almoxarifado, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1973, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Maldonado e de Gracilda 
Ferreira Maldonado.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DO PRADO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/2001, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marisa Moura do Prado. A pretendente: KATIANE 
DE JESUS GUEDES, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Diamantina, 
MG, data-nascimento: 26/10/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio de Moura Guedes e de Jucelina Francisca Xavier.

O pretendente: ROBINSON FRANCISCO DOS SANTOS, profi ssão: técnico de enfer-
magem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1974, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco dos Santos 
e de Aurita Neiva dos Santos. A pretendente: LIGIA GONÇALVES PEREIRA, profi ssão: 
técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 02/08/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Pires Pereira e de Terezinha Gonçalves Pereira.

O pretendente: RAFAEL HENRIQUE SANTOS DA SILVA, profi ssão: assistente de 
suporte, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1993, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Clovis Correa da Silva e de Edna Cristina 
dos Santos. A pretendente: MICHELLE CRUZ DE OLIVEIRA, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hernani Luiz 
de Oliveira e de Elizabeth da Cruz de Oliveira.

O pretendente: FÁBIO BATISTA DE SOUZA, profi ssão: ajudante de encanador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira de Souza e de Maria de 
Fátima Batista Lemos de Souza. A pretendente: SABRINA FARIAS DIAS, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 21/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sergio José Dias e de Josilda Costa de Farias Dias.

O pretendente: BALTAZAR CAVALCANTE DE CARVALHO, profi ssão: vigilante, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1976, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Giomar Gonçalves de Carvalho e de 
Mercia Cavalcante de Carvalho. A pretendente: IRIAN MAZUCATO BORELLI, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/04/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odair Borelli 
e de Marlene Mazucato Borelli.

O pretendente: CRISTIANO SANTANA DA SILVA, profi ssão: fi scal de loja, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 07/02/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Gomes da Silva e 
de Maria das Graças Santana. A pretendente: NIVIA OLIVEIRA BASTOS, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/08/1980, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Claudio Neres Bastos e 
de Ivanilda Oliveira Bastos.

O pretendente: ÉDER DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: motoboy, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1989, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Adolfo Luiz dos Santos e de Zuleide de Oliveira 
Santos. A pretendente: KAREN CRISTINA DA SILVA TURUBIA, profi ssão: estoquista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1998, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robson Turubia e de Maria 
Ozangela da Silva.

O pretendente: ROBERT PERES LIMA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1992, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adalberto Nogueira Lima e de Andrea Rosa Peres. A pretendente: 
ANA KAROLINE PEREIRA SANTOS, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1995, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilson Santos Nascimento e de Raimunda Cristina 
Pereira do Nascimento.

O pretendente: ADEILSON PEREIRA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 03/01/1955, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Vicente da Silva e de Maria Pereira 
dos Santos Silva. A pretendente: IRACEMA MACHADO, profi ssão: costureira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Maringá, PR, data-nascimento: 26/03/1968, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Francisco Machado e de 
Maria Francisca Machado.

O pretendente: ISAIAS DA SILVA NETO, profi ssão: operadora de empilhadeira, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1988, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Zezito da Silva Neto e de Jardilina de Souza. A 
pretendente: RAYSSA DAYANE DE SOUSA E SILVA, profi ssão: auxiliar comercial, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Marco da Silva e de Maria de 
Fátima Sousa e Silva.

O pretendente: JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: porteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 20/07/1979, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Barbosa dos Santos 
e de Maria Julia Barbosa dos Santos. A pretendente: JULIANA FERREIRA GOMES, 
profi ssão: escriturária administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 22/08/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco Andrade Gomes Junior e de Neiva Roque Ferreira Gomes.

O pretendente: JOSÉ HILTON FAUSTINO DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Coruripe, AL, data-nascimento: 18/10/1965, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Faustino dos Santos e de Antonina 
da Conceição dos Santos. A pretendente: ANA ZORAIDE DOS SANTOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Coruripe, AL, data-nascimento: 06/06/1967, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cícero José e de Maria 
Amalia dos Santos.

O pretendente: GUILHERME WILLIAM DA SILVA DEL CÓL, profi ssão: mecânico de 
autos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Fernando Del Cól e de 
Selma Silva Del Cól. A pretendente: DÉBORA NASCIMENTO DOS ANJOS, profi ssão: 
agente de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, 
data-nascimento: 12/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Davi Salvador dos Anjos e de Zeneide Nascimento dos Anjos.
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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
QUINTA 16 de Maio de 2019. Dia de São Simão, Santa Marga-
rida de Cortona, São João Nepomuceno, Santo André Bobola, São 
Honorato e Dia do Anjo lieialel, cuja virtude é a alegria. Dia do 

Gari. Hoje aniversaria o ator Pierce Brosnan que nasceu em 1953, 
a cantora Janet Jackson que completa 53 anos, a tenista Gabriela 
Sabatini nascida em 1970 , o ator Thierry Figueira que faz 41 anos 
e a atriz Megan Fox que nasceu em 1986.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é uma pessoa brilhante, 

sociável e criativa. Tem uma aparência agradável e é trabalhador. 
Tem um raciocínio rápido. Independente, valoriza a liberdade. É 
sempre bastante lúcido e franco, mas em geral não permite que 
essas qualidades afetem a suavidade no trato com os outros. Vive 
em paz com a sua própria sensualidade e quase sempre sabe apro-
veitar bem as oportunidades que surgem. No lado negativo pode 
ser irresponsável.

Magia dos sonhos
CIDADE – Se chegar numa grande, deve ter cautela com seus 
inimigos. Sua cidade natal, viagem ou mudança próxima. Destruída, 
más notícias. Inundada, perda de posição. O nome da cidade pode 
indicar avisos. Vejamos, São Paulo: ganhos fi nanceiros. Curitiba: 
vida estável. Porto Alegre: alegrias que chegaram. Rio de Janeiro: 
viagem. Fortaleza: saúde. Brasília: mudança de posição profi ssional.
Números de sorte:  19, 30, 44, 65 e 79.

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

Esta quinta é o décimo terceiro dia da lunação. A Lua faz aspectos negativos com Saturno e Plutão que tendem a gerar desconforto 

emocional e frustração. Este aspecto mexe nas nossas feridas e nos faz entrar em contato com as sombras do passado. Porém, a Lua 

faz um bom aspecto com Júpiter que dá mais alívio e esperança, mas não podemos deixar de lidar com aquilo que nos incomoda. 

Porém, podemos  sentir muitos bloqueios nesta quinta porque a Lua vai fi car fora de curso durante todo o dia até ingressar em 

Escorpião às 18h27. À noite a Lua faz um aspecto positivo com Marte que dá impulso para agir. A Lua em mau aspecto com Vênus 

gera confl itos nos relacionamentos. Será necessário negociar com o outro e abrir mão de alguma vontade para manter a paz.  
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De manhã mantenha a rotina e a 
tarde fi que longe de encrencas, 
não assuma nenhum compromisso. 
No fi nal da tarde e à noite tudo fi ca 
mais agradável dentro de um ritmo 
novo e interessante nesta quinta. À 
noite a Lua faz um aspecto positivo 
com Marte que dá impulso para agir. 
77/577 – Vermelho

A Lua em mau aspecto com Vênus 
gera confl itos nos relacionamentos. 
Será necessário negociar com o ou-
tro e abrir mão de alguma vontade. 
Mesmo preferindo a realidade, a 
imaginação e a fantasia estão esti-
muladas. Continua muito romântico 
nestes dias até o fi nal da semana. 
42/142 – Branco.

Mercúrio em bom aspecto com 
Saturno torna a comunicação 
mais prudente e estratégica. Nos 
próximos dias terá início um novo 
ciclo anual com o Sol passando 
para o seu signo. Pense bem antes 
de tomar decisões de última hora. 
60/460 – Amarelo. 

A parte da manhã deve mais pesada 
aumentando a irritabilidade e falta 
de paciência. Este é o momento 
de refl etir mais sobre sua vida e as 
difi culdades que enfrenta. Não tente 
impor seus pensamentos e ideais, 
mas procure o entendimento com 
as pessoas que ama. 53/353 – Azul.

O que for decidido esta semana vai 
durante muito tempo. As relações 
sexuais e de amizade estão cada vez 
mais estimuladas. Esta noite poderá 
ser bem mais animada e inspirada, 
tome atitudes, mas sempre ouça 
opiniões das pessoas interessadas. 
12/512 – Amarelo.

Seja amistoso nas relações e no 
convívio com todos. O apoio dos 
familiares e amigos será funda-
mental para realizar bem qualquer 
atividade.  O fi nal do dia dá mais 
sossego e a ajuda a manter contatos 
mais importantes que irão ser uteis 
no futuro. 78/787 - Verde.

Pode encontrar melhoria de enten-
dimento com as pessoas, mesmo na 
intimidade. A relação a dois é bem 
melhor, mas é preciso aceitar o outro, 
do jeito que ele é. Deve rever velhos 
amigos e fazer uma viagem ou pas-
seio há muito desejado e esperado. 
54/254 – Escuras.

Na parte da manhã esteja atento 
se quiser fi car longe de encrencas. 
Uma importante decisão sobre 
sociedades se preparada e deverá 
ser tomada até o fi nal do mês. Muito 
estímulo a conquista de amizades 
devido à facilidade de manter diá-
logos. 55/255 – Azul.

Possibilidades de faíscas no ar tra-
zerem confl itos entre as pessoas. 
Eventos amorosos podem ser esti-
mulados positivamente fazendo a 
sexual dar tranquilidade e satisfação. 
A Lua faz aspectos negativos com 
Saturno e Plutão que tendem a gerar 
desconforto emocional e frustração. 
57/857 – Amarelo.

Este dia será ótimo para resolver 
todas as questões que o preocupam, 
ainda mais no relacionamento amo-
roso. Busque o contato com pessoa 
que a atrai e melhore a sua disposi-
ção. Algum novo empreendimento 
poderá dar resultado mais cedo do 
que poderia imaginar. 82/482 – Lilás.

Vencerá obstáculos ao continuar 
sendo persistente no que faz. Há 
situações pendentes que serão 
resolvidas e haverá harmonia no 
relacionamento sexual. Pode sen-
tir muitos bloqueios nesta quinta 
porque a Lua vai fi car fora de curso 
durante todo o dia até ingressar em 
Escorpião às 18h27. 42/942 – Azul.

Simpatias que funcionam
O ovo para trazer o amor. Para fazer essa simpatia de amor pegue 
um ovo branco, coloque dentro de uma caixa de sapato e feche. Sacuda 
a caixa 7 vezes, dizendo: “Meu amor, meu amor, apareça para mim”. 
Depois disso, abra a caixa e coloque seu pé em cima do ovo, quebran-
do ou esmagando se ele já tiver sido quebrado. Esmague o ovo com 
muita vontade. Este ato representa sua força de vontade e vitória para 
conquistar ou reconquistar um grande amor. Terminado o ritual você 
pode jogar tudo no lixo. Lave seu pé no chuveiro com água morna.

a Lua faz um bom aspecto com Jú-
piter que dá mais alívio e esperança, 
mas não podemos deixar de lidar 
com aquilo que nos incomoda. Po-
rém, poderá sentir muitos bloqueios 
nesta quinta porque a Lua vai fi car 
fora de curso durante todo o dia até 
ingressar em Escorpião no começo 
da noite. 42/342 – Branco.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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CONSELHEIRO REMUNERADO COMO PJ
Empresa pode possuir no seu Conselho de Administração um con-
selheiro remunerado como PJ? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DO MEI?  
A contribuição previdenciária do MEI será recolhida em conjunto com os 
demais impostos na guia DAS, e corresponderá a 5% do salário mínimo, 
a contribuição previdenciária. Artigo 101, I “b” da Resolução 140/2018.

ENQUADRAMENTO DO MEI NO E-SOCIAL
Empresas do MEI devem ser enviadas ao eSocial, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BENEFÍCIO PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
Os benefícios vale transporte e o vale alimentação pagos em folha de 
pagamento, incidem encargos trabalhistas e se integram base de cálculo 
para férias e 13º? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE RECONTRATAR EX-FUNCIONÁRIA DEMITIDA A 
NOVE MESES, COMO PRESTADORA DE SERVIÇO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que perante a legislação trabalhista não há 
impedimento na contratação como autônomo, porém, deve a 
empresa se ater para que não haja subordinação nesta prestação 
de serviço para que o vínculo empregatício não seja pleiteado. 
Base Legal – Portaria GM/MT nº349/18, art.1º.

REFLEXO DAS HORAS EXTRAS
Qual a forma correta de calcular as médias referente ao reflexo das horas 
extras nas férias? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TABELA EXCLUSIVA DA PLR
Existe tabela exclusiva para cálculo do Imposto de Renda sobre Parti-
cipação nos Lucros e Resultados? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Refl exõesRefl exõesRefl exões
PERMANEÇA NO CURSO Inspiração Diária de Kate Spreckley

A consciência está se expandindo à medida que a humanidade se eleva 
a um novo nível de consciência e compreensão. Nossa experiência de 
vida está mudando, transformando nossas percepções e como vemos 
nossas vidas, nossos relacionamentos e nosso mundo. Como resultado, 
toda uma gama de novas expressões e manifestações está começando 
a surgir para nos apoiar na construção de nossas novas realidades. As 
tempestades energéticas continuarão a passar a um ritmo persistente 
para limpar todas as energias indesejadas e estagnadas. Não se envolva 
com o drama que se desenrola ao seu redor, pois isso o levará ao caos 
e à confusão. Assuma a responsabilidade por sua própria vida, suas 
próprias escolhas e as decisões que você precisa tomar. Permita que 
a natureza o apoie, pois suas forças curativas o ajudarão a equilibrar 
seus aspectos emocionais e mentais. Reserve algum tempo todos os 
dias para se conectar conscientemente com os ritmos e a energia da 
natureza. Isso o ajudará a perceber a verdadeira energia de cada dia 
e a motivá-lo a seguir em frente. Fique no curso! Muito amor.  Kate 

https://www.spiritpathways.co.za/ 

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Rita Lee:
gravou

"Desculpe
o Auê"

Proferia
ofensas
contra
alguém

Taxa que
encarece
parcelas

(Fin.)

Adam (?),
veterano 

comedian-
te dos EUA

Poema de
Carlos 

Drummond
de Andrade

Matéria-
prima do
bioetanol

Sogra de
Rute

(Bíblia)

(?) meteo-
rológico:
detecta a 

tempestade

São utili-
zados em
bonecas
de pano

Cargo
político 

de Renan
Calheiros

César (?), 
ouro olímpi-
co do nado
brasileiro

Superior
Tribunal

de Justiça
(sigla)

Projeto 
arquitetô-
nico de
Brasília

(?) de ganso,
enchimen-
to de tra-
vesseiros

Soldado
(abrev.)

Fonte da
energia
psíquica
(Psican.)

"(?) e
Agora",

sucesso de
Gilberto Gil 

Caractere
divertido
de textos

da internet

Forma do 
movimento
do cavalo
no xadrez

Chefe de
James

Bond (Cin.)

Letra-
símbolo do
sono (HQ)

Estado da
Festa da

Uva (sigla)

(?) Lovato,
cantora
551, em
romanos

Arte, em
inglês

Reveste o
calçado

Tecido cuja produção
é criticada por ambien-

talistas, por utilizar
químicos poluentes

(?)
Michele,

atriz 
Concilia

(?) biológica:
o antrax

Função tri-
gonométrica

Capital do
Uruguai e

sede admi-
nistrativa 

do Mercosul
"Interno",
em PIB
(Econ.)

Processo
essencial

para a ma-
nutenção
da biodi-
versidade
da flora

Faz 
graça de 
Profissão
de Indiana
Jones (Cin.)

Conjunto de direitos
criados para proteger

os cidadãos de
terceira idade

(?) da
cannabis:
é apoiada
por defen-
sores do
uso da

maconha
medicinal

(?)-Bretanha: decidiu
deixar a União

Europeia após um
referendo em 2016

Ópera cuja 
protagonis-
ta é uma rai-
nha etíope

(?) perpé-
tuas:

jazigos de
famílias

Altitude
(abrev.)

3/art — lea. 4/aida. 5/cielo — emoji — noemi. 7/sandler.

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

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: DENEVAL LOPES NASCIMENTO, profi ssão: segurança, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Poço de Pedras, MA, data-nascimento: 
02/10/1966, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
Carlos Nascimento e de Creuzelite Lopes Nascimento. A pretendente: 
MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MAGALHÃES, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 
17/05/1965, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Bravo 
de Magalhães e de Maria dos Santos Magalhães.

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

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: FELIPE ZENE MOTTA, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, arquiteto, natural nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 
(16/03/1987), residente e domiciliado no Sumarezinho, São Paulo, 
SP, filho de Mauricio Motta e de Tânia Adalgiza Zene. A pretenden-
te: CÍNTHIA BRAVO FORONI, de nacionalidade brasileira, solteira, 
advogada, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (21/06/1985), 
residente e domiciliada no Sumarezinho, São Paulo, SP, filha de 
Ricardo Foroni e de Denise Barbosa Bravo Foroni.

No Brasil: desemprego, tri-
butação elevada e núme-
ros de violência crescen-

te; nos EUA: menor desemprego 
em 50 anos (3,6%), vantagens 
tributárias para empresas e 
segurança planejada. Números 
que fazem diferença na hora de 
decidir pela mudança de país.

 
Além destes números, a in-

segurança com a reforma da 
previdência no Brasil, o recente 
anúncio do corte no orçamento 
de universidades, podem ser 
fatores que aumentem ainda 
mais a procura de brasileiros por 
uma vida fora do país. É o que 
acredita o economista e analista 
político, radicado nos EUA, Car-
lo Barbieri, que dirige há 30 anos 
a consultoria americana Oxford Group e auxilia famílias brasileiras 
a morarem e trabalharem legalmente nos Estados Unidos.

 
“Essas decisões políticas tendem a aumentar a insegurança da 

população de modo geral. Quando perdem a esperança no país, 
os pais procuram sim oportunidades de futuro para seus fi lhos 
no exterior. Em nossa consultoria detectamos que nos últimos 6 
meses a justifi cativa apontada para a imigração planejada e saída 
do Brasil foram pontos como segurança, instabilidade econômica e 
poucas vantagens para manter negócios no país”, revelou Barbieri.

 
Segundo o economista, também aumentou o número de brasi-

leiros que estão imigrando legalmente para os EUA. “Em 2018, 
o Brasil ocupou a sexta posição entre países com maior número 

Falta de expectativa leva pais a 
buscarem futuro para fi lhos nos EUA
Uma simples comparação entre os dados econômicos e sociais do Brasil e dos Estados Unidos, podem 
revelar porque tantas famílias brasileiras estão deixando o país e se mudando para a terra do tio Sam
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de participantes de programa EB-5, que gera greencard para os 
estrangeiros que investem pelo menos U$500 mil. No último ano, 
foram emitidos 388 vistos EB-5 a brasileiros, um aumento de 37,5% 
em relação a 2017, de acordo com o Serviço de Cidadania e Imigra-
ção dos EUA”. Fonte e mais informações: (http://oxfordusa.com/
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São Paulo, quinta-feira, 16 de maio de 2019Página 8

#tenhacicatrizes
Claudio Zanutim (*)

O QUE É, POIS, O TEMPO?

O tempo é apontado, por Agostinho, como a própria 
vida da alma ou do espírito, que se estende para o 

passado ou para o futuro. Teólogo e fi lósofo, Agostinho 
ao se questionar: O que é, pois, o tempo, acreditava que o 
tempo ia além do que simplesmente as horas do relógio.

E pensando bem, quando pensamos na palavra 
“tempo” logo nos vem à mente imagens como relógios, 
calendários ou eventos da natureza como sol, chuva, 
calor ou frio não é mesmo? Entretanto, o tempo não 
se resume apenas nesses fenômenos, se liga.

Para os Gregos, existem três maneiras para defi nir e 
compreender melhor o tempo, que também se refere 
à algumas divindades gregas, a saber:

• Chronos: representa o tempo cronológico, o 
tempo dos relógios, calendários e as estações, 
trata-se da (medição do tempo).

• Kairós: simboliza o tempo oportuno, conhecido 
também como o tempo de Deus. Mas que eu 
gosto de trabalhar como o tempo de Deus para 
cada um de nós, são os ciclos da vida. Assim, 
cada um de nós tem o seu Kairós. Podemos estar 
em Chronos iguais, mas nunca em “Kairoses”.

• Aion: tempo dos céus ou tempo divino, repre-
sentado pela eternidade. (O tempo que não 
se pode medir).

Você já pensou em trabalhar seu comportamento 
para gerenciar melhor o seu tempo?

Você sabia que a forma que você lida com o seu 
tempo tem ligação direta em os seus resultados?

Quem nunca teve a impressão de que os dias pas-
sam depressa, e que 24h por dia até parece pouco 
diante de tantos compromissos? A boa notícia é 
que a partir de agora você poderá refl etir como tem 
utilizando os seus 1.440 minutos por dia de vida e 
mudar se for preciso.

O tempo Aion

No livro mais antigo que existe, a Bíblia, está escrito: 
“Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para 
o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia, 
2 Pedro 3:8”. O tempo Aion representa justamente 
isso, o tempo divino. Uma noção que jamais teremos 
sobre o que o tempo de Deus e seu Kairós.

 Não caberia neste artigo toda complexidade do 
tempo Aion, entretanto vale frisar que Chronos e 

Kairós são fi lhos de Aion, representado pelo tempo 
eterno. (passado, presente e futuro).

Outro exemplo fantástico e histórico nós podemos 
encontrar no livro de Gênesis que diz: “E havendo 
Deus acabado no dia sétimo a obra que fi zera, des-
cansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha 
feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santifi cou; 
porque nele descansou de toda a sua obra que Deus 
criara e fi zera, Gênesis 2:2,3”. 

Nós entendemos o sétimo dia citado em Gênesis 
pela medição do tempo Chronos, ou seja, por causa 
do relógio e do calendário, mas não entendemos 
como funciona esse movimento divino, uma vez que 
mil anos são como um dia para Deus e um dia como 
mil anos. É algo que não temos como medir.

 
Chronos

O conceito de Chronos não está relacionado 
unicamente pelo modo que levamos a nossa vida, 
ou como utilizamos o nosso tempo, mas em como o 
tempo do relógio passa e você não pode fazer nada 
para impedi-lo. Trata-se daquele tempo que passa 
e não voltará mais.

Ainda que você tente parar o tempo, jamais 
você terá poder para tal. Isso não passa de ficções 
e filmes de “efeito borboleta”, logo o tempo que 
você tem para agir, escolher e fazer o melhor é 
hoje e agora.

Para quem não sabe, na mitologia grega, Chronos 
era o rei dos titãs e o grande deus do tempo, entre-
tanto considerado um tempo destrutivo, pois em sua 
fúria e impiedade Chronos simplesmente devorou seu 
próprio fi lho. Visto como o tempo invencível que rege 
os destinos e que a tudo devora, o Chronos continua 
querendo nos devorar, isso explica a sensação de que 
24 horas por dia é pouco. (O tempo que nos engole).

Todavia, cabe a nós estarmos atento para gerenciar 
o nosso tempo e não permitir que ele nos destrua ou 
nos devore em nossos empreendimentos.

Logo, entender como utilizar o seu tempo atual 
se faz muito necessário a fi m de evitar arrependi-
mentos no futuro por desperdiçar seu tempo com 
ações irrelevantes, escolhas erradas ou inércia. Se 
você deseja otimizar o seu tempo com a fi nalidade 
do atingimento de suas metas o tempo é agora, o 
amanhã não existe.

Gosto de entender que o amanhã é uma projeção 
esperançosa de nossos pensamentos e planos, mas 

de fato não existe, e não há controle. Só nos resta 
mesmo imaginá-lo.

Kairós

Chegamos ao ponto crucial de nosso conteúdo, o 
Kairós. Este ciclo se refere a tudo aquilo que você 
faz com o seu tempo oportuno (atual).

O Kairós, além de representar o tempo de Deus, 
simboliza, também, o tempo individual de cada um. 
Trata-se de um tempo que não pode ser medido em 
dimensões iguais para todos. É aquele tempo que 
para você é um tempo (momento) e para mim é 
outro tempo (ciclo).

Repare como muitas vezes nós estamos no mesmo 
Chronos, mas em Kairós completamente diferentes. 
Às vezes, isso ocorre até mesmo dentro das próprias 
famílias, dos mesmos relacionamentos e da mesma 
vida, trabalho ou empresa.

Estamos no mesmo calendário, mas em momentos 
de vidas diferentes. Em situações assim, até a comu-
nicação, o diálogo e a convivência podem entrar em 
confl ito se não tivermos esta noção de dimensões 
diferentes em Chronos iguais.

Utilize o tempo a seu favor

Agora que você está mais inteirado sobre o tempo, 
talvez você esteja se perguntando: “como perceber 
e trabalhar meu Kairós para me transformar em um 
profi ssional excepcional”?

A resposta é bem simples, interessa treinar a sua 
mente para identifi car o tempo oportuno (Kairós), 
em seguida, modifi car tudo aquilo que não está legal 
ou precisa ser aprimorado em sua carreira. É sobre 
não perder mais tempo, uma vez que ele não volta.

Compete levar em conta a seguinte pergunta: 
isso é mesmo importante agora? Será que realizar 
determinadas ações é necessário neste momento da 
minha vida (tempo)?

É fundamental questionar-se sobre o seu tempo e 
entender o que você pode fazer de diferente para atuar 
de maneira mais produtiva e com alto desempenho.

Tais refl exões nos auxiliarão a reconhecer o estilo 
de vida que escolhemos ter e os resultados que vamos 
obter no futuro por meio das escolhas que temos 
hoje. O futuro, começa já, agora!

Será que você não atinge suas metas porque gasta 
energia em situações que poderiam ser executadas em 
outro tempo de sua vida? Será que você não encontra 

tempo o sufi ciente para realizar seu propósito porque 
se dedica a atividades que só subtraem ao invés de 
acrescentar resultados em sua vida?

Será ainda que ao refl etir e entrar em contato con-
sigo mesmo você não vai identifi car que desperdiça 
tempo demais em coisas vãs?

Chegou a hora de gerenciar

o seu tempo Kairós

Alguns especialistas acreditam que olhar para o tempo 
Kairós é como sair do “piloto automático”, e administrar 
com inteligência aquilo que podemos fazer com ele com 
a fi nalidade de obter um melhor desempenho.

Quando eu me permito sair do modo mecânico da 
minha mente, do meu sistema 1 (se você quiser saber 
um pouco mais sobre, que é bem legal, leia: Rápido e 
devagar: Duas formas de pensar do Daniel Kahneman) 
e conhecer melhor aquilo que ando fazendo do meu 
tempo, refl etindo mais sobre o assunto utilizando 
meu sistema 2, eu começo a ter uma ação em cima 
dele. Ou seja, eu encontro tempo de qualidade para 
realizar aquilo que realmente importa neste momen-
to (tempo), ou como diria Domenico De Masi ao 
mencionar o ócio criativo, ele não sabia ao certo se 
ele estava estudando, trabalhando ou se divertindo, 
pois ele havia encontrado prazer naquele tempo e 
executava suas atividades de forma produtiva, a 
ponto de não discernir se seu trabalho era mesmo 
um ofício apenas ou uma diversão.

A dica desta semana se trata de te impulsionar a 
analisar a sua vida e encontrar o tempo Kairós para 
então criar oportunidades a partir dessa linha de 
autoanalise. A sua carreira, seus resultados, metas 
e performance depende desse entendimento.

Se você deseja atingir suas metas e realizar seu 
propósito, que tal começar por gerenciar o seu tempo?

Neste artigo, viajamos no tempo e entendemos 
alguns conceitos que são importantíssimos para a 
gestão dos seus 1.440 minutos diários.

Até a próxima! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  
Palestrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil pessoas 

treinadas.Auxilia empresas e pessoas na maximização 
da performance em vendas e no atingimento de objetivos 

e metas.  Autor de 5 livros, 3 e-books e dez artigos 
acadêmicos, é reconhecido nos meios empresarial, 

acadêmico e popular, principalmente com o Best Seller: 
Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis.

Como a cidade de São Paulo é cheia de casos inte-
ressantes, vale a pena contar uma história relativa 
a essa igreja, que fi ca na Rua Dona Inácia Uchoa, 

uma travessa próxima da sede do Jornal Empresas & 
Negócios, na Rua Vergueiro.  

Certa vez, um padre chamado Miguel Lucas Penã, 
espanhol de poucas palavras, mas de bom coração, foi 
elevado à condição de pároco depois de servir muitos 
anos a essa comunidade. Após assumir, assim que pode 
tirou férias e viajou à Espanha para visitar seus parentes. 
Quando voltou trouxe consigo um quadro gigante de uma 
pintura da santa ceia que ele disse ser de sua autoria, 
cujo trabalho desenvolveu nos tempos se seminarista. 

Sem uma consulta prévia, durante a semana mandou 
pintar as paredes da igreja, afi xando a moldura em um 
lugar de destaque bem no alto do altar. Quando chegou 
a missa de domingo, a surpresa foi geral e alguns fi éis 
começaram a dizer que não haviam gostado da mudança, 
que se tratava de uma cópia de outra pintura e não um 

Pintura da Santa Ceia é atração em 
paróquia da Vila Mariana
A paróquia de Santa Rita de Cássia, na Vila Mariana, promove todos os anos uma 
quermesse que se inicia no sábado que antecede ao dia 22 de maio, data comemorativa da 
padroeira e se estende até o domingo seguinte

quadro original feito pelo 
padre.

Ocorre que, verdadeiro ou 
não, o quadro da santa ceia 
foi fi cando, todos se acos-
tumaram com ele e agora 
ninguém mais reclama, até 
porque o que havia antes no 
lugar era uma decoração de 
parede na tonalidade azulada 
com desenhos de águas e 
pássaros, cujo autor ninguém 
mais se lembrava do nome e 
sem nenhum valor artístico. 

“O quadro do padre Mi-
guel Lucas, ao contrário, 
possui qualidade artística”. 
Foi o que nos disse Percival 
Tirapele, um especialista 
em artes sacras ao visitar 
a paróquia a nosso pedido. 
Além de Jesus Cristo ao cen-
tro há mais de 12 apóstolos 
conversando enquanto Judas 
Iscariotes, aparece meio de 
perfi l, olhando para trás se 
preparando para sair carregando em uma das mãos um 
saco repleto de moedas. 

“Observei originalidade nessa pintura e ainda que 
seja uma réplica, o trabalho fi cou bem feito”, percebeu 
Tirapele ao lembrar que há outras cópias de pinturas ou 
esculturas famosas em 
outras igrejas de São 
Paulo, citando como 
exemplo a réplica da 
Pietá de Michelangelo, 
na vizinha paróquia 
de Santo Inácio de 
Loyola, na Rua França 
Pinto, também na Vila 
Mariana. 

Fotografadas, a ver-
são da santa ceia de 
Miguel Lucas e a ré-
plica da Pietá, estão 

O quadro da santa ceia, do padre Miguel Lucas.

Santa Rita de Cássia.

disponíveis nesta reportagem para que se façam as com-
parações. Se alguém localizar outro quadro parecido ou 
semelhante, parabéns. O legado artístico deixado pelo 
padre Miguel Lucas, que se despediu desse mundo em 
2011, nos parece inegável.

Aproveite então e visite a Paróquia de Santa Rita de 
Cássia, na Vila Mariana, durante as comemorações de 
sua 50ª Festa. 

Serviço
50ª Festa de Santa Rita de Cássia, dee 18 a 26 de maio, das 12h às 

22h. Atrações: artesanato, bebidas, o Bolo de Santa Rita, bordados, 
brechó, caldo verde, Cantinho de Santa Rita, sanduíches de carne 
louca, doces, pastéis, pizzas, vinho quente e quentão, e a grande 
novidade: macarronada. No dia 22, dia de Santa Rita, missas: às 7h, 
9h, 12h, 15h, 18h e 20h. Endereço: Rua Dona Inácia Uchôa, 106, 
próximo a caixa d'água da Vila Mariana.
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Frei Miguel Lucas Peña.
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Especial
SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*do Nunes*

(*) Geraldo Nunes, jornalista e memorialista, integra a Academia Paulista de 
História. (geraldo.nunes1@gmail.com).
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