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“A diferença entre 
a inteligência e a 
estupidez é que 
a inteligência é 
limitada”.
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro
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O Supremo Tribunal 
Federal (STF) con-
siderou ontem (29), 

inconstitucional o trecho da 
reforma trabalhista que abriu 
a possibilidade de gestantes 
e lactantes trabalharem em 
atividades insalubres. Por 10 
votos 1, a Corte confi rmou 
liminar proferida em maio 
pelo ministro Alexandre de 
Moraes, relator do caso, sus-
pendendo a norma.

Com a decisão, segundo 
Moraes, fi ca valendo a regra 
anterior. Com o texto antigo 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), antes da 
reforma aprovada em 2017, a 
gestante deverá ser afastada 

STF confi rma proibição 
de trabalho insalubre 
de gestantes e lactantes

de atividades e locais insalu-
bres, devendo ser realocada 
em outro tipo de serviço. Não 
sendo possível, a empregada 
será afastada e terá direito a 
receber salário-maternidade.

Em seu voto, Moraes confi r-
mou sua liminar e afi rmou que 
a alteração na CLT permitiu que 
gestantes e lactantes continuem 
trabalhando em atividades 
insalubres e ainda previu que 
o afastamento só pode ocorrer 
após a apresentação de atestado 
médico. Nesse ponto, a reforma 
trabalhista é inconstitucional 
por não proteger mulheres 
grávidas e lactantes. “Quem de 
nós gostaria que nossas fi lhas, 
irmãs, netas, grávidas ou lactan-

tes, continuassem a trabalhar 
em ambientes insalubres?, 
questionou.

Pelo texto antigo da CLT, o 
Artigo 394-A defi niu que a em-
pregada gestante ou lactante 
será afastada de qualquer tipo de 
serviço e locais insalubres. Com 
a mudança, o mesmo dispositivo 
vetou o trabalho nas atividades 
perigosas, mediante apresenta-
ção de um atestado médico para 
que o afastamento seja realizado. 
O voto de Moraes foi acompa-
nhado pelos ministro Edson 
Fachin, Luís Roberto Barroso, 
Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen 
Lúcia, Ricardo Lewandowski, 
Gilmar Mendes, Celso de Mello e 
o presidente, Dias Toffoli. Marco 

Por 10 votos 1, a Corte considerou inconstitucional trecho

da reforma trabalhista.

Aurélio foi o único a divergir.
O caso chegou ao STF por meio 

de uma Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) ajuizada 
pela Confederação Nacional de 

Trabalhadores Metalúrgicos. A 
procuradora-geral da Repúbli-
ca, Raquel Dodge, que também 
opinou pela concessão da limi-
nar. Para Dodge, a exigência de 

atestado médico para o afasta-
mento da gestante, conforme 
previsto na reforma trabalhista, 
transformava “em regra a ex-
posição ao risco” (ABr).

A Petrobras está completan-
do este mês 10 anos de produ-
ção no pré-sal da Bacia de San-
tos, com 16 plataformas e mais 
de 150 poços em operação, que 
respondem por 90% de toda a 
produção no pré-sal brasileiro. 
Dos 30 poços mais produtivos 
do país, 29 estão nessa região, 
sendo que a produção média 
por poço chega a 25 mil barris 
de petróleo por dia, cerca de 
quatro vezes mais que os poços 
do Golfo do México, para citar 
apenas um exemplo.

De acordo com o diretor 
de Exploração e Produção da 
estatal, Carlos Alberto Pereira 
de Oliveira, “as características 
únicas do pré-sal da Bacia de 
Santos, como a localização em 
águas ultraprofundas, a ca-
mada de sal que chega a 2 km 
de espessura e a distância de 
300 km da costa constituíram 

desafi o sem precedentes para 
a Petrobras e para a indústria. 
Com o emprego da mais alta 
competência técnica, compro-
vamos sua viabilidade econômi-
ca e batemos uma sucessão de 
recordes”, avaliou.

Para os próximos 10 anos, a 
projeção é desenvolver novos 
projetos de produção no pré-
-sal em condições ainda mais 
desafi adoras. 

“As recentes descobertas 
estão localizadas em lâminas 
d´água ainda mais profundas, 
que variam entre 2.500 e 3.000 
metros. Longe de ser uma bar-
reira, a companhia já estuda 
novas soluções tecnológicas que 
viabilizem a produção dessas 
áreas, reunindo, mais uma vez, 
as mais expressivas competên-
cias técnicas da companhia”, 
revelou o diretor de Exploração 
e Petróleo da companhia (ABr).

Dos 30 poços mais produtivos do país, 29 estão nessa região.

Desde ontem (29), a prefei-
tura de São Paulo pode multar 
empresas e usuários que des-
cumprirem as regras para o 
serviço de aluguel de patinetes 
na cidade. As empresas fi caram 
obrigadas a fazer um cadastro 
na administração municipal 
e demonstrar capacidade de 
organizar os equipamentos 
no espaço público, evitando 
atrapalhar a circulação de 
pedestres.

Foi proibido o uso dos pa-
tinetes elétricos nas calçadas 
ou em vias com velocidades 
máximas superiores a 40 km/h. 
A velocidade máxima permitida 

para os patinetes, seja em vias 
públicas ou em ciclovias, é de 
20 km/h. Também é obrigatório 
o uso do capacete. Os usuários 
que circularem em locais inde-
vidos ou acima da velocidade 
permitida estão sujeitos a multa 
de R$ 500. 

Se não usarem o capacete, 
o valor a ser pago é R$ 100. 
As punições serão aplicadas 
às empresas que podem re-
passar os valores aos clien-
tes. As empresas podem ser 
multadas em R$ 20 mil se 
não contratarem seguro para 
cobrir eventuais danos de 
acidentes (ABr). 

Quem descumprir normas terá de pagar multa.

Ao participar ontem (29), de 
seminário sobre produtividade 
e crescimento econômico, o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse que é possível 
ampliar a produtividade de um 
país e o crescimento da econo-
mia destravando e simplifi can-
do medidas. “É possível colocar 
uma economia para crescer 
5,6% ao ano, três, cinco, sete 
anos seguidos simplesmente 
destravando tudo. Desregula-
menta aqui, simplifi ca ali, reduz 
impostos”, disse o ministro

Destacou que exemplos da 
iniciativa privada e de outros 
países também podem contri-
buir para o crescimento eco-
nômico: “Pega um método que 
já é usado em gestão no setor 
privado e adota no setor público 
também. Pega um método que 
já é usado numa empresa norte-
-americana e traz para o Brasil. 

Ministro da Economia, Paulo Guedes.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem (29) 
que com o “diálogo da política 
com a sociedade” será possível 
“recuperar o Brasil”. Após o 
presidente Jair Bolsonaro ter 
aparecido na manhã de hoje de 
surpresa em uma sessão solene 
em homenagem ao humorista 
Carlos Alberto de Nóbrega, na 
Câmara, Maia avaliou que foi bom 
o presidente ter ido ao Congresso. 
“A Câmara, precisa mais disso, 
mais de diálogo e proximidade 
que de confl ito”, ressaltou.

Maia avaliou que o impor-
tante no momento é manter “o 
ambiente distensionado” para 
que o brasileiro veja o Legislati-
vo e o Executivo como Poderes 
preocupados em reduzir a lista 
de 13 milhões de desempre-

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

A procuradora-geral da Re-
pública (PGR), Raquel Dodge, 
apresentou ontem (29) ao STF 
denúncia contra o senador Fer-
nando Collor (Pros-AL) pelo 
crime de peculato. Ele é acusado 
de atuar para que a BR Distri-
buidora fechasse três contratos 
fraudulentos com a empresa 
Laginha Agro Industrial, de seu 
aliado político João Lyra. O crime 
teria sido cometido em 2010.

Segundo a denúncia, Collor 
teria atuado para que os con-
tratos fossem assinados “em 
tempo recorde”, de apenas 10 
dias, mesmo diante da situação 
de crise fi nanceira da Laginha 
Agro Industrial. Os acordos 
permitiam que Lyra utilizasse 
recebíveis futuros como garan-
tia para obtenção de crédito 
junto a instituições fi nanceiras 
públicas, diz a acusação. 

“Pelas circunstâncias em que 
foram executados, conclui-
-se que os negócios jurídicos 
fi rmados, e de alto risco para 
a BR Distribuidora S.A., eram, 
na verdade, espécie de instru-
mento para a apropriação e o 
desvio de recursos em proveito 
da Laginha Agro Industrial S.A 
e de seu proprietário João Lyra, 
graças à participação delituosa 
do senador Fernando Collor de 
Mello”, escreveu Raquel Dodge. 
A PGR aponta que a empresa 

Senador Fernando Collor 

(Pros-AL).

Geração de energia
A Aneel realiza amanhã (31), o 

leilão de geração de energia para 
suprimento da cidade de Boa Vista, 
capital de Roraima, e localidades 
conectadas. Atualmente, tem o seu 
fornecimento de energia gerado a 
partir de usinas termelétricas e da 
Venezuela. No total, 156 empre-
endimentos se cadastraram para 
participar do leilão. Os projetos 
somam 6 gigawatts (GW) de ca-
pacidade instalada.
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Paulo Guedes diz que é preciso 
simplifi car para economia crescer

um pouco”. “A equipe técnica, 
quando resolveu mandar, viu 
que ela já tem origem para algo 
em torno de cento e poucos 
bilhões, então, em vez de pedir 
os R$ 250 bilhões poderia pedir 
menos. Tá todo mundo prepa-
rado para aprovar uma coisa, ai 
chega uma outra coisa. Ai dizem 
vem cá, vocês querem esse ou 
aquele, qual vocês querem?”.

O crédito suplementar cor-
responde ao valor que o go-
verno precisará captar no 
mercado, a partir da emissão 
de títulos, para saldar todas as 
despesas do ano. Nesse caso é 
preciso a aprovação do Con-
gresso, por maioria absoluta de 
votos, porque o governo precisa 
do aval dos parlamentares para 
fazer operações de créditos que 
extrapolem o limite estabeleci-
do pela chamada regra de ouro, 
prevista na Constituição (ABr).

Esse uso do conhecimento 
tácito, quando você desregu-
lamenta, destrava, simplifi ca, 
isso permite ao país dar uma 
arrancada que nem os agen-
tes convencionais conseguem 
explicar direito”, disse.

Sobre o projeto de crédito 
suplementar enviado ao Con-
gresso no valor de R$ 248,9 
bilhões, Guedes disse que 
o fato a equipe técnica ter 
sugerido um valor menor, de 
R$ 146,7 bilhões “desorienta 

Pré-sal da Bacia de 
Santos completa 10 anos

Estão valendo as novas 
regras para uso de patinetes

Maia x Executivo:
“Precisamos mais é de diálogo”

gados e 9 milhões de pessoas 
abaixo da linha da pobreza, por 
meio de crescimento e geração 
de emprego. O presidente da 
Câmara negou que tenha dito 
que iria pedir uma antecipação 
do relatório da reforma da Pre-
vidência ao deputado Samuel 
Moreira.

“O que eu pedi foi um pré-
-relatório antes, para que a 
comissão [especial] pudesse 
avaliar antes de uma apresen-
tação ofi cial. Com isso, a gente 
constrói uma maioria mais fácil. 
Não foi nenhuma tentativa 
minha de antecipar e atrope-
lar o trabalho da comissão, ao 
contrário, acho que com um 
pré-relatório os deputados vão 
poder fazer críticas e a gente 
vai poder ter a sensibilidade se 
o texto garante a vitória não só 
no plenário, mas também na 
comissão”, explicou.

Maia disse ainda que não há 
atraso na tramitação da refor-
ma da Previdência e reafi rmou 
que, “se tiver voto”, pretende 
colocar o texto em votação 
“dentro do prazo adequado”, 
segunda quinzena de junho na 
comissão especial e na primeira 
quinzena de julho, antes do re-
cesso parlamentar, no plenário 
da Casa (ABr).

PGR denuncia Fernando Collor 
pela prática de peculato

respondia a ações de cobrança 
no valor de R$ 175,4 milhões e 
era alvo de mais de 6,5 mil pro-
testos de dívidas, no montante 
de R$ 72,7 milhões, além de ter 
tido pedidos de empréstimos 
negados pelo BNDES. 

“Apenas o poder do senador 
Fernando Collor e seu exercício 
sobre os funcionários da BR 
Distribuidora S.A. justifi cam a 
superação de obstáculos para 
que fossem fi rmados contratos 
com a empresa”, afi rmou a PGR. 
Na denúncia constam provas de 
que a Laginha Agro Industrial 
não cumpriu os contratos, 
gerando prejuízo milionário à 
BR Distribuidora. A empresa 
de Lyra teve falência decretada 
em 2012 (ABr).
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Colaboração entre 
humanos e máquinas: 

sua profi ssão no 
futuro  inventada hoje

Será que seremos 

trocados pelas máquinas 

em um futuro próximo? 

Não é uma questão re-
cente, mas cada vez 
mais temos acesso a 

informações que parecem 
confi rmar esse futuro como 
próximo. As novas tecnolo-
gias estão contribuindo para 
a transformação das relações 
humanas, especialmente, no 
âmbito profi ssional. No en-
tanto, é importante destacar 
que o resultado dos avanços 
da tecnologia e da inovação 
é muito mais positivo do que 
negativo. 

Isso é o que mostra o estudo 
do Gartner “Predicts 2018: AI 
and the Future of Work”, em 
que a Inteligência Artifi cial 
criará, até 2020, 2.3 milhões 
de empregos e eliminará 1.8 
milhões de cargos. Em 2019, 
por exemplo, vivenciaremos 
um aumento de demanda de 
trabalho nas áreas de saúde, 
setor público e educação, en-
quanto o setor de manufatura 
será atingido pela perda de 
empregos. 

A extinção de cargos opera-
cionais, que muitos associam 
diretamente à automação 
gerada pela Inteligência Arti-
fi cial, é um exemplo de que a 
inteligência humana associada 
à artifi cial são complementares 
e precisam andar juntas. Em 
algumas áreas, como a de aten-
dimento, é natural que haja 
uma substituição dos serviços 
por robôs, o que preocupa 
uma parte dos atendentes. 
Contudo, precisamos entender 
que essa automação traz uma 
nova forma de trabalho e a 
tecnologia está, na verdade, 
contribuindo para o surgimen-
to de novas profi ssões. 

Com o passar dos anos, os 
fi lhos dos nossos fi lhos terão 
atividades que nós, hoje, se-
quer imaginamos, assim como 
nossos avós, não têm ideia das 
profi ssões nas quais muitas ve-
zes atuamos. Algumas dessas, 
inclusive, sob minha gestão, 
como o Customer Success Bot, 
que é o profi ssional respon-
sável por analisar e garantir 
o sucesso da operação do 

chatbot do começo ao fi m, é 
uma dessas atividades recen-
tes, em que a automatização 
do atendimento, com o uso 
da inteligência artifi cial, asso-
ciado ao Big Data e Analytics, 
identifica questionamentos 
comuns ou recorrentes feitos 
por diversos usuários e, assim, 
melhora o serviço oferecido.

Outra nova profi ssão é o Bot 
Master, que gerencia toda a 
conversação da ferramenta. 
Mais uma vez, com o uso da tec-
nologia, é possível desenvolver 
fl uxos de conversa e integra-
ções sistêmicas entre soluções, 
o que permite executar ações 
de forma mais rápida, como 
deletar ou recadastrar senhas, 
por exemplo. Por fi m, podemos 
citar o UX Writter, que é quem 
faz a revisão do texto, para 
garantir que o conteúdo está 
bem estruturado e que não 
contém erros de português ou 
de concordância. 

Esses textos são 100% cria-
dos por analistas, por técnicos, 
e para tratarmos com o usuá-
rio fi nal, existe uma maneira 
diferente de conversar, de 
entender as coisas. Então, o 
UX Writer revisa tudo antes 
de fazer o upload no assistente 
virtual, e, com isso, alavanca a 
capacidade de comunicação do 
robô. Ele revisa, adapta e cor-
rige o que é necessário para o 
entendimento do usuário fi nal.

O resultado da AI aplicada 
no trabalho é a capacitação 
de profi ssionais para exercer 
atividades de maior valor agre-
gado, que antes faziam tarefas 
mecânicas. A ‘curadoria’ reali-
zada por esse novo especialista 
é um ponto muito importante 
para o assistente virtual evo-
luir, portanto, o surgimento 
dessas novas profissões é 
essencial para a efetividade 
da solução.

No longo prazo, a AI será 
tratada como uma aliada dos 
homens e não como um subs-
tituto, pois a combinação de 
máquinas e humanos traz mais 
efi ciência para as operações. 
Será uma era de colaboração 
entre ambos!

(*) - É Diretor de Tecnologia e 
Inovação da TIVIT.

Armando Amaral (*)
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News@TI
Central, da LogMeIn, agora terá antivírus 
integrado a seu sistema

@A LogMeIn, líder de mercado em comunicações unifi-
cadas e colaboração, gerenciamento de identidade e 

acesso, e soluções de suporte e envolvimento do cliente, 
acaba de anunciar uma nova funcionalidade para seu mó-
dulo de segurança, o LogMeIn Antivírus. A novidade é um 
antivírus integrado à plataforma do Central by LogMeIn que 
fornece proteção de privacidade e dados contra malware, 
ransomware e outras ameaças sofisticadas. O Central é um 
software de gerenciamento remoto de última geração que 
oferece, além das soluções de acesso remoto a computado-
res, gerenciamento total de usuários e dispositivos, exibição 
para vários monitores, suporte, acesso em segundo plano, 
transferência de arquivos, compartilhamento da área de 
trabalho e muito mais (https://www.logmein.com/central/
features/managed-antivirus-software).

Site calcula quantidade de quitutes para a sua 
Festa Junina

@Uma das celebrações mais queridas pelos brasileiros 
está chegando! A Festa Junina é sempre lembrada, 

principalmente, por suas comidas típicas. Afi nal, quem não 
gosta de um bolo de fubá quentinho, paçoca fresquinha e 
um quentão para acompanhar? E ninguém melhor que a 
Yoki, embaixadora da Festa Junina há 31 anos, para ajudar 
a organizar o melhor “Arraiá”. A marca disponibiliza online 
e gratuitamente a Calculadora Junina, que determina auto-
maticamente a quantidade de salgados, doces e bebidas de 
acordo com o número de confi rmados de cada celebração. 
A Calculadora está disponível no link www.festajunina.com.
br/calculadora-para-sua-festa-junina/1-a-10/. Afi nal, em uma 
verdadeira Festa Junina não pode faltar nada!

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

A 500 Startups, um dos fundos de in-
vestimento em capital semente mais 

ativos do mundo, com mais de 2.200 in-
vestimentos realizados ao redor do globo, 
está com inscrições abertas para o Miami 
Growth Program 2019, que irá acontecer 
entre os dias 23 de setembro e 14 de 
novembro, no novo hub da aceleradora 
em Miami.

O objetivo do programa é selecionar 10 
startups que estão encontrando o Product 
Market Fit - produto que possui aderência 
com o mercado e que, como consequência, 
pode crescer exponencialmente e, que estão 
prontas para escalarem seus negócios. 

As empresas interessadas em participar 

500 Startups abre inscrição para Miami Growth Program 2019 

têm até o dia 28 de julho para se inscreve-
rem e, após isso, passarão por um processo 
de seleção, seguido de uma conversa de 30 
minutos com a equipe da 500 Startups para 
fecharem suas participações. O programa 
é gratuito para fundadores e equity free, 
isto é, não exige ações da startup.  

“O Miami Growth Program é pensado 
para fundadores de startups que buscam 
novas estratégias para crescer e progredir 
no mercado. Esses empreendedores irão 
aprender como identifi car oportunidades 
de crescimento por meio de análise com-
portamental avançada, para  alcançar mais 
clientes rapidamente, gastando menos”, 
explica Itali Collini, diretora de operações 
da 500 Startups no Brasil.

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 28 julho

Algumas startups brasileiras já passaram 
pelo programa de aceleração e tiveram 
resultados bastante positivos. Segundo 
Guilherme Parente, CEO e fundador da 
Apptite, primeiro marketplace de comida 
artesanal do Brasil, a aplicação da meto-
dologia apresentada foi uma verdadeira 
virada de jogo para os negócios. “ Foi uma 
experiência muito intensa e prática. Eles 
nos ajudaram a ver a operação de um ponto 
de vista diferente e conseguimos identifi -
car os pontos de atrito que estavam nos 
impedindo de crescer mais. Desde que o 
programa acabou, tivemos um crescimento 
surpreendente”, conta o empreendedor. 
As inscrições e o programa são gratuitos. 
Para mais informações, acesse https://bit.
ly/2QpieL9.

O papa Francisco voltou a 
criticar a ideia do presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, de construir um muro 
na fronteira com o México, 
afi rmando que é errado sepa-
rar famílias e ressaltando que 
a defesa dos migrantes é uma 
“prioridade” para o seu pon-
tifi cado. Durante entrevista 
à rede mexicana Televisa, o 
Pontífi ce também falou sobre 
a situação das mulheres no 
mundo e os casos de abuso 
sexual na Igreja Católica.

“Não sei o que está aconte-
cendo com esta nova cultura 
de defender territórios cons-
truindo muros. Já conhece-
mos um, aquele em Berlim, 
que trouxe tantas dores de 
cabeça e tanto sofrimento”, 
disse. Segundo o líder da Igre-
ja Católica, o ato de “separar 
crianças dos pais vai contra 
a lei natural”. “É cruel. Está 
entre as maiores crueldades. 
E para defender o quê? Ter-
ritórios, ou a economia de um 
país o sabe lá o quê”.

Na entrevista dada à Va-
lentina Alazraki, jornalista 
mexicana, Jorge Bergoglio 
ressaltou que este tipo de 
política é “muito triste”. 

“Quem constrói muros termina prisioneiro dos muros que 

constrói”, afi rmou o Papa.

O saldo foi quase três ve-
zes maior que o gerado 
pelas média e grandes 

empresas e representou 72,3% 
do total de empregos gerados 
no país no mesmo período, que 
foi de 129,6 mil.

No acumulado dos primei-
ros quatro meses do ano, os 
pequenos negócios abriram 
quase 300 mil novos empregos. 
As médias e grandes empresas 
(MGE) criaram apenas 20,3 
mil novas vagas. Entretanto, 
o saldo de postos de trabalho 
gerados pelas micro e pequenas 
empresas (MPE) ainda está 
14,4% abaixo do saldo gerado 
por elas no mesmo período do 
ano passado. “A recuperação do 
emprego depende diretamente 
da retomada da confi ança de 
investidores, da aprovação 
das reformas no Congresso”, 
analisa o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles.

 “Os números mostram que 
o empreendedorismo está no 
sangue do povo brasileiro. 
Foram os pequenos negócios 
os grandes responsáveis pelo 
grande número de abertura 
de vagas no mercado de traba-
lho. E isso mesmo em tempos 

Foram os pequenos negócios os responsáveis pelo número de abertura de vagas

no mercado de trabalho.

Força-tarefa 
começa a atuar 
em presídios de 
Manaus

A Força-Tarefa de Inter-
venção Penitenciária começa 
atuar no interior dos presídios 
de Manaus onde ocorreram os 
massacres que vitimaram 55 
detentos no domingo (26) e 
segunda-feira (27). A medida 
atende à solicitação feita pelo 
governo do Amazonas. A força-
-tarefa permanecerá por 90 
dias, exercendo as atividades 
e serviços de guarda, vigilân-
cia e custódia de presos, em 
apoio ao governo do estado, 
que dará estrutura logística e 
sob a supervisão dos órgãos de 
administração penitenciária e 
segurança pública do estado.

“O número de profi ssionais 
a ser disponibilizado pelo Mi-
nistério da Justiça e Segurança 
Pública obedecerá ao plane-
jamento defi nido pelos entes 
envolvidos na operação”, diz 
ainda o documento. Vários 
detentos, considerados líderes 
dos massacres, começaram a ser 
transferidos para presídios fede-
rais. O ministro Sergio Moro, em 
uma postagem na sua conta no 
Twitter, disse que o ministério 
disponibilizaria vagas nos presí-
dios federais para transferência 
das lideranças envolvidas nos 
“massacres” (ABr).
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Em quatro meses, pequenos negócios 
criam quase 300 mil empregos

Os pequenos negócios voltaram a responder pela geração de novos empregos no mês de abril. 
Segundo levantamento feito pelo Sebrae, baseado nos dados do Caged, esse segmento gerou, no mês 
passado, 93,7 mil postos de trabalho formais

difíceis economicamente”, 
acrescenta. As MPEs do setor 
de Serviços capitanearam a 
geração de empregos, com um 
saldo de 193 mil novos postos 
de trabalho. 

Em todos os setores, as MPEs 
registraram saldos positivos de 
empregos gerados no mês de 
abril, mas foram os pequenos 
negócios do setor de Serviços 
que puxaram a geração de 

empregos, criando mais de 
55 mil postos de trabalho, 3,6 
vezes mais do que as MPEs da 
construção civil, segundo setor 
em que as micro e pequenas 
empresas mais empregaram 
nesse mês. 

As micro e pequenas em-
presas do estado de São Paulo 
lideraram a geração de empre-
gos, respondendo pela criação 
de 29,3 mil postos de trabalho 

e foram acompanhadas pelas 
MPEs de Minas Gerais, com 
14,7 mil empregos, seguidas 
pelos pequenos negócios da 
região Nordeste, que respon-
deram pela geração de 17,8 mil 
empregos. Praticamente todos 
os estados do país tiveram saldo 
positivo, com exceção ao Rio 
Grande do Sul, que registrou 
mais demissões que contrata-
ções no segmento (ABr).

Papa volta a condenar muro de 
Trump na fronteira com México

“O homem é o único animal 
que cai duas vezes no mesmo 
buraco. Voltamos à mesma coisa, 
construir muros como se fosse 
a defesa, quando a defesa é o 
diálogo, o crescimento, a aco-
lhida, a educação e integração”, 
observou. Nesse sentido, quando 
questionado sobre o que diria a 
Trump se tivesse frente a frente 
com ele, o Papa respondeu que 
falaria “a mesma coisa”. “Quem 
constrói muros termina prisio-
neiro dos muros que constrói”. 

“Toda a fortuna está concen-

trada em grupos muito peque-
nos em relação aos outros. E 
os pobres são mais. Então, 
é claro: os pobres buscam 
fronteiras, buscam novos ho-
rizontes”, disse.Já em relação 
à violência contra a mulher e o 
crescente número de feminicí-
dios, Jorge Bergoglio afi rmou 
que “o mundo não funciona 
sem a mulher”. “Não porque é 
ela que traz os fi lhos, deixemos 
a procriação de lado. Uma casa 
sem a mulher não funciona”, 
assegurou (ANSA).
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locais da Grande São Paulo. As inscrições estão abertas para artistas e 
grupos de diferentes modalidades (teatro, cinema, música, fotografi a, 
artes plásticas, etc), ONGs, coletivos e movimentos sociais, entidades 
e escolas, cujos projetos tenham como conteúdo principal um ou mais 
temas relacionados à sustentabilidade, tais como, consumo consciente, 
água, biodiversidade, mudanças climáticas, mobilidade urbana, cidadania 
e inclusão social, entre outros. As inscrições fi cam abertas até o próximo 
dia 9, no site: (www.viradasustentavel.org.br).

E - Comida de Rua  
O Smorgasburg, conhecido como o Woodstock da gastronomia e que 
hoje ocorre em Nova Iorque, Los Angeles, Tokyo, Osaka e Saitama, já 
tem data para a primeira edição no Brasil. Nos próximos dias 8 e 9, das 
11h30 às 20h, a maior feira de comida de rua do mundo chega a São 
Paulo e reúne, no Obelisco do Ibirapuera e com entrada gratuita, 100 
expositores. Serão 17 horas de comida, bebida, diversão e expectativa 
de público de 50 mil visitantes. Além de food trucks, barracas, bike 
foods, chefs e restaurantes renomados, o evento conta com operações 
experimentais, marcadas por receitas inovadoras e exclusivas. Mais 
informações: (www.agencialema.com).

F - Quadro de Estagiários 
A Dow está em busca de jovens talentos para seu quadro de estagiá-
rios na unidade de São Paulo, além de Hortolândia, Jundiaí, Jacareí, 
Aratu (BA), Breu Branco (PA) e Santos Dumont (MG). A empresa visa 
estudantes de diversos cursos que estejam terminando a graduação. 
O diferencial para a conquista de uma vaga está naqueles com perfi l 
proativo e resiliente, dispostos a buscarem soluções inovadoras para 
questões que vão de cuidados pessoais, construção civil à produção de 
embalagens mais sustentáveis. Mais informações e inscrições (https://
eureca.me/#!/op/estagio-dow-2019).  

G - Encontro de Provedores
Entrre os próximos dias 5 e 7, no Centro de Convenções Frei Caneca, 
acontece o Encontro Nacional de Provedores, promovido pela Associação 
Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (ABRINT). 

A - Adoção de Cães
O Shopping Pátio Paulista promove, nos próximos dias 1º e 2, sábado 
das 12h às 18h e domingo das 14h às 17h, a terceira edição da Feira 
de Adoção de Cães. O evento gratuito, que acontece no Piso Maestro 
Cardim, contará com a parceria da ONG Adote Um Amicão. A promoção 
da feira visa conscientizar a população sobre a posse e adoção respon-
sável. Diversos animais, fi lhotes e adultos, vítimas de maus-tratos e 
abandono resgatados pela entidade, estarão à espera de um novo lar e 
donos dispostos a tratá-los com muito amor e carinho.  

B - Têxtil e Moda
O Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (Senai Cetiqt) sedia 
entre os próximos dias de 3 e 6, o 7º Congresso Científi co Têxtil e Moda, no 
Rio de Janeiro, promovido pela Associação Brasileira de Tecnologia Têxtil, 
Confecção e Moda (ABTT). Uma oportunidade de intercâmbio de conheci-
mentos, 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. Além das apresentações de trabalhos de pesquisa científi ca 
e tecnológica, relacionados com os temas tecnologia, moda e gestão, haverá 
visitas técnicas relativas ao segmento têxtil e palestras. Informações: (http://
www.contexmod.com.br). Inscrições: (https://bit.ly/2JDKicy).

C - Personalidade em Irmãos
O Instituto de Psicologia da USP busca voluntários para participar de um 
estudo pioneiro que investiga o bem-estar e a personalidade em irmãos. O 
púbico-alvo são irmãos – não podem ser gêmeos. Os interessados devem 
preencher as informações solicitadas em formulário e depois será enviado 
um link para um questionário on-line. O Painel USP de Gêmeos faz parte 
do Centro de Pesquisa Aplicada, que objetiva promover pesquisas sobre 
o bem-estar psicológico, abordando aspectos como emoções positivas, 
intervenções comportamentais, e a base neural de processos sociais e 
afetivos. Mais informações: e-mail (paineluspgemeos@usp.br).

D - Virada Sustentável 2019
Estão abertas as inscrições para o Edital da 9ª edição da Virada Susten-
tável 2019, que acontecerá entre os dias 22 e 25 de agosto, em diferentes 

Contará com mais de 200 expositores e um número de participantes que 
deve superar a edoição de 2018 (aproximadamente 6 mil).Também, com 
a presença de Leonardo Euler, presidente da Anatel; Ricardo Rivera, 
diretor do departamento de TICs do BNDES; e Wardner Maia, presi-
dente do LACNIC (Registro de Endereços da Internet para a América 
Latina e o Caribe), entre mais de 70 palestrantes. Comfi ra a agenda em: 
(eventonacional.abrint.com.br/programacao).

H - Aterro Zero 
A General Mills Brasil – dona das marcas Yoki, Kitano, Häagen-Dazs, Mais 
Vita, Carolina e Betty Crocker – implantou na unidade de Pouso Alegre 
(MG) o programa Aterro Zero, iniciativa que destina 100% dos resíduos 
sólidos para reciclagem e reutilização, eliminando o uso de aterros sa-
nitários. O projeto foi criado para diminuir a emissão de gases de efeito 
estufa e a ocupação dos aterros sanitários, além de atuar na redução de 
contaminantes, como o chorume. Desde sua implementação em 2016, 
o Aterro Zero fez com que a planta industrial deixasse de descartar 
750 toneladas de resíduos sólidos em aterros sanitários. A iniciativa faz 
parte de uma das metas globais da empresa que pretende implementar 
o projeto em 30% de suas unidades, até 2020, e em 100%, até 2025.

I - Jornada Empreendedora 
Renovar ideias, gerar oportunidades, discutir possibilidades, apresentar 
novas tendências e ampliar o networking são algumas das diretrizes do 
Jornada Empreendedora USA, um dos maiores eventos do setor. Terá 
como mote ajudar a internacionalizar marcas e empresas que desejam 
migrar os negócios para a terra do Tio Sam, gerando novos negócios 
locais, explorando oportunidades de consultorias com os mais reno-
mados profi ssionais do setor e absorvendo amplo conteúdo junto aos 
considerados mestres do empreendedorismo. O evento ocorre entre 3 
e 5 de julho, em Orlando, e possibilita absorver amplos conhecimentos 
com experts em empreendedorismo e investimentos, americanos e 
brasileiros. Mais informações: (www.jornadausa.com).

J - Virada Feminina 
Neste dom,ingo (2), acontece na sede da FIESP, na Av. Paulista 1313, a 
partir das 9h, a terceira edição da Virada Feminina. O evento conta com 
programação repleta de atividades para o público feminino, abordando 
empreendedorismo, saúde, educação, cidadania, sustentabilidade, jus-
tiça, inclusão social, diversidade e combate a violência contra a mulher. 
Serão horas que se multiplicarão por anos, com ressonância no setor 
privado, setor público, sociedade civil organizada e cidadãos. É o mo-
mento das mulheres usarem a sua voz para discutir formas de evoluir e 
crescer cada vez mais, buscando melhorias para o dia a dia. Inscrições e 
mais informações: (https://www.fi esp.com.br/agenda/virada-feminina/).

locais da Grande São Paulo. As inscrições estão abertas para artistas e 
grupos de diferentes modalidades (teatro, cinema, música, fotografi a, 
artes plásticas etc) ONGs coletivos e movimentos sociais entidades

A - Adoção de Cães
O Shopping Pátio Paulista promove, nos próximos dias 1º e 2, sábado 

O avanço da inteligência 

artifi cial traz uma série 

de novos desafi os ao 

ambiente corporativo

Funções burocráticas e 
rotineiras agora pas-
sam a ser exercidas por 

robôs, enquanto profi ssionais 
têm de se adaptar cada vez 
mais em tarefas ligadas à 
geração de valor dentro das 
empresas. Nesse processo, os 
cargos de liderança também 
são afetados: gestores têm 
que usar essas ferramentas 
para pensarem de maneira 
estratégica e criativa e sendo 
responsáveis pela tomada de 
decisão usando informações 
valiosas.

Cruzar dados para obter 
insights signifi cativos já é uma 
realidade. O uso de inteligência 
artifi cial e machine learning 
e cloud em grande parte das 
organizações já ajuda a fazer 
previsões dentro de diferentes 
setores e preparar empre-
sas para cenários futuros. 
Com análise de dados efi caz, 
gestores podem identificar 
problemas e trabalhar de 
forma incisiva para melhorar 
a comunicação interna, garan-
tindo maior colaboração entre 
as equipes visando melhores 
resultados.

É necessário estar atento 
às novas oportunidades que a 
inteligência artifi cial traz para 
o ambiente de trabalho. Uma 
pesquisa conduzida pelo Bos-
ton Consulting Group mostra 
que 85% de 3 mil executivos 
entrevistados acreditam que 
investir na IA pode levar suas 
empresas a um nível mais 
alto, trazendo maior compe-
titividade.

Mesmo sendo uma tarefa 
complexa, líderes de hoje têm 
mais tempo para desenvolver 
capacidades analíticas e inter-
pretativas ligadas aos dados 
do que há pouco tempo atrás. 

A dedicação para desenvolver 
projetos, estratégias e ideias de 
inovação continua a mesma, 
com a diferença de que há mais 
informações para embasar no-
vos projetos e previsibilidade 
em relação às ações a serem 
seguidas em curto, médio e 
longo prazo.

Esse tipo de sistema inteli-
gente pode auxiliar na identi-
fi cação de forças e fraquezas 
e antecipar cenários futuros, 
mostrando-se um ótimo inves-
timento para as empresas que 
buscam se destacar e inovar. 
Todos os dados coletados dão 
uma base maior para os líderes 
tomarem decisões com maior 
assertividade.

Mas, é necessário ter cautela. 
O benefício de ter uma grande 
quantidade de dados a analisar 
pode ser confundido com uma 
maldição caso os líderes te-
nham de lidar com informações 
que não são necessárias no seu 
dia a dia. Para não acabar nessa 
“burocracia”, é fundamental 
ter fi ltros adequados a fi m de 
que cada análise seja designada 
ao seu departamento – e os 
líderes recebam somente as in-
formações de que necessitam.

Sem dúvida, este é um ca-
minho sem volta, que deve 
se desenvolver cada vez mais 
nos próximos anos. Líderes de 
todas as áreas – recrutamento, 
design, comunicação e gestão 
executiva, por exemplo – de-
vem estar atentos para aprovei-
tar as oportunidades que esse 
momento oferece e desenvol-
verem suas capacidades a fi m 
de se tornarem cada vez mais 
analíticos e familiarizados com 
os insights que os dados são 
capazes de oferecer. 

Uma coisa é certa: mesmo 
com todas as informações 
disponíveis, o fator humano é 
essencial para levar organiza-
ções para frente e criar novos 
segmentos ao longo do tempo.          

(*) - É head da Minsait no Brasil
(www.minsait.com).

Wander Cunha (*)

De acordo com o diretor 
jurídico da Huawei, Song 
Liuping, citado pelo 

“Wall Street Journal”, “essa lei 
estabelece diretamente que 
a empresa é culpada e impõe 
elevado número de constran-
gimentos, com o objetivo evi-
dente de afastar a Huawei” do 
mercado norte-americano.

Com isso, a empresa reitera 
seu pedido ao governo para 
“interromper a campanha de 
sanção do Estado contra a 
Huawei” e alega que os Esta-
dos Unidos “condenariam” a 
gigante chinesa sem provas e 
sem lhe dar a oportunidade 
de se defender. A ação diz res-
peito à proibição estabelecida 
pela Lei de Autorização de 
Defesa Nacional, uma medida 
que proíbe agências federais 

A proibição ocorre em meio a uma guerra comercial 

protagonizada pelos EUA e China.

O Índice de Confi ança do 
Empresário do Comércio 
(Icec), da Confederação Na-
cional do Comércio (CNC), 
alcançou 122,4 pontos per-
centuais em maio, acima 
da zona de satisfação (100 
pontos), porém teve queda 
de 0,8% na comparação com 
abril e um avanço de 7,6%, 
ante maio do ano passado. 
Ainda assim, todos os com-
ponentes do Icec revelam 
uma situação mais favorável 
do que há um ano. 

“Os dados apresentados 
demonstram uma melhoria 
quando comparados com 
mesmo período do ano ante-
rior. Acreditamos que, com 
as reformas essenciais como 
a da Previdência, poderemos 
mudar esse quadro e diminuir 
a cautela dos empresários”, 
aponta José Roberto Tadros, 
presidente da CNC. Diante 
desse cenário, a entidade 
reduziu de +5,4% para +4,9% 
sua previsão para as vendas 

A CNC reduziu de +5,4% para +4,9% sua previsão para as 

vendas este ano.

O Índice de Confi ança de Servi-
ços, medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), recuou 3,1 pontos 
de abril para maio. Essa foi a quarta 
queda consecutiva do indicador, 
que acumula perdas de 9,2 pontos. 
Com isso, o índice chegou a 89 pon-
tos, em uma escala de zero a 200.

A queda da confi ança do empre-
sário foi observada em 12 das 13 
atividades pesquisadas pela FGV. 
O Índice de Expectativas, que re-
gistra a confi ança dos empresários 

no futuro, recuou 5,1 pontos, para 
92 pontos. O Índice da Situação 
Atual, que mede a confi ança no 
momento presente, também caiu, 
mas de forma mais moderada (0,9 
ponto), recuando para 86,3 pontos.

Segundo o pesquisador da FGV, 
Rodolpho Tobler, os empresários 
de serviços estão desconfortáveis 
com a situação do setor e se tornam 
cada vez menos otimista com a evo-
lução dos negócios nos próximos 
meses (ABr).

Não haverá 
renegociação de 
acordo do Brexit

A União Europeia (UE) não 
renegociará o acordo do Brexit 
defi nido com a primeira-ministra 
britânica, Theresa May, disse o 
presidente da Comissão Europeia, 
Jean-Claude Juncker, enquanto 
crescem os temores de que o 
sucessor de May possa iniciar um 
confronto com o bloco. 

O Brexit está completamente 
indefi nido depois que May anun-
ciou sua renúncia, provocando uma 
disputa de liderança no Partido 
Conservador, que poderá levar ao 
poder um novo primeiro-ministro 
que busque uma ruptura mais 
decisiva com a UE.

Um dos candidatos, o secretário 
de Relações Exteriores, Jeremy 
Hunt, disse que buscar um Brexit 
sem acordo seria um “suicídio polí-
tico”, uma reprimenda ao favorito, 
Boris Johnson, que disse na semana 
passada que o Reino Unido deveria 
deixar a UE com ou sem acordo até 
o fi m de outubro. 

Hunt, que votou para permane-
cer na UE no referendo de 2016 
mas agora aceita o Brexit, disse 
que tentaria buscar um novo acordo 
que tiraria o Reino Unido da união 
alfandegária com a Europa, “res-
peitando preocupações legítimas” 
sobre a fronteira com a Irlanda. A 
UE, no entanto, afi rmou que não ha-
verá renegociação (Reuters/ABr).

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), 
que mede a infl ação de produtos na porta de 
saída das fábricas brasileiras, registrou alta 
de preços de 1,27% em abril. A infl ação é, 
no entanto, inferior às taxas registradas em 
março (1,59%) e em abril do ano passado 
(1,58%). De acordo com dados divulgados 
ontem (29) pelo IBGE, o IPP acumula taxas 
de 2,57% no ano e de 8,61% em 12 meses. 

Em abril, 22 das 24 atividades industriais 
pesquisadas registraram infl ação em seus 
produtos, com destaque para refi no de 
petróleo e produtos de álcool (3,18%), 
indústrias extrativas (3,02%) e metalurgia 
(2,29%). Por outro lado, as quedas de preços 
dos produtos têxteis (-0,21%) e da madeira 
(-0,71%) evitaram uma infl ação maior do 
IPP em abril.

Entre as quatro grandes categorias de 
uso, a maior taxa de infl ação foi observada 
nos bens de consumo semi e não duráveis 
(1,81%), seguidos pelos bens intermediários, 
isto é, os insumos industrializados usados no 
setor produtivo (1,06%). Os bens de consu-
mo duráveis registraram alta de preços de 
1,02% e os bens de capital - as máquinas e 
equipamentos -, uma taxa de 0,79% (ABr).
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Huawei recorre à justiça 
dos EUA contra boicote

Em uma nova ofensiva contra os Estados Unidos, a fabricante chinesa de telecomunicação Huawei 
apresentou ontem (29) uma moção a um tribunal do Texas, pedindo a anulação da lei que limita a 
compra dos seus equipamentos pelos governos estatais

de usarem equipamentos de 
telecomunicações feitos por 
companhias consideradas como 
risco à segurança cibernética. 

Com a inserção na “lista 
negra” do Departamento de 
Comércio dos EUA, a Huawei 
enfrentará difi culdade ao com-
prar componentes e materiais 
tecnológicos de empresas 
norte-americanas sem autori-
zação prévia do governo. Con-
sequentemente, como a chinesa 
depende dos componentes 
para fabricar seus produtos, 
irá se prejudicar no mercado. A 
proibição ocorre em meio a uma 
guerra comercial protagonizada 
pelos EUA e China, na qual 
ambos os países já impuseram 
tarifas adicionais avaliadas em 
bilhões de dólares em produtos 
das duas nações (ANSA).

Otimismo do empresário do 
comércio recuou em maio

este ano. A projeção vem gra-
dativamente diminuindo desde 
os 6,0% calculados em janeiro.

Este mês, 52,7% dos varejis-
tas consideram as condições 
atuais da economia melhor do 
que há um ano – percentual me-
nor do que o registrado há três 
meses (59,9%). Ainda assim, 
esse percentual se mostra maior 
do que o registrado em maio de 

2018 (42,7%). Já o subíndice 
que mede as perspectivas de 
melhora da atividade econô-
mica para os próximos meses 
registrou a terceira queda 
mensal consecutiva (-2,1%). 
Mesmo assim, 92,2% dos 
entrevistados ainda mantêm 
o otimismo que, mesmo em 
alta, passa por um processo de 
redução gradativo (GC/CNC). Caiu a confi ança do empresário de serviços

Preços sobem 1,27% na saída das fábricas
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Dogmas e hipocrisia 
que cerceiam o 
Terceiro Setor

A existência de uma 

entidade envolve custos, 

diretos ou indiretos, 

quantifi cáveis ou não, 

precifi cáveis ou não

O Terceiro Setor, que con-
grega as instituições e 
iniciativas de caráter 

particular, sem fi ns lucrativos, 
voltadas ao interesse público, 
ganhou especial relevância 
no Brasil ante a incapacidade 
dos governos de atender de 
modo pleno aos direitos sociais 
previstos na Constituição de 
1988. No entanto, a realidade 
encarregou-se de evidenciar 
que parte expressiva desses 
organismos tem imensa difi -
culdade de se sustentar, é de-
fi citária e se torna tão ou mais 
inefi ciente e custosa quanto o 
próprio Estado.

Visando sanar o problema, 
criaram-se leis para fortalecer 
essas entidades, com regras 
claras e transparentes, dentre 
elas, as 9.790/1999, 9637/1998 
e 13109/2014. Em alguns des-
ses diplomas legais buscou-se 
regular e defi nir a remunera-
ção de diretores e excedentes 
fi nanceiros, bem como os seus 
meios de utilização. 

Entretanto, juristas, ma-
gistrados, doutrinadores e 
mestres, de modo dogmático 
e conceitual, passaram a 
considerar que as instituições 
do Terceiro Setor em geral 
não podem ser remuneradas, 
sequer por meio da taxa de 
administração/despesas ope-
racionais, que se confi guraria 
como lucro. 

Porém, a existência de uma 
entidade envolve custos, dire-
tos ou indiretos, quantifi cáveis 
ou não, precifi cáveis ou não, 
relativos à sua manutenção e 
sustentação de suas ativida-
des. Ademais, e de maneira 
incontestável, a lei e suas 
regulamentações estabelecem 
que organizações do Terceiro 
Setor não estão impedidas de 
ter excedente operacional, 
não podendo apenas distribuí-
-lo sob qualquer título, e 
que auferem seu patrimônio 
executando diretamente ou 
prestando serviços, inclusive 
ao Poder Público. 

É claro, portanto, que devem 
buscar receitas para tanto, 
servindo, nesse contexto, a 
taxa de administração para 
custeio e fomento, inclusive no 
intuito de ampliar e melhorar 
suas atividades. Até porque, 
não se discute mais a remu-
neração dos conselhos e dos 
diretores das entidades, por 
meio de recursos oriundos 
dos diversos instrumentos de 
contratação no Terceiro Setor. 
Deveria essa remuneração ser 

feita diretamente pelo ente pú-
blico, no bojo do instrumento, 
como um novo “departamento 
estatal”?

Entendida a plena legalida-
de da taxa de administração, 
equaciona-se a questão de 
custeio e se permite a máxima 
transparência, uma vez que 
eventuais excedentes deve-
rão, igualmente por força de 
lei, ser aplicados no próprio 
objeto de atuação das entida-
des, de maneira a expandi-las 
e fortalecê-las, possibilitando 
que continuem a atuar nas 
áreas de interesse público. 

Frisa-se, ainda, que essas 
organizações estão sujeitas e 
obrigadas a prestar contas da 
utilização de todos os repasses 
e doações recebidas, não só 
aos Tribunais de Contas, como 
ao Ministério da Justiça. As 
fundações, por exemplo, são 
auditadas pelo Ministério Pú-
blico. Garante-se, assim, que 
os recursos recebidos sejam 
exclusivamente destinados 
à implementação da atuação 
social, sob pena de perda da 
qualificação jurídica e res-
ponsabilização pessoal dos 
dirigentes.

O superfi cial entendimento 
de que a taxa de administra-
ção descaracteriza o caráter 
social, sem que se verifi que a 
correta utilização dos recursos, 
equivale a dizer que nenhuma 
entidade pode crescer. Ora, 
impedida de se expandir e 
exercitar o fomento social, 
utilizando corretamente seus 
excedentes financeiros, o 
que seria uma organização 
do Terceiro Setor senão uma 
forma de burla às regras da 
administração pública, limita-
da a intermediar a compra de 
insumos e contratação de pes-
soas e serviços, contornando 
ilegalmente a lei de licitações?

Se apenas receber recursos 
públicos e repassá-los no paga-
mento de serviços de terceiros, 
como parecem defender os 
dogmáticos, o Terceiro Setor 
será mero apêndice gover-
namental. Será sustentado 
pelo poder contratante, como 
um ramo da Administração, 
autorizado a remunerar seus 
dirigentes apenas para burlar 
as normas que regulam os 
demais atos administrativos.

É premente, portanto, co-
locar um fi m à hipocrisia que 
tem permeado a questão, para 
que o Terceiro Setor, um dos 
maiores empregadores do 
País, possa cumprir de modo 
mais efi caz e transparente sua 
relevante missão, contribuindo 
mais efetivamente para a inclu-
são econômica e redução das 
disparidades sociais no Brasil.

(*) - É sócia-titular da Caodaglio & 
Reis Advogados Associados.

Ana Paula Caodaglio (*)

O presidente Jair Bolsonaro 
surpreendeu ontem (29) ao 
deixar o Palácio do Planalto 
por volta das 9h30 e ir a pé em 
direção ao Congresso. Cercado 
por seguranças, foi direto para 
a Câmara, onde estava sendo 
realizada uma sessão em ho-
menagem ao humorista Carlos 
Alberto de Nóbrega, do progra-
ma A Praça é Nossa, do SBT.

A sessão foi solicitada e pre-
sidida pelo deputado federal 
Alexandre Frota (PSL-SP). 
Além de Bolsonaro, estavam 
presentes os ministros Onyx 
Lorenzoni, da Casa Civil, Osmar 
Terra, da Cidadania, e Augusto 
Heleno, do Gabinete de Segu-
rança Institucional. Em discur-
so rápido durante a solenidade, 
Bolsonaro reafi rmou que é fã 
do humorista. E que Nóbrega 
atinge positivamenete todos os 
brasileiros. “Sem humor, sem 
alegria não se tem razão de 
viver”, disse.

O presidente deixou a sole-
nidade antes do fi m e seguiu 
para o Palácio do Planalto. Onyx 
Lorenzoni disse que Bolsonaro 
deixou o café da manhã com a 
bancada do partido Novo para 

Bolsonaro na sessão solene 

em homenagem ao ator Carlos 

Alberto de Nóbrega.

Incentivo a doações 
para pesquisa 
científi ca e tecnológica

A Comissão de Ciência e 
Tecnologia do Senado aprovou 
ontem (29), projeto que permite 
a dedução das doações a projetos 
de pesquisa científi ca e tecnoló-
gica executado por Instituição 
Científi ca e Tecnológica ou por 
entidades científi cas e tecnológi-
cas privadas, sem fi ns lucrativos, 
da base de cálculo do IRPF.  A 
matéria, de autoria do senador 
Chico Rodrigues (DEM-RR), 
estabelece os mesmos limites de 
dedução atualmente permitidos 
para gastos com instrução do 
contribuinte e de seus depen-
dentes. Hoje é de até R$ 3.561,50.

O senador Izalci Lucas (PS-
DB-DF), nomeado relator 
substituto, argumentou que a 
dedução, do IR, de recursos 
doados para universidades é 
uma tradicional política adota-
da por países desenvolvidos. “A 
matéria tem o objetivo de pro-
porcionar uma fonte de receitas 
adicional para projetos de pes-
quisa científi ca e tecnológica e 
de inovação tecnológica. Para 
tanto, incentiva pessoas físicas 
a fazerem doações a projetos 
de pesquisa desenvolvidos em 
universidades e institutos de 
pesquisa públicos e privados 
sem fi ns lucrativos”, pontuou.

A Comissão aprovou também 
requerimento, do senador Izalci, 
de realização de audiência públi-
ca para debater a necessidade 
de recomposição dos quadros 
das Instituições das Carreiras 
de Ciência e Tecnologia e seus 
orçamentos. Em sua justifi cati-
va, o parlamentar ressalta que as 
Carreiras de Ciência e Tecnolo-
gia perderam 75% dos quadros 
nas últimas três décadas por 
motivos como evasão, por salá-
rios baixos, e pelos constantes 
cortes e contingenciamentos 
orçamentários (Ag.Senado).

A Comissão de Assuntos So-
ciais do Senado aprovou ontem 
(29), o projeto que inclui o indi-
cativo da composição nutricio-
nal na embalagem de produtos 
com teores elevados de açúcar, 
sódio e gorduras. A proposta foi 
apresentada pelo senador Jorge 
Kajuru (PSB-GO) e tem parecer 
favorável do relator, o senador 
Romário (Pode-RJ). “O mo-
delo de rotulagem nutricional 
utilizado no Brasil não cumpre 
sua fi nalidade. As informações 
apresentadas são de difícil 
compreensão, além de estarem 
praticamente escondidas do 
consumidor”, ressaltou Kajuru.

O projeto estabelece que 
as mensagens de advertência 
deverão ser claras, destacadas, 
legíveis e de fácil compreensão, 
impressas na parte frontal da 
embalagem. Ficam isentos 
da regulamentação produtos 
cujos teores de sódio, açúcar e 
gorduras sejam intrínsecos ao 
alimento: aditivos alimentares 
e coadjuvantes de tecnologias; 
hortaliças, sucos de frutas; 
nozes, castanhas e sementes; 
carnes e pescados in natura, re-
frigerados e congelados; leites, 

As mensagens deverão ser claras, destacadas, legíveis

e de fácil compreensão.

Foi mantida a alteração 
feita na Câmara, que 
transferiu o Coaf do Mi-

nistério da Justiça para a pasta 
da Economia. O texto aprovado 
foi o projeto do senador Fernan-
do Bezerra Coelho (MDB-PE). 
A matéria segue para sanção 
presidencial.

Jair Bolsonaro reduziu de 29 
para 22 o número de ministé-
rios e redistribuiu atribuições. 
Quatro pastas têm status 
ministerial, vinculadas à Pre-
sidência da República (Casa 
Civil, Secretaria de Governo, 
Secretaria-Geral e Gabinete 
de Segurança Institucional), 
além da Advocacia-Geral da 
União (AGU) e da presidência 
do Banco Central.

Entre as novas competên-
cias dadas pela MP ao Gabine-
te de Segurança Institucional 
estão a de planejar, coordenar 
e supervisionar a gestão de 

O texto aprovado foi o projeto do senador Fernando Bezerra Coelho.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, defendeu a 
aprovação do novo marco 
legal do saneamento. A MP 
que reformula as contrata-
ções no setor de saneamento 
básico perde a validade na 
segunda-feira que vem (3), 
com isso deve ser apresentado 
um projeto na próxima sema-
na tratando do assunto. Os 
procedimentos para votação 
desse novo texto, segundo 
Maia, serão acertados em uma 
reunião de líderes. 

“Vamos tentar construir 
uma solução que gere ca-
pacidade de investimento e 
competição no setor, porque 
estamos num sistema que 
veio da ditadura e provou 
que não deu certo”, disse o 
presidente, lembrando que, 
hoje, 75 milhões de brasileiros 
que não têm rede de esgoto. 
“Vamos manter o ambiente 
distensionado. O Parlamento 
e o Executivo estão preocupa-
dos em reduzir os 13 milhões 
de desempregados, reduzir 

Maia vai discutir com líderes projeto de saneamento e pacto 

com os três Poderes.
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Senado aprova Medida Provisória 
que reestrutura ministérios

O Plenário do Senado aprovou por 70 votos a favor e 4 contrários, o texto-base da MP que reorganizou a 
administração do governo com a aglutinação de ministérios e a mudança de algumas de suas atribuições

incidentes computacionais, 
a proteção de dados, o cre-
denciamento de segurança e 
o tratamento de informações 
sigilosas.

Já quanto à Controladoria-
-Geral da União (CGU), a 
novidade é que a auditoria do 
órgão fi cará a cargo da Secre-

taria de Controle Interno da 
Secretaria-Geral.

Foi alterada ainda a redação 
da atribuição dada pela MP 
à Secretaria de Governo. Em 
vez de supervisionar, coorde-
nar, monitorar e acompanhar 
as atividades e as ações dos 
organismos internacionais e 

das ONGs, o órgão deverá, 
segundo o texto, “coordenar a 
interlocução” do governo com 
essas organizações e acompa-
nhar as ações e os resultados da 
política de parcerias com elas, 
promovendo “boas práticas 
para efetivação da legislação 
aplicável” (Ag.Senado).

Maia defende a aprovação de 
novo marco legal do saneamento

os 9 milhões de brasileiros que 
vivem na pobreza, gerar em-
prego. Essa é a mensagem que 
precisamos passar”, afi rmou.

O presidente da Câmara 
reafi rmou que vai discutir com 
os líderes partidários o texto 
do pacto entre os poderes pro-
posto pelo presidente do STF, 
Dias Toffoli, e pelo presidente 
Bolsonaro. Para ele, a presença 
de Bolsonaro, na sessão solene 

em homenagem ao humorista 
Carlos Alberto de Nóbrega, 
mostra que o Planalto prestigia 
a Câmara e o diálogo. “Vou 
discutir com os deputados os 
textos para ver o que eu posso 
assinar em nome da Casa.O im-
portante é conversar, dialogar, 
o presidente estar próximo ao 
Parlamento e construir as vo-
tações do interesse do Brasil”, 
destacou (Ag.Câmara).

Bolsonaro foi a pé 
do palácio à Câmara 

homenagear humorista

Alerta em rótulos sobre sódio, 
açúcar e gordura

iogurtes e queijos; leguminosas; 
azeites, óleos vegetais e óleos 
de peixe.

Romário considerou impor-
tante regular a rotulagem dos 
alimentos em lei, visto que 
a indústria frequentemente 
questiona na Justiça a validade 
dos atos instituídos pela Anvisa 
a esse respeito, “muitas vezes 
para obter efeito procrastina-
dor”. O senador ressalvou que os 
limites que caracterizam teores 
elevados de açúcar, sódio e gor-
duras nos alimentos serão defi -
nidos com base em evidências 
científi cas ou por recomendação 
de organismos internacionais 

das áreas de nutrição e saúde.
Durante a discussão da ma-

téria, o senador Marcelo Castro 
(MDB-PI) parabenizou a inicia-
tiva, ressaltando que o assunto 
tem atraído a atenção de pessoas 
em todo o mundo. Ele frisou que 
a alimentação moderna, baseada 
em produtos ultraprocessados, 
tem aumentado os índices de 
obesidade e doenças associadas: 
hipertensão, diabetes e taxas de 
triglicerídeos, por exemplo. “A 
alimentação saudável deve ser 
a mesma que era a das nossas 
avós, mais natural possível e 
menos processada”, sugeriu 
(Ag.Senado).

prestigiar Carlos Alberto de 
Nóbrega. “Ele quis fazer uma 
surpresa e nem gastou gasolina” 
brincou. Ainda sobre a presença 
do presidente no compromisso 
que não estava na agenda ofi -
cial, o ministro disse que foi um 
“gesto de carinho com Carlos 
Alberto, com o Parlamento e um 
respeito à própria arte” (ABr).

Cadastro de 
comerciantes 
de ouro e joias 
usadas

Projeto em análisena Câmara 
prevê a criação de cadastro 
estadual de registro das pes-
soas físicas e jurídicas que 
atuam no comércio de compra 
e venda, fundição e purifi cação 
de joias usadas, ouro e metais 
nobres. O objetivo é comprovar 
a regularidade das operações 
realizadas. O autor, deputado 
Nicoletti (PSL-RR), disse que 
se baseou em norma estadual 
do Rio de Janeiro.

“Há importante lacuna na legis-
lação quanto à comercialização 
do ouro e de joias e é justamente 
nessa etapa que as atividades 
ilícitas têm prosperado com 
maior intensidade”, disse o 
parlamentar. Toda aquisição de 
compra de joias usadas, ouro e 
metais nobres pelo estabeleci-
mento deverá ser documentada 
com cópias do documento de 
identidade e de comprovante 
de residência do vendedor, além 
de declaração de propriedade do 
objeto alienado assinada pelo 
vendedor (Ag.Câmara).

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, 
entregou ontem (29), ao presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, duas sugestões de propostas de 
emendas à reforma da Previdência. Uma retira 
das contribuições vertidas ao Regime Próprio 
dos Servidores o Pis/Pasep, e a outra trata da 
possibilidade dos fundos de pensão do Regime 
Próprio fazerem empréstimos consignados.

“No caso do consignado, 10 milhões de aposen-
tados, 10 milhões de servidores ativos, vão poder 
pegar no próprio fundo de pensão, no caso [do 
Rio], o Rioprevidência, empréstimo consignado 
sem ter necessidade de ir à rede bancária. Isso é 

mais uma oportunidade que contribui para reduzir 
o défi cit dos regimes próprios e também aliviar o 
caixa das previdências do Brasil afora”, explicou.

Quanto a retirada de contribuições, Witzel dis-
se que “daria uma economia de 1%, ao ano, para 
cada fundo de pensão, o que ajudaria a manter 
o equilíbrio atuarial e dar mais receita para os 
fundos”. E que as propostas não são exclusivas 
do estado do Rio de Janeiro, mas de todos os 
regimes, todos os fundos. Perguntado sobre a 
receptividade da equipe econômica às propostas, 
ele garantiu que “a receptividade do secretário 
de Previdência, Rogério Marinho foi total”.

Witzel: emendas para melhorar caixa de 
fundos de pensão
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Demac Produtos Farmacêuticos Ltda.
CNPJ Nº: 65.837.916/0015-41 - NIRE 35210080158

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, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11hs, em 2ª con-
vocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Droga Ex Ltda.
CNPJ Nº: 02.743.218/0076-89 - NIRE 35215144901

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, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:05 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:05 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Drogadotto Ltda.
CNPJ Nº: 46.615.571/0001-31 - NIRE 35201126566

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, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:10 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:10 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Drogaria Betofarma Ltda.
CNPJ Nº: 49.701.170/0001-92 - NIRE 35201809736

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, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:15 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:15 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Drogaria Delmar Ltda.
CNPJ Nº: 02.235.861/0001-84 - NIRE 35214767751

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, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:20 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:20 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Drogaria Metrofarma Ltda.
CNPJ Nº: 48.231.559/0001-59 - NIRE 35202168823

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, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:50 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:50 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Drogaria Nova Caieiras Ltda.
CNPJ Nº: 02.476.085/0001-04 - NIRE 35215045334

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, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:25 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:25 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Farmage Farmácia de Manipulação Ltda.
CNPJ Nº: 08.581.212/0001-11 - NIRE 35221082459

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, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:40 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:40 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Farmácia Drogaromero Ltda.
CNPJ Nº: 53.047.452/0001-95 - NIRE 35202714518

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, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:30 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:30 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Farmácia Ex MG Ltda.
CNPJ Nº: 12.765.662/0001-31 - NIRE 31208965144

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, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:35 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:35 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Hiper Magistral de Poá Ltda.
CNPJ Nº: 09.257.219/0001-45 - NIRE 35229070671

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, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:45 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:45 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Miyafarma Interior Drogarias Ltda.
CNPJ Nº: 22.789.308/0001-09 - NIRE 35229274161

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, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:55 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:55 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Agropecuária Jarinã S/A
CNPJ nº 03.207.826/0001-14

Edital de Convocação - Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária

convocamos os Acionistas para AGO/E em 24/06/19, 
10h, na sede, para deliberarem, AGO: i) exame e 
aprovação do relatório anual da Diretoria, Balanço 
Patrimonial e demais demonstrações financeiras 
encerrado em 31/12/18; ii) fixação da verba glo-
bal de remuneração da Diretoria; e iii) deliberação 
acerca da destinação do lucro líquido do exercício, 
se apurado; AGE: i) Eleição de nova diretoria ii) as-
suntos de interesse dos acionistas. SP, 28/05/19. 

Ubirajara Rodolpho Amorim - Diretor Presidente.

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
CNPJ/MF N°: 60.837.689/0001-35 - NIRE: 35.300.033.205

Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 07 de junho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da companhia, 
localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, S/N, Km 30, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2018; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018; c) eleição da Diretoria e fixação da respectiva remuneração; Outrossim, 
acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei n° 
6.404/76. São Paulo, 22 de maio de 2019. Odenir Antonio Valério - Diretor Presidente.    (28,29,30)

Trás-os-Montes é uma 
região provinciana lo-
calizada ao Norte de 

Portugal, terra dos tradicionais 
trasmontanos, abnegados por-
tugueses que deram início ao 
que conhecemos como Grupo 
Trasmontano Saúde, que segue 
em plena expansão até os dias 
de hoje. A história começa em 
1932, na cidade de São Paulo, 
quando cinco portugueses re-
cém-chegados ao Brasil tiveram 
a ideia de criar uma entidade 
filantrópica de saúde, para 
dedicar cuidados aos patrícios 
que desembarcavam por aqui. 

Assim nasceu o Centro Tras-
montano de São Paulo. Com o 
passar do tempo e o crescimento 
da procura, tanto por parte da fa-
mília desses compatriotas, quan-
to de outros pacientes, o Tras-
montano cresceu e conquistou 
um importante posicionamento 
entre as empresas de saúde de 
São Paulo, passando a oferecer 
na década de 80 a Assistência 
Médica Trasmontano, não ape-
nas para a colônia portuguesa, 
mas a todos que precisassem.

Anos depois, em 1998, o 
Trasmontano adquire o Hospital 
IGESP, situado na região da Av. 
Paulista, hoje um hospital geral 
de perfi l cirúrgico, voltado para 
o atendimento de alta comple-

Hospital IGESP, referência na área da saúde.

Grupo Trasmontano comemora 87 
anos de atuação na área da saúde
A história começa em 1932, na cidade de São Paulo, quando cinco portugueses recém-chegados ao 
Brasil tiveram a ideia de criar uma entidade fi lantrópica de saúde
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xidade. Em 2010, após investi-
mentos em expansão, o IGESP 
inaugura uma nova torre de 20 
andares e amplia a disponibilida-
de de leitos, centros cirúrgicos 
e atendimentos ambulatoriais.

Preocupados em contribuir 

com a educação e formação 
dos profi ssionais da saúde por 
meio de um curso acessível, 
em meados de 2017 o Grupo 
Trasmontano inaugura uma 
faculdade de ciências da saúde, 
a FASIG, que oferece o curso 

de enfermagem, mas já consta 
nos planos de expansão da fa-
culdade abranger outros cursos 
da área, como nutrição, fi siote-
rapia, odontologia e medicina. 
Mais informações acesse: (www.
trasmontano.com.br).

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

Demonstração de Resultado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos 
Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

                        Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos
 Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras 

                                                                                               2018        2017
Ativo   Consolidado  Controladora  Consolidado  Controladora
Circulante   7.077.302   116.617   6.245.807   174.612 
Disponível   266.304   115.518   395.070   173.518 
Clientes  -     470   -     470 
Estoques   1.324.807   -     1.385.097   -   
Impostos a recuperar  629.757   629   476.030   623 
Outros créditos   4.856.435   -     3.989.611   -   
Não Circulante   34.870.636   30.634.803   41.236.905   37.440.204 
Outros créditos   5.810   5.319.457   5.810   3.038.832 
Investimentos   29.741.206   25.315.346   35.928.249   34.401.372 
Imobilizado   7.719.565   -     7.747.994   -   
(-) Depreciação acumulada   (2.595.944)  -     (2.445.147)  -   
Total do ativo  41.947.938   30.751.420   47.482.713   37.614.816

                                                                                               2018        2017
   Consolidado  Controladora  Consolidado  Controladora
Receita Bruta  676.593   -   676.012   - 
( - )  Impostos incidentes sobre receitas  (30.227)  -   (28.229)  - 
( - )  Custos  (212.526)  -   -   - 
( = ) Resultado bruto  433.840   -   647.783   - 
(+/-) Despesas e receitas operacionais:   
Despesas administrativas  (3.173.375)  (12.751)  (3.554.466)  (106.219)
Depreciações, Amortizações e Exaustão  (365.078)  -   (364.544)  (3.772)
Resultado financeiro líquido  2.065.756   (573)  2.296.390   (602)
( = ) Lucro (prejuízo) operacional  (1.038.856)  (13.324)  (974.837)  (110.593)
(+-) Resultado não operacional  160.853   -   (29.587)  (210.521)
(+-) Resultado da Equivalência Patrimonial  (6.348.425)  (7.229.243)  (1.858.960)  (2.042.982)
( = ) Resultado antes das provisões tributárias  (7.226.429)  (7.242.567)  (2.863.383)  (2.364.096)
( - )  Contribuição social  (16.255)  -   (35.307)  - 
( - )  Imposto de renda   (26.753)  -   (66.260)  - 
( = ) Lucro (prejuízo) do exercício
antes da participação minoritária  (7.269.437)  (7.242.567)  (2.964.951)  (2.364.096)
Participação Minoritária  26.870   -   600.855   - 
Lucro Líquido  (7.242.567)  (7.242.567)  (2.364.096)  (2.364.096)

Discriminação                2018                 2017
Das Atividades Operacionais  
Lucro Líquido do Período  (7.242.567)  (2.364.096)
Depreciação  365.078   364.544 
Equivalencia Patrimonial  6.348.425   1.858.960 
Ajuste de Balanço Exercicio Anterior  (1.596.821)  68.880 
Impostos Diferidos  (28.366)  (36.459)
Resultado Líquido Ajustado  (2.154.251)  (108.172)
(Acréscimo) / Decréscimo em Ativos / Despesas Antecipadas  143   (15.727)
Creditos a receber  (866.967)  (2.911.654)
Tributos a recuperar  (153.727)  (382.563)
Estoques  60.290   1.822.779 
Sub-total I  (960.261)  (1.487.165)
(Acréscimo) / Decréscimo em Passivos / Contas a Pagar  35.319   71.816 
Obrigações Trabalhistas e Fiscais  142.926   216.423 
Sub-total II  178.245   288.240 
Total das Atividades Operacionais  (2.936.267)  (1.307.097)
Das Atividades de Financiamento  
Contas Correntes de Sócios  640.818   (1.170.565)
Pagamento de dividendos  (558.983)  (1.170.652)
Devolução de Capital  (442.176)  -   
Outras Contas a Pagar  2.889.863   3.104.535 
Total das Atividades de Financiamento  2.529.523   763.318 
Das Atividades de Investimento  
Outros Investimentos  189.007   49.389 
Participação minoritaria  26.870   600.855 
Finame  62.100   (19.027) 
Total das Atividades de Investimento  277.977   631.218 
Aumento (Redução) no Saldo de Caixa e Equivalentes  (128.766)  87.439 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Ano  395.070   307.631 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Ano  266.304   395.070 

 Capital Reservas Lucros Patrimônio
Discriminação          Social     de Capital    Acumulados           Líquido
Saldo 31/12/2015  14.105.100   -     17.552.820   31.657.920 
Resultado do Exercício  -     -     7.958.146   7.958.146 
Saldo 31/12/2016  14.105.100  -  25.510.966   39.616.066 
Distribuição de Dividendos - -  (617.242) -
Resultado do Exercício  -     -     (2.364.096)  (2.981.338)
Saldo 31/12/2017  14.105.100   -     23.146.870   36.634.728 
Distribuição de Dividendos - -  (558.983) -
Ajustes de Avaliação Patrimonial - -  78.516  -
Resultado do Exercício  -     -     (7.242.567)  (7.723.034)
Saldo 31/12/2018  14.105.100   -     15.982.819   28.911.694 

1. Contexto Operacional: A GAHE HOLDING S/A é uma Holding empresarial, com seu objeto social a administra-
ção de bens próprios e a participação em outras empresas. 2. Políticas Contábeis: As demonstrações financeiras 
da empresa foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) e as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), compreendendo os pronunciamentos, interpretações e orientações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) em vigor. Base da Consolidação: Conforme orienta-
ção CPC 36 (R1), as controladas em conjunto, são consolidadas no percentual (joint venture) de participação da 
controladora a partir da data de aquisição, sendo esta a data na qual a sociedade obtém controle em conjunto, e 
continuam a ser consolidadas até a data em que o controle em conjunto deixe de existir. 
GAHE       Brnz  Camury  GHG Participação  Igure  Sabauna  São Bento
Total da Participação 99,83% 99,89% 99,84% 50% 43% 33%
(a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os fluxos de caixa dos investimentos são demonstrados pelos valores líquidos. 
E são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em longo prazo. (b) Estoques: Os estoques são 

demonstrados ao custo de aquisição ou produção, que não excede ao seu valor líquido realizável. (c) Lei nº 12.973, 
de 13 de maio de 2014: A Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, não acarretará em ajustes relevantes nas demons-
trações financeiras da Companhia. (d) Não Circulante: Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 
meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes. (e) Imobiliza-
do: O imobilizado está registrado ao custo. (f) Receitas e Despesas: Empresa tem como prática a adoção do regi-
me de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento 
das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. (g) Capital so-Capital so-
cial: o valor de R$ 14.105.100 está representado por 14.105.100 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 

Diretoria
Gabriela Hall - Diretora Presidente - CPF: 083.893.758-69

Alexander Hideki Pereira - Contador - CRC:1SP216928/O-0

                                                                                               2018        2017
Passivo   Consolidado  Controladora  Consolidado  Controladora
Circulante  707.546   -   561.908   713 
Fornecedores  34.765   -   13.953   713 
Empréstimos e financiamentos  74.993   -   62.327   - 
Obrigações trabalhistas e tributárias  473.147   -   330.221   - 
Contas a pagar  30.812   -   28.971   - 
Impostos Diferidos  93.829  -  126.436  -
Não Circulante   14.944.197   1.839.726   12.844.539   979.376 
Mútuos em Coligadas e Controladas  10.336.273   1.839.726   9.695.454   979.376 
Empréstimos e financiamentos  106.650   -   44.550   - 
Contas a Pagar  4.501.274  -  3.104.535  -
Participação de Não Controladores  (2.615.498)  -   (2.558.462)  - 
Patrimônio líquido  28.911.694   28.911.694   36.634.728   36.634.728
Capital social  14.105.100   14.105.100   14.105.100   14.105.100 
Reserva de Prejuizos / Lucros Acumulados  13.188.026   13.074.693   20.728.847   20.797.727 
Ajustes de Exercícios Anteriores  1.618.568   1.731.901   1.800.781   1.731.901 
Total do passivo  41.947.938   30.751.420   47.482.713   37.614.816 

GAHE HOLDING S/A
CNPJ: 19.623.363/0001-01

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras anexas, referentes aos exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2018 e 2017.

Familiares, amigos e fãs se reu-
niram ontem (29) na Catedral de 
Santo Estêvão, em Viena, para se 
despedir do tricampeão mundial 
de Fórmula 1 Niki Lauda, morto 
no último dia 20 de maio, aos 70 
anos de idade. O funeral teve a 
presença de toda a cúpula da Mer-
cedes, equipe da qual o austríaco 
era presidente não-executivo, 
incluindo o pentacampeão Lewis 
Hamilton, além dos ex-pilotos 
Alain Prost, Nigel Mansell, Jackie 
Stewart e Nico Rosberg.

Também participaram o presi-
dente da Áustria, Alexander Van 
der Bellen, o ator Arnold Schwar-
zenegger, que tem origem austrí-
aca, e o CEO da F1, Chase Carey. 
Sobre o caixão, a família colocou 
o célebre capacete vermelho de 
Lauda, com seu nome em letras 
brancas. Em sua carreira de pi-
loto, o austríaco conquistou três 
títulos na Fórmula 1 (1975, 1977 
e 1984), os dois últimos após um 
grave acidente que o deixou à 
beira da morte e com cicatrizes 
profundas no rosto - a história da 
batida e de sua rivalidade com o 
britânico James Hunt é retratada 
no fi lme “Rush” (ANSA).

Fãs se despedem 
de Lauda em funeral 
em Viena

BRC Securitizadora S.A.
CNPJ/MF nº 08.653.753/0001-08 – NIRE 35.300.338.294

Assembleia Geral Extraordinária de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários
da 7ª Série da 1ª Emissão da BRC Securitizadora S.A. – Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 7ª Série da 1ª emissão da 
BRC Securitizadora S.A., CNPJ/MF nº 08.653.753/0001-08 (“Emissora” ou “BRC Securitizadora”), nos termos da Cláusula 
X do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 7ª série da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários 
da Emissora firmado em 18/11/08, aditado na mesma data e posteriormente em 08/11/2017 (“Termo de Securitização”), 
a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares de CRI a ser realizada, em 1ª convocação, em 24/06/2019, às 10 horas, 
na sede da Emissora na Rua Hungria, nº 620, 4º andar, em São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
(i) a autorização para substituição da empresa responsável pela administração fiduciária do patrimônio separado dos CRI, 
com a consequente transferência deste para a ISEC Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.769.451/0001-08 
(“ISEC Securitizadora”), com a assunção, por esta, de todos os direitos e obrigações da BRC Securitizadora nos documentos 
que formalizam a Emissão dos CRI, com efeito “ex nunc”, ou seja, a partir da eventual aprovação, autorizando, inclusive, 
a celebração de todos os documentos e aditamentos que se fizerem necessários; (ii) uma vez aprovado o item (i), a 
autorização para que a emissão dos CRI seja transferida para a 39ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora; (iii) a 
autorização para a abertura de conta em nome da ISEC Securitizadora junto ao Banco BNP Paribas Brasil S.A. (CNPJ/MF 
nº 01.522.368/0001-82) (“Nova Conta Centralizadora”), devendo todos os custos necessários para abertura da Nova Conta 
Centralizadora serem arcados diretamente pela Cedente, e eventual saldo do patrimônio separado existente na atual conta 
centralizadora em nome da Emissora (“Antiga Conta Centralizadora”) transferido para a Nova Conta Centralizadora, seguido 
do imediato encerramento da Antiga Conta Centralizadora; (iv) a autorização para alteração da cláusula de despesas do 
Termo de Securitização, conforme redação proposta pela ISEC Securitizadora, de modo que os custos de manutenção 
da operação, incluindo, mas não se limitando a manutenção da Nova Conta Centralizadora, gestão, cobrança, realização, 
administração, custódia e liquidação do patrimônio separado e pagamento de prestadores de serviços contratados sejam 
realizados por meio da constituição, pelo Cedente, de um fundo de despesas equivalente, no mínimo, às despesas ordinárias 
e recorrentes vinculadas ao Patrimônio Separado dos CRI previstas para os três meses subsequentes ao mês em curso , 
bem como as condições para constituição do referido fundo de despesas e a obrigação da Cedente de sua recomposição 
mês a mês; (v) a autorização para a aprimoramento das disposições relativas ao Compartilhamento de Garantias e da 
Alienação Fiduciária, evidenciando o compartilhamento proporcional dos recursos obtidos com a eventual excussão da 
Alienação Fiduciária entre os CRI, os certificados de recebíveis imobiliários da 10ª Série da 1º emissão da BRC Securiti-
zadora, e as demais CCI que não integram o patrimônio separado das emissões de certificados de recebíveis imobiliários 
mencionadas; (vi) a alteração dos veículos de publicação dos atos e fatos relevantes de interesse dos detentores de CRI; 
(vii) a exclusão das declarações da BRC Securitizadora e previsão e estabelecimento das declarações prestadas pela 
ISEC Securitizadora em razão da assunção do patrimônio separado, no âmbito da emissão dos CRI, conforme Cláusula VIII 
do Termo de Securitização;(viii) uma vez substituída a Securitizadora, a autorização para aditamento dos Documentos 
da Operação para prever as alterações supracitadas, bem como, a reformulação do Termo de Securitização de modo a 
adequá-lo aos padrões utilizados pela ISEC Securitizadora; e (ix) a autorização para que a Emissora e a Oliveira Trust 
DTVM S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente Fiduciário”) pratiquem todos e quaisquer atos 
relativos à implementação da deliberação a ser tomada nos termos dos itens “i” a “viii” acima, inclusive o aditamento dos 
Documentos da Operação. A Securitizadora deixa registrado que o quórum de instalação para esta assembleia é de 75% 
dos titulares de CRI e as deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes na assembleia geral. Preferencialmente 
os titulares dos CRI deverão encaminhar com 48 horas de antecedência à Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A., na qualidade de Agente Fiduciário dos CRI, por meio do endereço eletrônico ger1.agente@oliveiratrust.
com.br, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. No dia da 
realização da assembleia, os representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 minutos de antecedência, 
munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por correio eletrônico. Os 
termos em maiúsculas que não sejam definidos no presente Edital têm o significado que lhes é atribuído no Termo de 
Securitização. São Paulo-SP, 30/05/2019. BRC Securitizadora S.A. (30 e 31/05 e 01/06/2019)

BRC Securitizadora S.A.
CNPJ/MF nº 08.653.753/0001-08 – NIRE 35.300.338.294

Assembleia Geral Extraordinária de Titulares dos Certificados de recebíveis imobiliários
da 10ª série da 1ª Emissão da BRC Securitizadora S.A. – Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 10ª Série da 1ª emissão da 
BRC Securitizadora S.A., CNPJ/MF nº 08.653.753/0001-08 (“Emissora” ou “BRC Securitizadora”), nos termos da Cláusula 
X do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 10ª série da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários 
da Emissora firmado em 22/04/09, aditado na mesma data e posteriormente em 08/11/2017 (“Termo de Securitização”), 
a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares de CRI a ser realizada, em 1ª convocação, em 24/06/2019, às 11 horas, 
na sede da Emissora na Rua Hungria, nº 620, 4º andar, em São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
(i) a autorização para substituição da empresa responsável pela administração fiduciária do patrimônio separado dos CRI, 
com a consequente transferência deste para a ISEC Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.769.451/0001-08 
(“ISEC Securitizadora”), com a assunção, por esta, de todos os direitos e obrigações da BRC Securitizadora nos documentos 
que formalizam a Emissão dos CRI, com efeito “ex nunc”, ou seja, a partir da eventual aprovação, autorizando, inclusive, 
a celebração de todos os documentos e aditamentos que se fizerem necessários; (ii) uma vez aprovado o item (i), a 
autorização para que a emissão dos CRI seja transferida para a 40ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora; (iii) a 
autorização para a abertura de conta em nome da ISEC Securitizadora junto ao Banco BNP Paribas Brasil S.A. (CNPJ/MF 
nº 01.522.368/0001-82) (“Nova Conta Centralizadora”), devendo todos os custos necessários para abertura da Nova Conta 
Centralizadora serem arcados diretamente pela Cedente, e eventual saldo do patrimônio separado existente na atual conta 
centralizadora em nome da Emissora (“Antiga Conta Centralizadora”) transferido para a Nova Conta Centralizadora, seguido 
do imediato encerramento da Antiga Conta Centralizadora; (iv) a autorização para alteração da cláusula de despesas do 
Termo de Securitização, conforme redação proposta pela ISEC Securitizadora, de modo que os custos de manutenção 
da operação, incluindo, mas não se limitando a manutenção da Nova Conta Centralizadora, gestão, cobrança, realização, 
administração, custódia e liquidação do patrimônio separado e pagamento de prestadores de serviços contratados sejam 
realizados por meio da constituição, pelo Cedente, de um fundo de despesas equivalente, no mínimo, às despesas ordinárias 
e recorrentes vinculadas ao Patrimônio Separado dos CRI previstas para os três meses subsequentes ao mês em curso , 
bem como as condições para constituição do referido fundo de despesas e a obrigação da Cedente de sua recomposição 
mês a mês; (v) a autorização para a aprimoramento das disposições relativas ao Compartilhamento de Garantias e da 
Alienação Fiduciária, evidenciando o compartilhamento proporcional dos recursos obtidos com a eventual excussão da 
Alienação Fiduciária entre os CRI, os certificados de recebíveis imobiliários da 7ª Série da 1º emissão da BRC Securitiza-
dora, e as demais CCI que não integram o patrimônio separado das emissões de certificados de recebíveis imobiliários 
mencionadas; (vi) a alteração dos veículos de publicação dos atos e fatos relevantes de interesse dos detentores de CRI; 
(vii) a exclusão das declarações da BRC Securitizadora e previsão e estabelecimento das declarações prestadas pela 
ISEC Securitizadora em razão da assunção do patrimônio separado, no âmbito da emissão dos CRI, conforme Cláusula VIII 
do Termo de Securitização;(viii) uma vez substituída a Securitizadora, a autorização para aditamento dos Documentos 
da Operação para prever as alterações supracitadas, bem como, a reformulação do Termo de Securitização de modo a 
adequá-lo aos padrões utilizados pela ISEC Securitizadora; e (ix) a autorização para que a Emissora e a Oliveira Trust 
Dtvm S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente Fiduciário”) pratiquem todos e quaisquer atos 
relativos à implementação da deliberação a ser tomada nos termos dos itens “i” a “viii” acima, inclusive o aditamento dos 
Documentos da Operação. A Securitizadora deixa registrado que o quórum de instalação para esta assembleia é de 75% 
dos titulares de CRI e as deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes na assembleia geral. Preferencialmente 
os titulares dos CRI deverão encaminhar com 48 horas de antecedência à Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A., na qualidade de Agente Fiduciário dos CRI, por meio do endereço eletrônico ger1.agente@oliveiratrust.
com.br, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. No dia da 
realização da assembleia, os representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 minutos de antecedência, 
munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por correio eletrônico. Os 
termos em maiúsculas que não sejam definidos no presente Edital têm o significado que lhes é atribuído no Termo de 
Securitização. São Paulo-SP, 30/05/2019. BRC Securitizadora S.A. (30, 31/05 e 01/06/2019)

O varejo registou o melhor de-
sempenho dos últimos quatro 
anos. Em 2018, o setor teve o 
maior número de contratações 
liquidas desde 2015, com uma 
média de 102 mil novas vagas 
com carteira registrada, segun-
do dados do Caged.

De acordo com Prof. Claudio 
Felisoni de Angelo, presidente 
do IBEVAR, o setor é o 2º maior 
do Brasil, fi cando atrás apenas 
de cargos governamentais. O 
Carrefour, por exemplo, abriu 
mais de 5,5 mil vagas para acom-
panhar a demanda de expansão. 

Em 2019, a projeção do IBE-

VAR é de 3,5% de crescimento 
nas vendas no comércio. Para 
Felisoni, o balanço do último 
trimestre de 2018 já apontava 
para um progresso. “Os primei-
ros meses revelam ainda um 
crescimento lento das vendas. 
Uma melhora mais acentuada 
deve ocorrer no segundo se-
mestre. Mesmo processo deve 
acontecer com a empregabili-
dade. Com o crescimento das 
vendas, consequentemente, 
temos uma expansão do mer-
cado e o surgimento de novas 
vagas no setor varejista”, avalia 
o executivo (AI/Ibevar).

Varejo é o segundo mercado 
que mais emprega no Brasil
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

Página 6 São Paulo, quinta-feira, 30 de maio de 2019

 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: FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Trindade, PE, data-nascimento: 30/08/1967, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ladislau de Araújo e de Terezinha da Silva Araújo. 
A pretendente: SILVIA REGINA DE SOUZA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 15/05/1969, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro José de Souza e de Maria das Dores Silva.

O pretendente: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS, profi ssão: controladora de acesso, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 11/08/1974, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Roberto Alves dos Santos e de 
Alzira Maria de Souza. A pretendente: JÉSSICA VIEIRA DA SILVA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 31/07/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Vieira da Silva e de Givanilda 
Maria da Silva.

O pretendente: BRUNO DA SILVA VIEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar de Lima Vieira e de Lucineia Silva da Silveira Vieira. 
A pretendente: DANIELE APARECIDA CAVALCANTE, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 06/04/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Luiz Cavalcante e de Maria Aparecida Cavalcante.

O pretendente: MAICSON ALVES DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1995, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Marcelo Alves da Silva e de Silvania Alves de Souza. A pretendente: 
GABRIELA SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturali-
dade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 28/11/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fabio Herminio de Oliveira e de Elisangela Olivia dos Santos.

O pretendente: LUCAS BEZERRA DE OLIVEIRA, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/04/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Alves de Oliveira e de Adriana da Fonseca Bezerra 
Oliveira. A pretendente: JENNIFER MISSIAS EUZEBIO, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/2000, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Vicente Euzebio e de Jussara da Silva Missias.

O pretendente: IGOR BARBOSA DE LIRA SOUSA, profi ssão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cristovam de Lira Sousa Filho e de Silvana 
Barbosa Silva Sousa. A pretendente: LETÍCIA TAVARES CAVALCANTE, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jozenildo Padilha Cavalcante e de Maria 
Luciana Tavares Cavalcante.

O pretendente: MICHAEL GABRIEL FERNANDES SILVA DOS SANTOS, profi ssão: 
ajudante de obra, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/06/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Sérgio 
dos Santos e de Elisângela Fernandes Silva dos Santos. A pretendente: PATRÍCIA DE 
SOUSA MORAIS, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 12/01/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Pedro de Morais e de Francisca Pedrina de Sousa Morais.

O pretendente: JEFERSON RODRIGO SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 08/06/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Ferreira dos Santos e de Clenilde Rodrigues Souza. 
A pretendente: DENISE ALMEIDA SILVA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Arôldo de Almeida Silva e de Maria Aparecida Francisca de Almeida Silva.

O pretendente: GENIVAL RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Porto Calvo, AL, data-nascimento: 25/05/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues da Silva e de Maria da Conceição 
da Silva. A pretendente: VERÔNICA DO VALLE DA SILVA, profi ssão: auxiliar de exame, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Donizete de Jesus da Silva e de Elizete 
do Valle da Silva.

O pretendente: DOUGLAS WILLIAN RODRIGUES, profi ssão: aux. de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1994, residente e domiciliado 
em Itapecerica da Serra, SP, fi lho de José Claudio Rodrigues e de Marluce Maria da Silva 
Rodrigues. A pretendente: RUTE FIDEL DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 01/08/1998, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alessandro Jose dos Santos e de Lucia Raquel Fidel dos Santos.

O pretendente: DANIEL LEITE CABRAL, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ana Maria Leite Cabral. A pretendente: PRISCILA DA SILVA 
CAMPOS, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 08/04/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Paulo Firmino de Campos e de Marines da Silva Campos.

O pretendente: THIAGO MARQUES DE PAULA, profi ssão: assitente fi scal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Deusmar de Paula e de Odete Marques de 
Oliveira. A pretendente: FLAVIA VIEIRA VALVERDE DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico 
contábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Gomes de Oliveira e 
de Corina Veronica Vieira Valderde.

O pretendente: EVERTON PEREIRA BARRETO, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lairton José Barreto e de Tereza Pereira Barreto. A preten-
dente: RENATA CACIOLI JAIME RODRIGUES, profi ssão: terapeuta, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jundiaí, SP, data-nascimento: 03/03/1990, residente e domiciliada em Santo 
André, SP, fi lha de Vagner Jaime Rodrigues e de Marcia Catarina Cacioli Jaime Rodrigues.

O pretendente: CELSO LUIZ MENDES, profi ssão: técnico em seguraça do trabalh, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Paranaguá, PR, data-nascimento: 19/09/1969, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ismael Mendes e de Tereza Maria Nascimento 
Mendes. A pretendente: THÂNIA YOSHIOKA SALERMO, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1981, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Salermo e de Nair Yoshioka Salermo.

O pretendente: TIAGO ALVES SANTOS, profi ssão: controlador de acesso, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 28/05/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelino Alves Santos e de Eunice dos 
Santos Silva. A pretendente: BEATRIZ SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 04/07/2000, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Givaldo Alves dos Santos e de 
Marlene de Souza Santos.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elson dos Santos Silva e de Maria Lucia Pereira da Silva. 
A pretendente: DANIELE SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 19/06/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Givaldo Alves dos Santos e de Marlene de Souza Santos.

O pretendente: DANILO GONÇALVES BARROS, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 24/08/1993, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Newton de Sousa Barros e de Joelma Gonçalves Coimbra Barros. A 
pretendente: CINTHIA MOURA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edmilson Rodrigues da Silva e de Maria das Graças Moura Silva.

O pretendente: LUAN JUNIOR GENEGI, profi ssão: boracheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Rolim de Moura, RO, data-nascimento: 22/07/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Aparecida Genegi. A pretendente: TATIANE 
APARECIDA FURQUIM SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Geraldo dos Santos e de Aparecida Benedita Furquim Ramos.

O pretendente: VINÍCIUS RODRIGUES SANTOS DE ARANDAS, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan Marcio de Arandas e de Simone 
Rodrigues Santos. A pretendente: GABRIELLA ALVES LEITE, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/2001, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Belindo Vieira Leite e de Rosimere Alves Vieira.

O pretendente: BERNARDO DE SENA FABIO, profi ssão: pintor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Norberto Fabio e de Edmê Maria de Sena Fabio. A 
pretendente: KARINA MAGALHÃES PIRES, profi ssão: balconista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 16/05/1980, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter Muniz Pires e de Miriam de Magalhães Pires.

O pretendente: DOMINGOS GUILHERME DOS SANTOS, profi ssão: encarregado de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Andorinha, BA, data-nascimento: 27/02/1994, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Guilherme dos Santos e de Joana dos 
Santos e Santos. A pretendente: ANA CAROLINA PEREIRA NASCIMENTO, profi ssão: 
operadora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Nascimento 
e de Sidnéia Pereira dos Santos Nascimento.

O pretendente: TIAGO SERAFIM, profi ssão: desenhista, estado civil: viúvo, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Serafi m Sobrinho e de Ângela Regina Serafi m. A pretendente: KÁTIA DA 
ROCHA NOVAIS, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 10/06/1988, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Alberto Vitor 
de Novais e de Janeide Maria da Rocha.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DA SILVA, profi ssão: coordenador de fi lial, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 30/11/1979, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria de Lourdes Izidoro da Silva. A pretendente: KEILA DA SILVA 
VICENTE, profi ssão: operadora de call center, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 01/07/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Cacildo Pedro Vicente e de Maria Aparecida da Silva Vicente.

O pretendente: LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 26/01/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otávio Henrique de Oliveira e de Elisângela Santos de 
Oliveira. A pretendente: KARINA DE SANTANA, profi ssão: autônoma, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1982, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria de Santana.

O pretendente: WELLINGTON ROCHA SILVA, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itamaraju, BA, data-nascimento: 07/02/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Samuel Souza Silva e de Maria dos Anjos Ferreira Rocha. A 
pretendente: KELLY DOS SANTOS SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Izaquiel Leoncio da Silva e de Andreia dos Santos Pinto.

O pretendente: ROÁDSON RODRIGUES DA CRUZ, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 08/12/1984, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Domingos Rodrigues Vieira e de Maricinalva Florentino da Cruz. A 
pretendente: ADILENE DA SILVA, profi ssão: camareira, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ortigueira, PR, data-nascimento: 20/07/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Francisco da Silva e de Cornélia Cardoso da Silva.

O pretendente: ROBSON DE OLIVEIRA, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Oliveira e de Aparecida Ignacio de Oliveira. 
A pretendente: GILMARA DOS SANTOS FERREIRA, profi ssão: manicure, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1971, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ananias Ferreira e de Waldelice dos Santos Ferreira.

O pretendente: MARCOS PAULO BARRÊTO, profi ssão: mertalúrgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luciano Barrêto e de Magali Quintela Cavalcante 
Barrêto. A pretendente: FÁTIMA APARECIDA LIMA, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1981, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Henrique Alcantara Lima e de Ivete Mendes Lima.

O pretendente: ELTO BARBOSA, profi ssão: chaveiro, estado civil: divorciado, naturalida-
de: Cafezal, PR, data-nascimento: 25/06/1969, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Angelo Barbosa e de Genilda Severina Barbosa. A pretendente: MARIA 
APARECIDA ALVES DE BRITO, profi ssão: agente de organização escolar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1972, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Colimério Alves de Brito e de Petronila Maria de Brito.

O pretendente: ANTONIO EVALDO VIEIRA LIMA, profi ssão: ajudante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Cratéus, CE, data-nascimento: 25/10/1974, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Penha Lima e de Espedita Vieira Lima. A pretendente: 
HELIENE SOARES DE SOUSA, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: Itaju do Colônia, BA, data-nascimento: 01/05/1971, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de David Soares de Sousa e de Nair Maria de Jesus.

O pretendente: ADRIANO PAULO FERREIRA, profi ssão: estoquista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1976, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Paulo Ferreira e de Antonia Maria da Silva Ferreira. 
A pretendente: MARIA DO SOCORRO RAFAEL DA SILVA, profi ssão: controladora de 
acesso, estado civil: divorciada, naturalidade: Sertânia, PE, data-nascimento: 17/05/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Rafael Silva e de Maria 
Guimarães da Silva.

O pretendente: JAIR BERNARDINO JÚNIOR, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Bernardino e de Vania Martins Ribeiro Bernardino. A 
pretendente: ROSANGELA REGINA DE SOUZA, profi ssão: vendedora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1990, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jovanes de Souza e de Sonia Regina de Souza.

O pretendente: ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1952, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Batista de Oliveira e de Joana Borgonove. 
A pretendente: VERA LÚCIA BATISTA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Conceição da Barra, ES, data-nascimento: 24/03/1960, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Durval Xavier da Silva e de Benedita Batista da Silva.

O pretendente: WILLIAM DE MEIRA PAIXÃO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ari Maria Paixão e de Roseli Maria de Meira Paixão. A pre-
tendente: JENIFFER SILVA DE JESUS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edvaldo do Nascimento de Jesus e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: LUIZ GUILHERME DE SOUSA SAMPAIO FASTERRA, profi ssão: pizzaiolo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio Sampaio Fasterra e de Rita de Cassia 
de Sousa. A pretendente: BRUNA STÉFANY DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rogério da Silva e de Maria José Pereira da Silva.

O pretendente: MARCUS PAULO DE MELO SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Lopes da Silva e de Sonia Maria de Melo Lopes 
da Silva. A pretendente: LEICIANE SANTANA DE ANDRADE, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarapari, ES, data-nascimento: 09/12/1993, residente e domiciliada 
em Nova Serrana, MG, fi lha de Nilson Lauro de Andrade e de Rosimeri Barbosa Santana.

O pretendente: FABRÍCIO MONTEIRO DA SILVA, profi ssão: ajduante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Canhotinho, PE, data-nascimento: 22/05/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Monteiro da Silva e de Maria Delva Viturino da Silva. 
A pretendente: LUCIANA GOMES MONTEIRO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: Canhotinho, PE, data-nascimento: 09/03/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Monteiro e de Marlene Maria Gomes Monteiro.

O pretendente: FELIPE FRAGA SOUZA, profi ssão: bombeiro civil, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Fraga Souza e de Rosana da Silva Santos. A 
pretendente: ANA KAROLYNE DE SOUZA MARTINS CIRILO, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ednaldo Martins Cirilo e de Marcia de Souza Tupina.

O pretendente: MARCOS JARDIM DIAS, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Tremedal, BA, data-nascimento: 16/09/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joaquim da Costa Dias e de Neuza Jardim Dias. A pretendente: KELLY 
CRISTINA OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Xavier dos Santos e de Maria Aparecida de Oliveira Santos.

O pretendente: SINVAL LUIS DOS SANTOS NASCIMENTO, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Maracás, BA, data-nascimento: 10/09/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alirio Luiz Nascimento e de Maria de Lourdes Gama dos 
Santos. A pretendente: JOSIELE MARIA DA SILVA VIEIRA, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 05/10/1976, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Antonio Vieira e de Maria José Candido da Silva.

O pretendente: MARCO ANTONIO CARDOSO, profi ssão: chaveiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1967, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Cardoso e de Margarida Feliciano Cardoso. A pretendente: 
SIRLEI SILVA DE CARVALHO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Adelson Alves Carvalho e de Iraci Neres da Silva.

O pretendente: ELIZANDRO BISPO DE MOURA, profi ssão: auxiliar de acabamento grá-
fi co, estado civil: solteiro, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 29/01/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Luiz Rodrigues de Moura e de 
Miralva Bispo de Sena. A pretendente: MARCELA GABRIELA DE OLIVEIRA, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Pariquera Açu, SP, data-nascimento: 
03/10/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Avelino 
de Oliveira e de Jussara Aparecida Barbosa de Sousa.

O pretendente: HERALDO DE SANTANA E SOUZA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Pilão Arcado, BA, data-nascimento: 06/06/1951, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Ribeiro de Souza e de Dalva de Santana 
e Souza. A pretendente: ROSELÍ RIBEIRO BORGES, profi ssão: doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: Padre Paraíso, MG, data-nascimento: 12/01/1975, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Epaminondas Coimbra Borges e de Ana Ribeiro Borges.

O pretendente: ADEMIR MARQUES DE ALMEIDA, profi ssão: varredor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Paudalho, PE, data-nascimento: 05/11/1969, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Inacio de Almeida e de Odete Maria de Almeida. 
A pretendente: PATRICIA FABIANA MANCINHO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Paulista, PE, data-nascimento: 14/04/1982, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Gilson Mancinho e de Celia da Silva Mancinho.

O pretendente: CARLOS SILVA GONÇALVES, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Boquira, BA, data-nascimento: 25/07/1970, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Inário Gonçalves e de Guiomar Silva Gonçalves. A pre-
tendente: ALINE CAMPOS NUNES DA SILVA, profi ssão: confeiteira, estado civil: viúva, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio Nunes e de Elania Campos.

O pretendente: EVANILDO LIMA VARGAS, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Rio Janeiro, RJ, data-nascimento: 12/03/1970, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sergio Maria Vargas e de Jupira Angela Lima Vargas. A pretendente: 
NILZANILA NASCIMENTO DA SILVA, profi ssão: auxiliar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Osasco, SP, data-nascimento: 02/02/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nilton Alves da Silva e de Ednice Marcelino do Nascimento.

O pretendente: ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Araruna, PB, data-nascimento: 21/07/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Severino da Silva e de Francisca Ferreira de 
Oliveira Silva. A pretendente: ALESSANDRA BISPO IANEZ FERREIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/2001, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio Ianez Ferreira e de Ligia Bispo Garcia.

O pretendente: FERNANDO BUTINHÃO DO NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Soares do Nascimento 
e de Fernanda Butinhão. A pretendente: MARIAN SILVA LIMA, profi ssão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: Seabra, BA, data-nascimento: 26/11/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonas Francisco Lima Silva e de 
Luzia Silva Souza Lima.

O pretendente: CELSO JOSÉ DE SOUSA, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 28/07/1959, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Manoel de Sousa e de Dalila Durvalina de Jesus. A pretendente: 
JOANITA MARIA DE JESUS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Jacobina, 
BA, data-nascimento: 24/06/1960, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Anatália Maria de Jesus.

O pretendente: RENAN DANIEL FONSECA DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo da Silva e de Vera Lucia Fonseca. A preten-
dente: KARINA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: fi scal, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zenith Rodrigues dos Santos.

O pretendente: ALEKSANDRO MARIANO DA SILVA, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 09/10/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genival Mariano da Silva e de 
Neusa Aparecida Colaço da Silva. A pretendente: CRISTIANE ROCHA DOS SANTOS, 
profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/02/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Esmeraldino Biserra 
dos Santos e de Maria Rilza Rocha.

O pretendente: ALBERT HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Camaçariba, BA, data-nascimento: 07/10/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lucivalda Martins de Oliveira. A preten-
dente: EDUARDA VITORIA MELO DE PONTES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 21/08/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliane Melo de Pontes.

O pretendente: GUSTAVO SILVA, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Itajuipe, BA, data-nascimento: 16/04/1988, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Maria Raimunda Santos Silva. A pretendente: ANDREA JOSICLEIDE 
AGOSTINHO BEZERRA DE LIMA, profi ssão: operadora de loja, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Ribeirão, PE, data-nascimento: 06/06/1982, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Nunes de Lima e de Vasti Agostinho Bezerra de Lima.

O pretendente: FELIPE ROBERTO DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1996, residente e domiciliado em Suzano, 
SP, fi lho de Claudio Roberto dos Santos e de Neusa de Almeida dos Santos. A pretendente: 
HÉLIO SOARES FERRO, profi ssão: bancário, estado civil: solteira, naturalidade: Jacinto, 
MG, data-nascimento: 17/06/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Adinaldo Soares Ferro e de Ana Colares Ramalho.

O pretendente: LUIZ FERNANDO DA SILVA DIAS, profi ssão: madeireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco da Silva Dias e de Nair Maria da Silva 
Dias. A pretendente: BRUNA JHENIFER SANTOS DE ALMEIDA, profi ssão: recreadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Santos de Almeida e de 
Andreia Cristina de Almeida.

O pretendente: EDSON DE SOUZA LOPES, profi ssão: estoquista junior, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Idalino Lopes e de Maria Luzia de Souza Lopes. A 
pretendente: VANIA BONIFÁCIO, profi ssão: técnica de espirometria, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1979, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adão Bonifácio e de Maria Izilda Dias Bonifácio.

O pretendente: WELLINGTON DE FREITAS CANDIDO, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Luiz Candido e de Carmem Lucia de Freitas 
Candido. A pretendente: MARCELA GOMES MARTINS, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1981, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de José Martins e de Jandira Gomes da Silva.

O pretendente: ROBERTO GONÇALVES RIBEIRO, profi ssão: torneiro mecânico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 15/07/1965, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Gonçalves Ribeiro e de Lazara 
Estevam Ribeiro. A pretendente: VIVIANE HELENA DE FREITAS LÚCIO, profi ssão: auxiliar 
de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
01/10/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco 
Lúcio e de Luci Helena de Freitas.

O pretendente: JEFFERSON DE PAULA SILVA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Odilon Moura da Silva e de Maria Na-
talina de Paula Silva. A pretendente: SUELEN GRAZIELE SOARES, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
14/05/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Natanael Rodrigues 
Soares e de Ana Lucia Soares.

O pretendente: DANIEL DIAS DOS SANTOS, profi ssão: assistente de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Dias dos Santos Filho e de Edna 
Aparecida de Sousa Campos dos Santos. A pretendente: CAMILA ALBUQUERQUE DA 
SILVA SANTOS, profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 25/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Eraldo Camilo Santos e de Ada Albuquerque da Silva Santos.

O pretendente: RENAN VINICIUS DA SILVA, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Keler Cristine da Silva. A pretendente: MICHELE VIEIRA 
DE CARVALHO, profi ssão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 11/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Valdir José de Carvalho e de Lucia Vieira Pereira de Carvalho.

O pretendente: SANDRO DE JESUS VIEIRA, profi ssão: copista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São João do Paraí, MG, data-nascimento: 07/09/1987, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Manoel Cordeiro Vieira e de Izabel de Jesus Vieira. A pretendente: 
MARIA ANTONIA OLIVEIRA DE SÁ, profi ssão: ascensorista, estado civil: solteira, natura-
lidade: Itinga do Maranhão, MA, data-nascimento: 28/12/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Ferreira de Sá e de Raimunda Marcelina Oliveira.

O pretendente: EVERTON SILVA DE MELO, profi ssão: agente de organização escolar, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Barbosa de Melo e de Maria José 
Martins da Silva. A pretendente: MICHELE APARECIDA SILVA CARVALHO MARANHÃO, 
profi ssão: auxiliar de saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 17/10/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Domingos Costa Maranhão e de Maria Antonia Silva Carvalho Maranhão.

O pretendente: MARCOS HENRIQUE MENDES, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1995, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Marcelo de Jesus Mendes e de Tatiana Ancristina Pereira da Costa. A 
pretendente: NATHALIA SANTANA LIMA, profi ssão: auxiliar de compras, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson de Jesus Lima e de Luzinete Maria de Santana Lima.

O pretendente: WALLACE MÜLLER FERREIRA DA SILVA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Custodio da Silva e de Maria 
Alice Ferreira da Silva. A pretendente: KATHALYN CONTI DOMINGOS DE OLIVEIRA, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/12/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wanderlei Alves 
de Oliveira e de Elisangela Domingos de Barros.

O pretendente: WANDERLEY FERREIRA DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Altinho, PE, data-nascimento: 11/09/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria de Lourdes Ferreira da Silva. A pretendente: ELIANE 
MARIA DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano 
do Sul, SP, data-nascimento: 19/03/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Elias da Silva e de Maria Otília da Silva.

O pretendente: BRUNO VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1993, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Marcos Correia da Silva e de Nelci Pereira de Almeida. 
A pretendente: TALYSSA DE LIMA MARQUES, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cícero Marques Filho e de Lucimar Sousa de Lima Marques.

O pretendente: JEFFERSON SABINO, profi ssão: operador de empilhadeira, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivone Aparecida Sabino. A pretendente: APARECIDA 
DE FATIMA DOS SANTOS CARNEIRO, profi ssão: ajudante de cozinha, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Heleno Julio Carneiro e de Rita dos Santos Carneiro.

O pretendente: RAFAEL BRITO CARVALHO, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Camacã, BA, data-nascimento: 12/05/1992, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Joventino Carvalho do Nascimento e de Ednalva Santos Brito. A 
pretendente: GABRIELA GONÇALVES DE AGUIAR, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaias Gonçalves de Aguiar e de Thereza 
Gonçalves de Aguiar.

O pretendente: ALAN RODRIGUES ARAUJO, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 04/01/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Bosco de Andrade Araujo e de Maria José Rodrigues 
de Sousa Araujo. A pretendente: GENI ALVES ARANDA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1987, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Luiz Aranda e de Francisca Alves Aranda.

O pretendente: FELIPE PEREIRA COSTA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 14/02/1992, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Avelino da Costa e de Josefa Pereira 
Costa. A pretendente: FLÁVIA LINO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de farmácia, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1992, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Lino dos Santos e de Roseli Silva Araujo.

O pretendente: CLEVERTON DE LIRA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Lucicleide de Lira Silva. A pretendente: JENNIFER 
DE SOUZA SILVA, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, 
SP, data-nascimento: 26/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Alexandre Silva e de Vera Maria de Souza.

O pretendente: ÉRICK DE SOUZA DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente técnico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonino Peixoto de Oliveira e de Marly de Souza. A 
pretendente: FRANTHESCA BRAGA SANTOS, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 10/02/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilmario Alves dos Santos e de Vilmara de Oliveira Braga.

O pretendente: GÊMISON BARBOSA DE ALMEIDA, profi ssão: lídes de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Barra, BA, data-nascimento: 15/05/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson Pereira de Almeida e de Adenildes Barbosa de 
Almeida. A pretendente: KELLI CRISTINA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1986, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de José Aparecida da Silva e de Graciete Almeida de Melo da Silva.

O pretendente: MARCIO ALVES DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1958, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Serafi m Alves da Silva e de Maria Auxiliadora da Silva. A pretendente: 
SANDRA REGINA FONSECA DA SILVA RIBEIRO, profi ssão: pedagoga, estado civil: viúva, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1970, residente e domiciliada em Mauá, 
SP, fi lha de Antonio Atenes da Silva e de Maria Fonseca dos Santos.

O pretendente: PHILIPE MIQUÉAS ROCHA DA SILVA, profi ssão: funcionário público, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Santos da Silva e de Carlye-
des Fernandes Rocha da Silva. A pretendente: ROSEMEIRE GONÇALVES DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio 
da Silva e de Maria de Lourdes Gonçalves.
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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.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 30 de Maio de 2019. 
Dia de Santa Joana D’Arc, Santa Amélia, São Fernando III, São 

Batista Verani e Dia do Anjo Mumiah, cuja virtude é a espiritualidade. 
Dia do Geólogo, Dia do Decorador e Dia dos Bandeirantes. Hoje 
aniversaria o guitarista Tom Morello que completa 55 anos, o jogador 
de futebol Steven Gerrard que chega aos 39 anos e a modelo e atriz 
Yoona que nasceu em 1990.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau é uma pessoa versátil falante 

e sociável.  Em geral não faz restrições a ciência de seu tempo, mas 
segue as tradições espirituais de todas as épocas. Costuma ser bastante 
hábil em ver além das aparências e gosta de partilhar o que percebe, 
principalmente se isto ajudar as pessoas. Aprecia o conhecimento das 
leis, sejam elas científi cas humanas ou divinas, e geralmente têm vida 
longa. Tem um senso de humor natural. No lado negativo se sentir 
hostilidade tende a fi car mal-humorado  e irritado.

Magia dos sonhos
HOMEM – Bonito, alguém a ama em segredo. Alto, boa sorte. Ca-

reca, abundância. Gordo, perigos. Nu, cuidado com pessoa falsa. Com 
barba, aumento na família. Baixo, novos amores. Louro, reconciliação. 
Moreno, intrigas. Rico, prejuízos. Pobre, felicidade. Morto, desastre. 
Mata-lo, terá vida longa. Que o persegue, vitória sobre situações 
difíceis. Um homem destacado, abundância. Um político, felicidade. 
Velho, sorte no jogo durante a fase da Lua em que sonhou. Números 
de sorte: 11, 21, 24, 38 e 61

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

Esta quinta é o vigésimo sexto dia da lunação. A Lua em bom aspecto com Mercúrio tende a dar mais clareza e 

iniciativa para resolver mal-entendidos. Entretanto ainda teremos que lidar com alguns obstáculos.  A Lua em 

mau aspecto com Saturno pode nos deixar um tanto desanimados. Mas não podemos perder as esperanças. A Lua 

em aspecto positivo com Júpiter traz confi ança e determinação, apesar das difi culdades que podemos enfrentar 

durante toda a quinta-feira.
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O Sol em Gêmeos, a casa três ajuda a 
reorganizar e a mudar a sua vida. As 
atitudes baseadas nos sentimentos 
e emoções podem ser perigosas. A 
Lua em mau aspecto com Saturno 
pode o deixar um tanto desanimado. 
Mas não pode perder as esperanças. 
78/578 – Verde.

A Lua em bom aspecto com Mercúrio 
tende a dar mais clareza e iniciativa 
para resolver mal-entendidos. Pro-
cure encontrar os parceiros certos 
para os seus negócios. Aproveite 
para aumentar seus contatos sociais 
e acreditar nas suas possibilidades. 
21/621 – Branco.

O dia não é bom para assuntos de 
dinheiro e profissionais. Existe 
perigo de alguma dispersão por 
isso o dia não é bom para tentar se 
organizar. Estabilidade emocional e 
senso de ordem e direção aumentam 
ajudando a ter novas ideias depois 
do aniversário. 94/294 – Bege. 

Com a Lua na fase minguante a noite 
terá chance de sucesso em suas 
atividades e poder de decisão. Mas 
tudo que fi zer agora deve ter sido 
antes bem preparado. Curta a família 
e fi que perto daqueles que estão ao 
seu lado, evitando criar situações 
difíceis na vida social. 62/462 – cinza.

Pode haver a sensação de desânimo 
que precisa combater nesta fase. 
Tome todo o cuidado em suas ações 
tanto no amor e nos negócios para 
não sofrer, pois o dia é de carência e 
de afetividade maior. A estabilidade 
emocional aumenta a noite. 84/284 
– Amarelo.

Muita felicidade se acreditar e 
agir de forma determinada e com 
objetivos defi nidos, tudo bem pla-
nejado. Lute pelo amparo diante 
da difi culdade deste momento de 
fortes instintos. Muita prudência 
na escolha de suas companhias, que 
atrapalham sua vida no começo de 
junho. 42/342 – Verde.

Dedique-se aquilo que realmente 
importa principalmente as suas 
relações sociais e amorosas. Com a 
Lua minguante as emoções podem 
descontrolar seu bom senso. De 
noite terá a boa sensação de que os 
objetivos estão sendo alcançados. 
73/473 – Cinza.

A Lua em aspecto positivo com 
Júpiter traz confi ança e determi-
nação, apesar das difi culdades que 
podemos enfrentar durante toda a 
quinta-feira. O otimismo e o roman-
tismo são ampliados melhorando 
as emoções e os sentimentos. Irá 
recuperar sua energia e terá muita 
disposição para amar. 54/854 – Azul.

Precisa enfrentar as difi culdades 
que se apresentem e as coisas irão 
melhorar muito neste próximo mês 
de junho. Em qualquer coisa, haja só 
na certeza e com confi ança absoluta. 
Na dúvida não tome decisões impor-
tantes em tudo que lhe diga respeito. 
89/489 – Cinza.

A Lua em fi ca fora de curso à noite 
perto das nove e ativa as emoções, 
mas poderá terminar o dia com 
a sensação de ter conseguido re-
sultado que deseja. Pode superar 
quaisquer ressentimentos no fi nal 
desta lua minguante nesta quinta-
feira. 65/865 – Verde.

Desde cedo à sensibilidade à fl or da 
pele aconselha, a saber, lidar com as 
pessoas. No fi nal da noite, bom perí-
odo para recuperar o lado emocional 
e superar os problemas enfrentados 
recentemente . Terá chance de gran-
des alegrias. 54/354 – Bege.

Simpatias que funcionam
Para realizar um sonho de amor

Escreva em 1 papel um dos seus maiores desejos da sua vida afe-
tiva. Dobre e coloque em um lugar onde ninguém o veja. Durante 13 
dias seguidos, sempre às 6 horas da tarde, faça uma oração especial 
e espontânea a Santa Terezinha do Menino Jesus, explicando a ela a 
razão do seu pedido. Se dentro de alguns dias receber alguma fl or, 
quer dizer que seu desejo será realizado. Mas lembre-se, ninguém 
pode saber sobre a sua magia e é preciso ter paciência, pois só Deus 
sabe o que é melhor para nós. Depois, jogue o papel no lixo.

Sua sensibilidade aumenta e pode 
acabar criando algumas preocupa-
ções que na verdade não existem. 
A Lua em sua fase minguante esta-
biliza as emoções mais fortes que o 
assaltam de manhã.  Com o Sol na 
casa da família participe mais no 
ambiente doméstico. 77/177 – Azul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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TIRACOLO
ADENNB

OVACIONAR
EDULEVI
LEONROA

Gênero
poético de

"Os
Lusíadas"

Turnos de
trabalho
do posto
24 horas

Não existe
no círculo

vicioso

Relativo a
grupos
étnicos

(?)
Ribeiro,
novelista
brasileira

Hans (?),
criador de
vinhetas
da Globo

Diz-se da
veste mui-
to formal

Correia
que

atravessa
o corpo

Orígenes
Lessa,
escritor

brasileiro

A de
Jesus era 
Santa Ana

(Catol.)

(?) Gue-
des, apre-
sentador

de TV

Claude (?)-
Strauss, 

antropólo-
go francês

Ponce de
(?), explo-

rador
espanhol

Triture
com os
dentes

"Os (?) de Sábado à
Noite", filme

protagonizado por
John Travolta

Febre (?): 
é provoca-

da por
bactéria

Ordinais 
correspon-
dentes a

nove

Decalitro
(símbolo)

Indica
citação
(latim)

Sinais
captados

pelo sonar

"(?) Secas",
romance
O andar
para trás

Extraordinário

Uma das consequên-
cias do estresse no
organismo humano

Aclamar 
publica-
mente 

Golfo de
(?): banha
o sul do
lêmen

"Japonês",
em "nipô-

nico"

Luta
brasileira

Terminação
nervosa do
neurônio

Duplos;
dobrados

Empresa
fonográ-

fica

Primeiro
signo

(Astrol.)

3/emi — sic. 4/áden — león — levi.

FLUXO CÓSMICO por Kate Spreckley.

Uma mudança distinta na energia da Terra está trazendo à tona 
novos níveis de percepção espiritual e criatividade, o que está 
ajudando a levar o planeta a uma nova direção. Nossa consciência 
está sendo infundida com as sementes de novos propósitos, novas 
percepções e novos entendimentos. À medida que cultivamos essas 
sementes, aproveitamos a energia de nossa alma para manifestar a 
nova realidade da Terra. As mudanças que ocorrem agora exigem 
que você permaneça na verdade de sua autenticidade, para agir 
com integridade, humildade e gratidão. Considere os passos dados 
em direção aos novos potenciais e oportunidades que surgem ago-
ra. Trabalhe com o fl uxo de energias cósmicas e você achará mais 
fácil direcionar a essência de sua alma para suas manifestações 
físicas, criando assim uma realidade que seja pacífi ca, amorosa e 
equilibrada. Muito amor.

https://www.spiritpathways.co.za/
 Tradução Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br
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SERVIÇO PRESTADO PELO SÓCIO
Em se tratando de serviços de construção civil e correlatos, quando 
prestados única e exclusivamente pelo sócio, ou proprietário, haverá 
retenção de 11%? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO PARA QUITAÇÃO DE RESCISÃO POR TÉRMINO DE 
CONTRATO DE APRENDIZAGEM, SERÁ DE 10 DIAS?

Afirmativo, conforme previsto no § 6° do Artigo 477 da CLT com-
binado com o § 1° do Artigo 23 da IN SRT/MTE 15/2010, o critério 
foi adotado pela Reforma Trabalhista, assim, considerar 10 dias 
contados do termo final do contrato.

MANTER O ABONO DE 10 DIAS
Com a reforma trabalhista que permite que as férias sejam dívidas em 
até 3 períodos, empresa pode manter o abono em 10 dias? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

VERBAS RESCISÓRIAS
Na rescisão de aposentado por invalidez, quais são as verbas rescisórias? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EVOLUÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE
Qual o período mínimo ou máximo para o contrato intermitente, 
devemos pagar os benefícios do ticket refeição, como proceder para a 
demissão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRATAMENTO DAS VENDAS CANCELADAS
Como deve ser o tratamento das vendas canceladas na EFD-REINF? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZO PARA READMISSÃO APÓS ACORDO
Na rescisão de contrato de trabalho por acordo entre as partes, 
qual o prazo para readmissão? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® MAIO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

Manifestação pelo Dia Internacional da 

Mulher, em São Paulo. 

O app, chamado “Security Care” e 
desenvolvido por uma empresa ho-
mônima, funciona como uma espécie 

de “tornozeleira digital” para garantir a segu-
rança de pessoas que recorreram a medidas 
protetivas contra a violência de gênero.

Funciona assim: tanto a vítima quanto o 
agressor, por determinação judicial, instalam 
o aplicativo em seus celulares. Se o homem 
chegar a uma distância de 500 metros da 
mulher, ela receberá um alerta, assim como 
cinco pessoas cadastradas em uma “rede de 
proteção” e as autoridades responsáveis.

“Se a mulher é vítima de agressão, ela 
vai para medida socioprotetiva junto com 
o agressor. Ela ganha de presente o botão 
do pânico, mas o agressor mata e não quer 
nem saber”, diz Edson Pinheiro, relações 

Aplicativo substitui ‘botão do pânico’ para mulheres

Segundo ele, já houve audiências no Mi-
nistério da Justiça e na Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) para implantar 
o aplicativo no combate à violência de 
gênero no país. “O delegado ou juiz pode 
determinar que o agressor use o aplicativo, 
como uma tornozeleira eletrônica. Existe 
uma série de recursos que as autoridades 
constituídas podem absorver e colocar em 
prática”, acrescenta Pinheiro.

De acordo com ele, o Security Care também 
alerta a mulher, as pessoas em sua rede de 
proteção e as autoridades quando o agressor 
desliga o celular ou desativa o GPS. Além 
disso, conta com reconhecimento facial para 
que o homem tire “selfi es” diárias para com-
provar que não largou o smartphone (ANSA).

públicas da Security Care, que apresentou 
o app durante a última edição da feira inter-
nacional de segurança Exposec, organizada 
pela Cipa Fiera Milano, em São Paulo.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

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: DAGUO JIANG, comerciante, divorciado, natural da China, nascido 
aos 24/10/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Dong Dewang 
e de Chen Saiying. A pretendente: LIJUN WANG, comerciante, divorciada, natural 
da China, nascida aos 30/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Chunxing Wang e de Zhixiu Deng.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DE CARVALHO COSTA, analista de T.I., 
solteiro, natural de São Paulo - SP, nascido aos 06/06/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Lourenço Carlos da Costa e de Maria Camila Graziano 
de Carvalho Costa. A pretendente: MAYARA APARECIDA DA ROCHA, gestora em 
recursos humanos, solteira, natural de São Paulo - SP, nascida aos 12/10/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Nogueira da Rocha 
e de Albertina Aparecida Nascimento da Rocha.

O pretendente: LUCAS VINICIUS GOES REIS, frentista, solteiro, natural de São 
Paulo - SP, nascido aos 22/04/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Ezequiel de Jesus Reis e de Luciana Maria Goes. A pretendente: GABRIELA 
CORREA DSE MELO, autônoma, solteira, natural de Itaborai - RJ, nascida aos 
19/09/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Sampaio 
de Melo e de Zenilda Correa Faria.

O pretendente: ALEGRE ADRIANO DOS SANTOS, marceneiro, solteiro, natural 
de Piraju - SP, nascido aos 30/11/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de José Alipio dos Santos e de Elza Bertolo Santos. A pretendente: LUCIA 
TELMA SANTOS MASCARENHAS, do lar, solteira, natural de Itaberaba - BA, 
nascida aos 30/04/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Daniel da Silva Mascarenhas e de Maria Valdelice Santos Mascarenhas.

O pretendente: FERNANDO TUMENAS BORGES, dentista, divorciado, natural de 
São Paulo - SP, nascido aos 06/10/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, filho de José Hamilton Borges e de Marlene Aparecida Tumenas Borges. A 
pretendente: MARIA PAULA DE BARROS CANTUSIO, internacionalista, solteira, 
natural de Campinas - SP, nascida aos 17/09/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Augusto Cantusio Neto e de Marilda Pereira Barros 
Cantusio.

O pretendente: RODOLFO LYRIO SEVECENCO, inativo, divorciado, natural de 
São Paulo - SP, nascido aos 29/12/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, filho de Rodolfo Sevecenco e de Tania Regina Lyrio Sevecenco. A pretendente: 
VALÉRIA MARIA PAULA CAVALHEIRO, auxiliar de produção, solteira, natural 
de São Paulo - SP, nascida aos 20/03/1976, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Antonio José Eduardo Cavalheiro e de Francisca Flavia 
Fritz Cavalheiro.

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: FELIPE OLIVEIRA, profissão: logista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rita Aucilanda Oliveira. A pretendente: 
REBECA MAGALHÃES DE MOURA, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/2002, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Roberto Ananias de Moura e de Ilda Pereira Magalhães.

O pretendente: MAURICIO BARBOSA DE SOUZA, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Brasilia, DF, data-nascimento: 03/09/1963, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Milton Barbosa de Souza e de Estelina 
Ramos de Souza. A pretendente: DILMA NOGUEIRA NERI, profissão: professora, 
estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Odivaldo Nogueira da Silva e 
de Maria da Silva.

O pretendente: THALES WILLIAM DOS SANTOS RODRIGUES, profissão: 
vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/06/1997, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos 
Rodrigues e de Luciene Cordolino dos Santos. A pretendente: DANIELLE 
CHRISTINA DOS REIS FERREIRA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1998, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Selma dos Reis Ferreira.

O pretendente: LUCAS WELLINGTON GOMES MARANESI, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de David Maranesi e de Luciana 
Gomes da Silva Maranesi. A pretendente: EVELYN FERNANDA LOPES SOARES, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 20/07/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Reinaldo Lopes Soares e de Vania Lair Soares.

Um novo aplicativo apresentado recentemente pode funcionar como alternativa aos “botões do pânico” 
usados em casos de violência contra a mulher
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#tenhacicatrizes
Fernanda Dutra (*)

 
Inovação não-violenta

A comunicação não-violenta 

Quando falamos em comunicação não-violenta, 
tem quem pense se tratar da maneira como se 

comunica alguém que é calmo e fala mansamente. 
Mas ela não se resume à entonação da fala. A comu-
nicação não-violenta é uma metodologia criada pelo 
psicólogo americano Marshall Bertram Rosenberg. 
Em sua pesquisa, ele se questionou por que algumas 
pessoas são violentas e outras não, e chegou à con-
clusão de que, na realidade, todos somos violentos. 

Quando dou essa explicação em algum treinamen-
to, sempre tem alguém que diz: “é verdade, há dias 
em que perco a cabeça”. Nós associamos a violência 
a algum tipo de agressividade, seja física ou verbal, e 
não nos damos conta de que até mesmo a passividade 
pode estar ligada a ela. Por exemplo, quando alguém 
do nosso lado precisa de ajuda e o rejeitamos, estamos 
agindo de forma violenta. Pessoas que falam baixo e 
parecendo calmas também podem ser violentas ao 
dizerem coisas que machucam o outro. Há aquelas 
que não falam o que gostariam, mas induzem os 
outros a falar, gerando fofoca ou tornando a questão 
ainda mais agressiva. 

A passividade pode ser uma grande alavanca para 
a violência. No mundo corporativo, é comum ver 
pessoas passivas, que não resolvem os confl itos por 
medo de falarem o que pensam e, assim, fi carem 
mal com algum colega ou perderem o emprego. O 
resultado disso é a geração de confl itos ainda maiores. 

É preciso enxergar o todo 

Antes de mais nada, em todas as situações, pre-
cisamos deixar o egocentrismo de lado. Nem tudo 
é sobre mim ou contra mim. Um outro exemplo: 
quando enviamos uma mensagem para o WhatsApp e 
vemos que a pessoa já recebeu e leu, mas não retorna, 
começamos a pensar que ela não deu importância, 
que não nos priorizou e mais um monte de coisas. 
O correto seria tirar o foco de nós mesmos e pensar 
que, de repente, nosso interlocutor está muito atare-
fado ou, simplesmente, não está a fi m de responder 
naquele momento porque tem outros temas mais 
urgentes na cabeça. 

A boa notícia é que Rosenberg destacou nosso lado 
violento, mas observou que também temos um lado 
compassivo natural. Foi a partir dessas conclusões 
que ele criou a comunicação não-violenta. De maneira 
simplifi cada, a comunicação não-violenta signifi ca pôr 
em prática a empatia que habita em nós para ir além 
do que parece óbvio. A comunicação não-violenta 

começa quando decidimos enxergar todo o cenário 
e compreendemos que nem sempre somos o centro 
da questão. Precisamos, em todas as situações, 
colocar-nos no lugar do outro. 

A empatia é, na realidade, um difícil exercício, já que 
se colocar no lugar do outro é quase impossível. Não 
temos os mesmos valores, mesmas crenças ou mesmo 
olhar de mundo e o que é algo desafi ador para um, 
não o é necessariamente para o outro.

Por isso, o processo empático exige um exercício 
de compreensão do que levou o outro a agir como 
agiu, baseado nos 4 componentes da CNV:

OBSERVAÇÃO

Observar sem avaliar, sem julgar. Mas é possível não 
julgar? Na verdade, o julgamento é a resposta mais 
rápida que meu cérebro dá para as circunstâncias, 
uma vez que o julgar é usar minhas próprias referên-
cias como base no que outra pessoa esta fazendo. O 
problema é que as referências da outra pessoa são 
completamente diferentes das minhas. 

Julgar é uma autodefesa, pois é como dar uma 
resposta instantânea ao que não se quer conhecer. 
Parto das minhas referências, o que me livra do 
problema de certa forma. 

Por ter consciência de que não tenho controle 
sobre meus julgamentos é que sempre digo que o 
importante é ter consciência de que julgo os fatos. 
Questionar-se sempre. Por mais que tudo leve a crer 
em tal circunstância, perguntar-se se realmente foi 
isso o que ocorreu e procurar entender sobre outros 
pontos de vista.

SENTIMENTO

Já que observo mais os fatos, percebo que por trás 
de comportamentos existem sentimentos. Sim, até 
mesmo para as pessoas mais lógicas do mundo. São os 
sentimentos que propulsionam os comportamentos.

A vulnerabilidade é o que nos conecta de forma 
mais genuína e pode ajudar a resolver confl itos, de 
acordo com o Marshall. 

NECESSIDADE

O terceiro componente são justamente as neces-
sidades que existem por trás dos comportamentos, 
que estão absolutamente envolvidas com nossos 
sentimentos. Entender que quando alguém, e esse 
alguém pode ser a gente mesmo, age com alta expres-
sividade, ou seja, com agressividade ou passividade 
ou qualquer outra forma violenta de comunicação, é 
porque esta pessoa tem necessidades não atendidas.

Compreender quais são as nossas próprias ne-
cessidades e das outras pessoas é primordial para 

ter uma visão mais sistêmica de todo o processo de 
comunicação para com o outro.

Lembrando que compreender não quer dizer que 
necessariamente eu concorde com o comportamento 
da outra pessoa.

PEDIDO

O pedido não deixa de ser uma negociação inte-
grativa, porque quando sou capaz de compreender 
através da minha observação e aprofundamento da 
situação os sentimentos envolvidos tanto comigo 
quanto com a outra pessoa, sou capaz de formular 
pedidos mais congruentes e que gerem ganhos para 
ambos os lados. Aqui formulo um pedido para que 
aquilo que me viola de alguma forma não continue 
acontecendo, mas esse meu pedido é algo que vou 
fazer pensando também no outro lado da moeda, en-
tendendo e compreendendo as necessidades da outra 
pessoa e, mais que isso, entendendo as necessidades 
de tudo e todos ao meu redor, pois a negociação só 
é boa quando dá bons resultados para todos, não é 
mesmo? De que adiante te pedir algo que benefi cie 
você, a mim e ferrar tudo que esta ao nosso redor? 

Onde entra a Inovação?

Inovação não é invenção ou descoberta. A des-
coberta é um fato físico ou científi co a ser validado 
socialmente. Já a invenção pode ser um protótipo, 
uma construção, mas não foi comercializado. A 
inovação por sua vez, envolve a criação de produto, 
um empreendimento e passa a ser comercializado. 
A novidade é uma nova entrega por uma solução 
criativa e a Inovação é o aprendizado mais a ideia 
com solução e lucro.

A comunicação pode ser estruturada em três di-
mensões básicas: intracomunicação, intercomunica-
ção e o pensamento sistêmico. E para cada dimensão 
há um papel fundamental nos processos de inovação.

A intracomunicação, ou a comunicação consigo, 
podemos defi nir como a interpretação que fazemos 
de nós mesmos, o autoconhecimento. Nesta etapa, 
potencializamos talentos e capacitamos pessoas 
para sua mais alta autenticidade e entrega em nível 
de estado de fl ow.

“O fluxo permite absorver essa informação, 
sintetizá-la e integrá-la. Isso impulsiona o processo 
criativo. Então, enquanto todo mundo é levado à 
distração, as pessoas em fl uxo estão se adaptando, 
elas estão usando o estado para levar o desempenho 
para o próximo nível” Kotler, Philip.

“O estado de fl uxo ou Flow está relacionado a uma 
autoconsciência mais baixa sugerindo que ela está 
relacionada a sentimentos e emoções positivas. 
Tanto o bem-estar psicológico quanto o subjetivo 

têm sido empiricamente ligados por inúmeros pes-
quisadores ao longo do tempo.” Bryce & Haworrth.

Na intercomunicação que de fato ocorrem os 
grupos de criação, onde precisamos de olhares 
multidisciplinares que nos levem a divergência para 
uma possível convergência.

“A comunicação, incluindo a rara arte de ouvir, 
é mais necessária do que nunca em nossa era 
digital, à medida que o ritmo da mudança acelera 
exponencialmente, a tecnologia se torna mais com-
plexa e setores inteiros são interrompidos da noite 
para o dia com modelos de negócios imprevistos. 
Simplifi cando, as pessoas ouvem principalmente 
para responder, em vez de entender. No entanto, a 
digitalização exige uma escuta ativa do ecossistema 
para sobreviver e desenvolver estratégias colabora-
tivas com startups, parceiros e clientes em todo o 
mundo.”Alex Goryachev, Forbes Communications 
Council, 5 de fevereiro de 2018.

Diretor Administrativo da Cisco de Estratégia
e Programas de Inovação.

E no Pensamento Sistêmico, percebemos que a 
inovação só pode ocorrer quando a empatia esta 
sendo trabalhada. Inovar produtos ou serviços exige 
um olhar de trazer benefícios a todos.

Passamos a ver a inovação a partir de um paradigma 
sistêmico (ou circular) gerando um impacto com 
maior profundidade. O desafi o de inovar de forma 
sistêmica e empática em uma cultura que tende 
a perpetuar um comportamento consolidado pela 
economia linear. A percepção que o desenvolvimento 
humano coletivo precisa acompanhar o desenvolvi-
mento econômico e tecnológico e se moverem a um 
equilíbrio. Para isso a visão empática, e por isso a 
comunicação sistêmica (comunicação não-violenta 
com pensamento sistêmico) se faz tão necessária, já 
que precisamos ter ganhos de percepção individual 
e coletiva, mais coesão e não somente a entrega de 
valor. Aqui passamos a resgatar valores de equida-
de, inclusão e reaproveitamento dos descartes em 
uma economia circular: redução de necessidade e 
desperdício de materiais, reutilização de produtos 
e reciclagem de materiais.

Neste novo paradigma, é preciso Inovar a inovação 
e para isso é preciso começar pela Inovação do ser, 
entender os outros e ampliar a visão sistêmica!

Até a próxima! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, 
é especialista em comunicação,  sócia diretora da 

Flyfl ow, palestrante, coach, artista plástica, professora e 
consultora de inovação em desenvolvimento humano.

Co-autora do livro PNL e Coaching e autora do livro
Efeito-Melão. Saiba mais em compulsivos.org

Especial

O cigarro faz o Brasil ser refém de 
uma estatística perversa. De cada 
cinco jovens que dão a primeira 
tragada antes dos 18 anos três 
podem se tornar dependentes e 
permanecer fumando ao longo da 
vida adulta

Dante Accioly/Ag. Senado/Especial Cidadania

O impacto para a saúde é desastroso: o uso continuado do 
tabaco está relacionado a pelo menos 50 enfermidades 
graves, como cânceres e doenças respiratórias e cardio-

vasculares. A droga mata mais de 156 mil pessoas por ano no 
Brasil — uma média de 428 óbitos por dia.

A criação de um grupo de trabalho no Ministério da Justiça 
reacendeu o debate sobre as sequelas do fumo e as políticas 
mais adequadas para diminuir o consumo. Assinada em março 
pelo ministro Sergio Moro, a Portaria 263/2019 atribui ao grupo 
a tarefa de rever a tributação sobre os cigarros baseando-se na 
hipótese de que a carga de impostos estimula o contrabando de 
produtos de baixa qualidade, com danos para a arrecadação e 
ainda maiores para a saúde dos brasileiros.

O grupo de trabalho, no qual representantes do Ministério da Saúde 
atuarão como convidados, vai detalhar uma proposta controversa: 
reduzir a carga de impostos — e consequentemente o preço médio 
— do cigarro nacional para torná-lo economicamente mais atraente.

Cigarro paraguaio
Presidente-executivo do Instituto Brasileiro de Ética Con-

correncial, o advogado Edson Vismona defende a redução dos 
tributos, hoje na faixa de 80%, na soma do IPI (Imposto sobre 
Produto Industrializado, que é federal) e do ICMS (Imposto so-

Senado debate aumento de rigor contra cigarro

De acordo com o Inca, entre 2013 e 2017 o consumo 
per capita de cigarro no Brasil caiu 57,8%.

Entre 2003 e 2017 o consumo per capita de cigarro no 
Brasil caiu 57,8% e o número de fumantes,

para 35,6%, segundo o Inca.
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destaca que, entre as dez marcas de cigarros mais vendidas no 
Brasil, quatro são paraguaias. Duas ocupam as primeiras posi-
ções no mercado local. Ele estima em R$ 100 bilhões o prejuízo 
da indústria e em R$ 46 bilhões as perdas com a evasão fi scal.

— Pagam-se 18% de impostos no Paraguai. A média do pro-
duto brasileiro é de R$ 7,46. O ilegal, R$ 3,31. O consumidor vai 
comprar qual? É óbvio.

O argumento, baseado nos efeitos nocivos do rigor tributário, 
integra há muitos anos a pauta de queixas da indústria do tabaco 
— lado a lado com o do suposto equívoco quanto ao preço mínimo 
por maço (R$ 5). Ao longo das duas últimas décadas, entretanto, 
o hábito de fumar vem regredindo de maneira consistente. Entre 
2003 e 2017, o consumo per capita caiu 57,8% e o número de 
fumantes, 35,6%, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Em que intensidade — e por que meios — essas taxas poderiam 
melhorar, seguindo as recomendações da Organização Mundial 
da Saúde (OMS)?

Projeto
No Senado, o PLS 769/2015, do senador José Serra (PSDB-

-SP), ataca o problema em quatro frentes: proíbe qualquer tipo 
de exposição ou promoção de produtos fumígenos, prevê o uso 
de embalagens padronizadas para todas as marcas vendidas no 
Brasil, barra o comércio e a importação de cigarros mentolados 
ou aromatizados e pune o motorista que fumar ou permitir o fumo 
em veículo que transporte menor de 18 anos de idade.

O projeto foi aprovado nas Comissões de Assuntos Sociais 
(CAS) e de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e 
Defesa do Consumidor (CTFC). No ano passado, a CTFC realizou 
duas audiências públicas sobre a proposta, com a participação 
de especialistas a favor e contra o texto.

Representante do Inca, a odontóloga Alessandra Trindade 
Machado lembrou que os custos associados a despesas médicas 
e perda de produtividade provocadas pelo tabagismo no Brasil 
alcançam R$ 56,9 bilhões por ano. O valor que o governo arrecada 
com tributos sobre a venda de cigarros — R$ 13 bilhões anuais 
— representa menos de 23% desse total.

A diretora-executiva da Aliança de Controle do Tabagismo - Pro-
moção da Saúde, Mônica Andreis, também defendeu a proposta:

— Tabaco não é um produto qualquer, é sim uma droga.

A maior resistência ao projeto de Serra é do setor tabagista, 
que movimenta R$ 2,5 trilhões por ano ao redor do mundo. 
Segundo o conselheiro da Associação Brasileira da Indústria do 
Fumo Delcio Sandi, experiências de outros países demonstram 
que vedar completamente a exposição de cigarros ou padronizar 
as embalagens não reduz a prevalência de fumantes. E, segundo 
ele, não existe correlação direta entre o banimento dos cigarros 
aromatizados e a diminuição do consumo.

— Fala-se muito do mentol. Se realmente fosse tão importante, o 
Brasil não teria apenas 4% de participação desses produtos no mercado.

Produtores
Presentes em 48% das cidades da Região Sul, os produ-

tores de fumo também se opõem ao projeto. Para o prefeito 
de Venâncio Aires (RS) e representante da Associação dos 
Municípios Produtores de Tabaco, Giovane Wickert, o projeto 
pode quebrar a principal fonte de renda dos agricultores:

— A aprovação desse projeto vai na contramão e pode gerar 
uma crise muito grande em municípios como o meu — advertiu.

Serra contra-argumenta, lembrando que 80% da produção 
nacional de tabaco é destinada à exportação, segmento não 
afetado pelo texto em análise. Ministro da Saúde entre 1998 
e 2002, ele ressalta que o foco do projeto é o bem-estar dos 
consumidores brasileiros:

— Se o cigarro faz mal, independentemente de gerar em-
prego, não tem sentido deixarmos de combater o tabagismo. A 
indústria está defendendo seus interesses, que são contrários 
à saúde da população.

Do lado oposto está o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) por 
temer que as restrições ao consumo tragam prejuízo aos produ-
tores de tabaco da Região Sul e dos estados de Alagoas e Bahia.

— O projeto vai na direção de acabar com a produção. Mas 
isso não vai acabar com o uso do fumo, porque Estados Unidos, 
China e Índia são grandes produtores e não vão acabar com 
a lavoura. O projeto dá um tiro no pé da produção nacional.

Se depender dos profi ssionais que lidam diariamente com 
tumores malignos e veem no tabagismo uma epidemia, a pro-
posta seguirá em frente:

— Esse projeto é bem-vindo. Acreditamos que é um apri-
moramento necessário em nossas leis — opina o diretor do 
Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital de Amor, ex-Hospital 
do Câncer de Barretos, Rui Manuel Reis.
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