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O prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas, o gover-
nador do estado, João 

Doria, secretários municipais, 
estaduais, representantes 
de autarquias e inspetorias 
se reuniram ontem (3), para 
alinhar as estratégias, mapear 
as necessidades e identifi car 
os avanços da segunda fase 
do Programa Redenção, que 
oferece tratamento aos depen-
dentes químicos. As ações se-
rão articuladas em quatro eixos 
principais: saúde, assistência 
social, segurança e trabalho, 
que atuarão com protocolos e 
metas a curto e médio prazo.

“Chamamos o ministro da 

Prefeitura e Estado discutem 
estratégias para programa 
de combate às drogas

Cidadania, Osmar Terra, para 
trabalharmos juntos em três 
frentes. Comunidades terapêu-
ticas; a ideia de abstinências 
com muitos modelos, mas não 
o único, e em terceiro lugar, nós 
achamos que cada indivíduo 
tenha seu projeto terapêutico 
singular”, disse o coordenador 
de Saúde do Programa Reden-
ção, Arthur Guerra. 

Quanto a internação compul-
sória, Guerra afi rmou que, ainda 
que necessária em alguns casos, 
o programa pretende trabalhar 
com o modelo de internações 
voluntárias, que é quando o 
usuário de drogas aceita ser in-
ternado e tratado. “A internação 

compulsória não pode ser vista 
como o único modelo milagroso 
de resolver todo o problema 
de saúde e social também. Em 
alguns casos ela é indicada. Nós 
trabalhamos no município com 
a internação voluntária, nós 
tivemos em dois anos 10 mil 
internações voluntárias”.

Segundo o coordenador do 
programa Redenção, a taxa de 
internações involuntárias hoje 
no programa em São Paulo é 
em torno de 12%. “Nos seis 
anos do projeto Recomeço [do 
governo do estado], tivemos 
0,03% de internações compul-
sórias [quando o juiz determina] 
e involuntárias entre 12% e 

A meta da Prefeitura de acabar com 80% da Cracolândia, até o fi m do ano que vem,

está mantida.

15%. O Programa Redenção 
[municipal] deve manter esses 
índices”. A meta da Prefeitura 
de São Paulo de acabar com 80% 

da Cracolândia, até o fi m do ano 
que vem está mantida. “É uma 
meta que estamos perseguindo 
de forma bastante objetiva”. 

Já o prefeito Bruno Covas 
disse que o esforço da equipe 
tem sido fundamental para o 
sucesso do programa (ABr).

Doação de sangue
Começou a campanha ‘Junho 

Vermelho’, alçada a categoria de 
lei em vários estados e cidades, e 
que busca chamar a atenção para 
a importância da doação regular 
de sangue. A Organização Mundial 
da Saúde recomenda que cada 
país tenha, entre 3% e 5% de sua 
população doadora de sangue fre-
quente. No Brasil, o índice fi ca em 
1,8%, enquanto em alguns países 
da Europa, cerca de 7%.

O presidente Jair Bolsonaro 
confi rmou que enviará, nos 
próximos dias, um projeto de 
lei ao Congresso para aumentar 
a validade da carteira nacional 
de habilitação (CNH), e dobrar 
o limite de pontos para a sus-
pensão do documento. Na rede 
social Twitter, ele escreveu que 
apresentará a proposta ainda 
esta semana.

“Nessa semana apresentarei 
projeto de lei para: 1 - Passar 
de 5 para 10 anos a validade 
da Carteira de Habilitação; 2 - 
Passar de 20 para 40 pontos o 
limite para perder a CNH”. A 
postagem veio acompanhada 
de um vídeo em que Bolsonaro 
elogiou o uso do Exército na re-
cuperação da BR-163. Ele disse 

que a utilização dos militares na 
rodovia é mais barata e fornece 
“mais confi ança no trabalho”. 

Segundo o presidente, o 
envolvimento dos militares 
reduziu a pressão pela ocu-
pação de cargos em comissão 
no Dnit. No mesmo vídeo, o 
presidente disse estar engajado 
em interromper a instalação de 
radares eletrônicos nas rodo-
vias federais. 

Ele declarou que o Ministério 
da Infraestrutura tinha 8 mil 
processos para a instalação 
de radares que consumiriam 
R$ 1 bilhão em quatro anos. 
Bolsonaro declarou que a 
interrupção na instalação dos 
radares representará um golpe 
na indústria de multas (ABr).

Presidente anunciou que aumentará validade de carteira.

Marcello Casal Jr/ABrDepois de dois meses de que-
da, o superávit da balança co-
mercial voltou a subir em maio. 
O país exportou US$ 6,422 
bilhões a mais do que importou, 
alta de 5,8% em relação ao re-
sultado positivo de US$ 6,073 
bilhões de maio de 2018. Este 
foi o terceiro melhor resultado 
da série histórica para o mês. 
A balança comercial acumula 
superávit de US$ 22,806 bilhões 
nos cinco primeiros meses de 
2019, valor 5,9% inferior ao do 
mesmo período do ano passado.

As vendas de manufaturados 
cresceram 29,5% na mesma 
comparação, com destaque 
para gasolina (R$ 0 para R$ 123 
milhões), óleos combustíveis 
(197,3%), laminados planos 
de ferro e de aço (168%) e 
partes de motores e turbinas 
para aviação (151,8%). As 

Resultado é o terceiro melhor da série histórica para o mês.

A produção de petróleo e de 
gás no país cresceram, em abril, 
pela segunda vez consecutiva, 
em comparação com março e 
com o mesmo mês de 2018. Os 
dados foram publicados pela 
ANP. Somadas, totalizaram 
3,314 de milhões de barris 
de óleo equivalente por dia 
(boe/d). Em abril, a produção 
de petróleo foi de 2,604 mi-
lhões de barris por dia (bbl/d), 
com um aumento de 1,7% em 
relação a março e de 0,3% se 
comparada com o mesmo mês 
do ano anterior. 

A produção de gás natural 
chegou 113 milhões de metros 
cúbicos por dia (m³/d), um in-
cremento de 1,3% em relação 
ao mês anterior e de 3,8% se 
comparada ao mesmo mês no 
ano passado. A produção do 
pré-sal cresceu, em abril, 2,3% 

em relação ao mês anterior 
e 10,9% na comparação com 
o mesmo mês de 2018. É a 
segunda vez consecutiva que 
a produção do pré-sal cresce 
mais de 10% em relação ao 
mesmo período de 2018. Em 
março, o aumento foi de 11%.

O campo de Lula, na Bacia 
de Santos, foi o que mais pro-
duziu petróleo e gás, com uma 
média de 873 mil de barris de 
petróleo por dia (bbl/d) e de 
37,2 milhões de metros cúbicos 
de gás natural por dia (m³/dia).

Os campos marítimos pro-
duziram 96,0% do petróleo e 
83,1% do gás natural. Os cam-
pos operados pela Petrobras 
produziram 94,6% do petróleo 
e do gás natural. A produção 
nacional ocorreu em 7.186 
poços, sendo 671 marítimos e 
6.515 terrestres (ABr).

Plataforma P-67 no Campo de Lula no pré-sal da Bacia de Santos.

Rovena Rosa/ABr
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Financiamentos de 
fundos constitucionais 
aumentam 

Os fi nanciamentos dos Fun-
dos Constitucionais do Norte 
(FNO), do Nordeste (FNE) 
e do Centro-Oeste (FCO), 
totalizaram um pouco mais de
R$ 10,5 bilhões de janeiro a 
abril, revelou ontem (3) o Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional. O valor representa 
crescimento de 15,92% em 
relação ao liberado no mesmo 
período de 2018.

A maior parte dos recursos foi 
contratada no Nordeste, onde 
o FNE liberou R$ 7,1 bilhões 
no primeiro quadrimestre. No 
Norte, os fi nanciamentos soma-
ram R$ 1,2 bilhão no período, 
alta de 63,3% em relação aos 
mesmos meses do ano passado. 
No Centro-Oeste, no entanto, 
o FCO desembolsou R$ 2,2 
bilhões nos quatro primeiros 
meses de 2019, variação ne-
gativa de 12,2% em relação 
aos R$ 2,5 bilhões no mesmo 
período de 2018.

Formado por 3% da arreca-
dação de IR e de IPI - 1 ponto 
percentual para cada fundo -, 
os fundos constitucionais foram 
criados para reduzir as desigual-
dades regionais. Os recursos 
financiam empreendimentos 
que gerem empregos, com prio-
ridade para projetos de pequeno 
e médio porte, com alguns gran-
des investidores atendidos. Os 
recursos são administrados pelo 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional (ABr).

Governo cria grupo 
para incentivar 
mercado de capitais

O governo federal lançou 
ontem (3), na capital paulista, 
a Iniciativa Mercado de Capitais 
(IMK), com objetivo de avaliar 
e propor medidas para desen-
volver o mercado de capitais, 
de seguros e de previdência 
privada. O grupo de trabalho 
é formado pelo Ministério da 
Economia, Banco Central, 
CVM e Susep. O presidente 
do BC, Roberto Campos Neto, 
destacou que a iniciativa estará 
aliada ao crescimento econômi-
co, baseada no livre mercado. 

O secretário da Fazenda do 
Ministério da Economia, Wal-
dery Rodrigues, avaliou que 
o mercado de capitais “deixa 
muito a desejar” no Brasil. “Está 
bem aquém da nossa economia. 
Temos baixíssimo nível de 
poupança, a intermediação fi -
nanceira precisa ser melhorada 
e a má alocação é muito forte”, 
apontou. Foram defi nidas seis 
medidas de curto prazo, que 
devem ser anunciadas em até 
quatro meses. 

Uma é o “aperfeiçoamento 
legal de produtos de crédito 
com garantias em imóveis”. 
“Aqui, há temas como a hipo-
teca reversa e empréstimos que 
usam imóveis como garantia, 
com objetivo de baratear para o 
consumidor fi nal e para as em-
presas”, explicou João Pinho de 
Mello, diretor de Organização 
do Sistema Financeiro e Reso-
lução do BC.

Outra medida é a divulga-
ção, ainda esta semana, de 
um comunicado conjunto dos 
integrantes do IMK sobre a 
simplifi cação de autorização 
para que modelos de negócio 
que não se encaixem em “caixas 
regulatórias” existentes pos-
sam apresentar suas propostas 
e somente depois seja defi nida 
a regulação pertinente. É o caso 
de processos que envolvem 
novas tecnologias (ABr).

O Ministério da Saúde infor-
mou ontem (3) que 4,2 milhões 
de crianças e gestantes ainda 
não se vacinaram contra a 
gripe. A cobertura vacinal 
está em 76% nos dois grupos 
e ainda não atingiu a meta 90% 
de vacinação contra o vírus 
Influenza. São 3,7 milhões 
de crianças e 514,5 mil de 
gestantes que deixaram de se 
proteger contra a gripe. Desde 
ontem (3), toda a população 
pode se vacinar contra a gripe 
nos postos do SUS.

Além de crianças e gestantes, 
também estão abaixo da meta 
de vacinação os trabalhadores 
da área de saúde, com 80,4%, 
as pessoas com comorbidade 
(75,6%), a população privada 
de liberdade (61,7%) e os 

Falta imunizar 4,2 milhões de pessoas nos dois grupos.

Tomaz Silva/ABr

Balança comercial tem superávit de
US$ 6,422 bilhões em maio

cobre (-32,3%), soja em grão 
(-30,3%) e farelo de soja (21%). 
As importações somaram
US$ 14,972 bilhões, com alta de 
7,8% em relação a maio do ano 
passado pelo critério da média 
diária. As compras de com-
bustíveis e de lubrifi cantes au-
mentaram 27,5%, infl uenciadas 
pela valorização do petróleo no 
mercado internacional durante 
boa parte do mês.

Depois de o saldo da balança 
comercial ter encerrado 2018 
em US$ 58,959 bilhões, o se-
gundo maior resultado positivo 
da história, o mercado estima 
um superávit menor em 2019, 
motivado principalmente pela 
recuperação da economia, que 
reativa o consumo e as impor-
tações. Os analistas de mercado 
preveem superávit de US$ 50,5 
bilhões para este ano (ABr).

exportações de semimanu-
faturados subiram 15,4% em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado, com destaque para 
ferro fundido (92,3%), semi-
manufaturados de ferro ou de 

aço (73%) e óleo de soja bruto 
(68,6%). 

Apesar do início da safra, as 
vendas de produtos básicos ca-
íram 3,9%, puxadas pelo recuo 
nas exportações de minério de 

Bolsonaro pretende 
dobrar pontos para 
suspensão de CNH

Produção de petróleo 
aumentou 1,7% em abril

Vacinação contra gripe 
atingiu 76% entre 

crianças e gestantes

profi ssionais das forças de se-
gurança e salvamento (38,9%). 
Todos os grupos prioritários 
ainda podem se vacinar contra a 
gripe até acabarem os estoques 
da vacina.

De acordo com o ministério, 
entre os grupos que atingiram 
a meta de 90% estão os fun-
cionários do sistema prisional; 
as puérperas, que são as mu-
lheres com até 45 dias após o 
parto; professores; indígenas; 
e idosos. “A escolha do públi-
co prioritário no Brasil segue 
recomendação da OMS, por 
serem grupos mais suscetíveis 
ao agravamento de doenças 
respiratórias. A vacina é a 
forma mais efi caz de evitar a 
doença”, informou o ministério 
(ABr).
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Quando o controle do 
câncer será uma
real prioridade?

Somente em 2018, o 

câncer foi responsável 

por 9,6 milhões de 

mortes em todo o mundo

Segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS), uma a cada seis 

mortes tem relação com a 
doença, o que torna o câncer 
a segunda principal causa de 
óbito no planeta. Os números 
causam extrema preocupação. 
Em diversos países a taxa de 
mortalidade vem aumentando, 
mesmo que estejamos presen-
ciando o surgimento de trata-
mentos e técnicas que visam 
diminuir o impacto do câncer 
e garantir mais tempo e qua-
lidade de vida aos pacientes.

Frente a esse panorama, 
no âmbito internacional, a 
discussão a respeito da Co-
bertura Universal de Saúde 
tem ganhado força na última 
década. Este modelo pressu-
põe um sistema que oferece 
todos os tipos de serviço de 
saúde, desde os mais básicos 
aos mais complexos, para toda 
a população, gratuitamente e 
sem discriminação. 

No Brasil, temos bastante 
familiaridade com isso: o SUS 
é um exemplo desse tipo de 
sistema, visto como referência 
internacional em saúde. Por 
meio dele, ninguém precisa 
se colocar em risco fi nanceiro 
para obter um serviço de quali-
dade – ou, pelo menos em tese, 
não precisaria.

A Cobertura Universal de 
Saúde foi considerada priori-
dade para o desenvolvimento 
sustentável pela ONU e tem 
sido pauta das principais 
discussões entre órgãos e 
representantes de saúde de 
diversos países. Foi, inclusi-
ve, debatida no painel “Além 
das manchetes: o que será 
necessário para enfrentar o 
crescente impacto do câncer”, 
realizado em Genebra, durante 
a 72ª Assembleia Mundial da 
Saúde, promovida pela OMS, 
do qual aceitei honrosamente 
participar e representar a voz 
dos pacientes.

O crescente interesse de 
governos ao redor do mundo 
por oferecer a saúde, um 
direito básico e fundamen-
tal, gratuitamente a todos 
demonstra, certamente, um 

cenário positivo. Porém, por 
que mesmo em países que já 
adotam esse sistema, o câncer 
continua tendo uma alta taxa 
de mortalidade? É necessário 
olhar para os modelos que já 
existem e aprender com suas 
trajetórias.

É notório que a doença ainda 
não é tratada como prioridade 
no Brasil, por exemplo – os 
pacientes atendidos pelo SUS 
acabam enfrentando desafi os 
em relação ao câncer muito 
em função da falta de um 
bom planejamento, gestão e 
recursos bem administrados. 
A Cobertura Universal de 
Saúde é uma estratégia em 
tese efi caz para trazer respos-
tas ao controle do câncer. No 
entanto, as difi culdades que 
precisam ser enfrentadas para 
mudar as taxas de mortalidade 
crescentes para a doença estão 
relacionadas à falta de acesso 
da população ao que essa co-
bertura deveria oferecer. 

De maneira geral, a falta de 
programas estruturados de 
prevenção e rastreio para a 
maioria dos cânceres, as lon-
gas esperas para confi rmação 
do diagnóstico oncológico e 
para o início do tratamento, 
opções restritas de tratamento 
oferecidas aos pacientes e a 
falta de acesso a abordagens 
multidisciplinares, equipes 
de profi ssionais de diversas 
especialidades que atuam na 
melhora dos prognósticos e 
qualidade de vida dos pacien-
tes, são fatores importantes 
para entender os motivos pelos 
quais ainda não conseguimos 
virar esse jogo, mesmo já usu-
fruindo há 30 anos da cober-
tura universal em nosso país.

Há vidas lutando contra o 
câncer neste momento. Qua-
se 10 milhões delas foram 
perdidas mundialmente, só 
no último ano, por conta da 
doença. Será que isto não é 
grave o sufi ciente para re-
pensar a assistência à doença 
e colocá-la no topo da lista de 
prioridades, contribuindo até 
mesmo com a criação de um 
modelo efi ciente adaptado a 
cada realidade para reduzir 
seu impacto no mundo?

(*) - É presidente voluntária da 
Federação Brasileira de Instituições 

Filantrópicas de Apoio à Saúde 
da Mama e Chefe do Serviço de 

Mastologia do Hospital Moinhos de 
Vento.

Maira Caleffi  (*)
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News@TI
Evento reúne ecossistema de Cidades Inteligentes
@As inovações, sejam elas tecnológicas, de costumes ou estilo de 

vida, podem infl uenciar diretamente o desenvolvimento social. O 
Smart City Business Brazil Congress & Expo 2019 reunirá as principais 
empresas de tecnologias, prefeitos, secretários, governadores e todo 
ecossistema de cidades inteligentes para uma imersão no novo conceito 
de Smart Cities - ou seja, aquele que utiliza novas tecnologias, modelos 
e práticas disruptivas para resolver problemas antigos, como o trânsito, 
segurança pública ou limpeza urbana. O evento acontecerá em São 
Paulo entre os dias 22 e 24 de junho e marcará uma nova etapa para a 
consolidação do setor no mercado brasileiro. Com as novas oportunida-
des e desafi os para implementar um novo conceito de gerenciamento 
urbano, o evento investe em novos modelos de discussão. Ao invés de 
apenas palestras e workshops, o evento proporcionará aos participantes 
a chance de acompanhar Reuniões Estratégicas entre especialistas do 
setor e autoridades - prefeitos e secretários (http://expo.scbamerica.
com/site/scbbr2019/premio-inovacidade.).

Dell anuncia notebook Inspiron 15 5000 no Brasil
@A Dell – líder no mercado brasileiro de computadores – lança a edição 

2019 do notebook Inspiron 15 5000, um modelo de 15 polegadas 
com design inédito, alto desempenho e bordas fi nas na tela. A novidade 
chega ao Brasil com as últimas tecnologias Dell Cinema, incluindo re-
cursos avançados para aprimorar a execução de fi lmes, séries e outros 
vídeos, com melhorias na imagem, som e transmissão online. Com tela 
de 15 polegadas e resolução Full HD (com opção HD), os novos Inspiron 
15 5000 apresentam uma identidade visual renovada, com acabamento 
externo metálico premium na cor prata. As novidades chegam ao mercado 
nacional com a 8ª geração de processadores Intel Core (i5 ou i7), até 
8 GB de memória RAM e opções com armazenamento em HD ou SSD. 
Os modelos incluem ainda confi gurações com Acelerador de Sistema 
Intel® Optane™ Memory de 16GB para melhorias na velocidade e de-
sempenho na inicialização do sistema operacional e nos aplicativos mais 
utilizados. Para aplicações com demanda por processamento gráfi co, a 
Dell disponibiliza ainda versões com placa de vídeo dedicada NVIDIA 
GeForce MX130 (2 GB) (www.dell.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

A Dimension Data, integradora global 
de tecnologia e provedora de servi-

ços gerenciados para TI híbrida avaliada 
em US$ 8 bilhões, revelou descobertas 
exclusivas em seu mais recente Relatório 
Global de Inteligência de Ameaças de 
2019 da NTT Security. O estudo traça 
um cenário geral sobre a maturidade da 
segurança cibernética em organizações 
de segmentos e portes distintos.

Globalmente, o nível médio de maturi-
dade da cibersegurança atingiu a marca 
preocupante de 1,45 em uma escala que 
vai até 5. Esse índice ocorre durante um 
período em que as vulnerabilidades de 
segurança também atingiram um recorde 
(12,5% a mais que em 2017).

Os setores de Finanças (1,71) e Tec-
nologia (1,66) são os que possuem os 
maiores níveis de maturidade e seguem 
elevando o padrão de sua postura em 
relação à segurança cibernética. Não 
por acaso, as duas verticais foram as 
mais visadas por cibercriminosos, cada 
um respondendo por 17% de todos os 
ataques registrados em 2018.

Recorde de vulnerabilidades gera inovação em cibersegurança
entre as empresas globais

Ao explorar trilhões de logs e bilhões 
de ataques, a pesquisa também revelou os 
tipos de ataques mais comuns, sendo os 
ataques Web o mais predominante. Essa 
ameaça vem dobrando em frequência 
desde 2017 e representou 32% de todos 
os ataques detectados no ano passado.

O chamado “Ataque de Reconheci-
mento” (16%), onde o atacante busca 
vulnerabilidades no sistema do alvo, foi 
a segunda atividade hostil mais comum, 
seguido por ataques específi cos contra 
serviços (13%) e os de força bruta (12%).

Mark Thomas, vice-presidente de Se-
gurança Cibernética da Dimension Data, 
disse: “Há claramente muito trabalho a 
ser feito em todos os setores para es-
tabelecer posturas de segurança mais 
robustas. No entanto, é reconfortante 
ver muitos C-Levels reconhecendo a 
importância de fazer investimentos mais 
estratégicos a fi m de melhorar suas de-
fesas de cibersecurity”.

“Houve alguns desenvolvimentos in-
teressantes na área de inteligência de 
ameaças preditivas, com novos níveis de 

Novos dados que classifi cam a "cibermaturidade" das organizações revelam que os setores mais visados 
são os mais preparados para lidar com o cenário de ameaças, além de estarem em constante evolução

colaboração e adesão em toda a cadeia 
de valor de cibersegurança. Além disso, 
os setores mais visados também são os 
mais propensos a procurar assistência 
para desenvolver novas estratégias e 
criar seus programas de segurança. Isso 
é essencial em empresas que buscam 
alcançar o nível de maturidade em se-
gurança cibernética desejado”.

Outros destaques da pesquisa incluem:
 • Globalmente, 35% dos ataques são 

originados de endereços IP nos EUA 
e na China, seguidos pela EMEA e 
APAC.

 • Criptojacking representa uma quanti-
dade signifi cativa de atividade hostil. 
Às vezes, é detectado um volume 
maior que todos os outros malwares 
combinados, atingindo mais dura-
mente os setores de Tecnologia e 
Educação.

 • O roubo de credenciais está em alta, 
pois os atacantes visam os acessos à 
nuvem, com empresas de Tecnologia 
(36%), Telecomunicações (18%) e 
Serviços (14%) afetados signifi cati-
vamente por essa modalidade.

Entraram em vigor ontem 
(3) as novas regras para a 
portabilidade de planos de 
saúde, que incluem os benefi -
ciários de contratos coletivos 
empresariais na possibilidade 
de troca de operadora, sem a 
necessidade de cumprir novo 
prazo de carência para utilizar 
os serviços médicos. Outra 
mudança é a extinção da “ja-
nela” para a troca de plano, ou 
seja, um prazo determinado 
pela operadora para fazer a 
mudança.

A ANS também retirou a 
necessidade da cobertura 
entre os planos antigo e novo 
serem compatíveis para fazer 
a migração, abrindo a possibi-
lidade para a contratação de 
coberturas mais amplas, mas 
mantendo a faixa de preço 
na maioria dos casos. Com 
isso, o consumidor só precisa 
cumprir a carência dos servi-
ços a mais que o novo plano 

Agora, o benefi ciário poderá escolher outro produto

e fazer a migração.

O dado contabiliza as 
vendas para o mercado 
em geral e também pelo 

governo (livros didáticos). O 
estudo mostra que houve cres-
cimento do número de livros 
vendidos entre 2006 e 2014, 
mas após o início da recessão 
econômica, observa-se uma 
queda acentuada da venda e 
piora dos resultados.

Em 2006, o setor faturou R$ 
6,788 bilhões. Em 2018, o valor 
foi de R$ 5,119 bilhões. Nesse 
período, o preço médio dos li-
vros diminuiu 34%. A queda do 
preço impactou na redução do 
faturamento do setor. “O setor 
fez uma aposta em redução do 
preço [do livro] e ganho de es-
cala [em vendas], mas isso não 
aconteceu”, aponta a economis-
ta Mariana Bueno, responsável 
pela pesquisa. “Mesmo quando 
a economia estava crescendo, 
nos anos de 2009 e 2010, a ven-
da de livros não tirou proveito”. 
Segundo ela, “nenhum país que 
observamos teve queda tão 
expressiva”, disse ao comparar 
o desempenho da venda de 
livros com a Colômbia, México, 
Estados Unidos, Reino Unido e 

Recessão a partir de 2015 reverteu crescimento dos anos anteriores.

Frequência escolar do 
Bolsa Família chega a 
90,31%

A frequência escolar no primeiro 
bimestre dos estudantes benefi cia-
dos pelo Programa Bolsa Família 
teve o melhor índice desde 2007. 
A taxa de alunos dentro da sala 
de aula em fevereiro e março, que 
corresponde ao primeiro bimestre 
escolar, chegou a 90,31%, enquan-
to há doze anos registrou 66,22%. 
Entre os motivos apresentados 
pelos 10% restantes dos estudan-
tes que não mantém a frequência 
escolar estão doenças, problemas 
físicos, falta de transporte, gravidez 
e desastres naturais.

Os dados do Ministério da 
Educação mostram que dos mais 
de 13,8 milhões de estudantes 
benefi ciários que entraram para 
o acompanhamento, 12,4 milhões 
tiveram a frequência escolar in-
formada e 95,16% cumpriram o 
percentual mínimo de presença 
exigida pelo programa. O MEC 
monitora a frequência escolar 
dos alunos com idade entre seis 
e 17 anos cujas famílias recebem 
o benefício do Bolsa Família. O 
pagamento está condicionado à 
presença mínima mensal de 85% 
nas aulas dos alunos de seis a 15 
anos e de 75% dos adolescentes 
entre 16 e 17 anos (ABr).

G
et

ty
 Im

ag
es

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

Faturamento do setor editorial 
diminui 25% em 12 anos

Série de levantamentos feitos pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), entre 2006 e 
2018, contabiliza que faturamento do setor editorial brasileiro diminuiu 25% no período

Alemanha. 
A especialista assinala que 

além da conhecida falta de há-
bito de leitura do brasileiro, os 
índices negativos ocorrem em 
momento de expansão de novas 
tecnologias e serviços como re-
des sociais, streaming e acesso 
ao celular. “Tudo isso concorre 
com o tempo de atenção que 
poderia ser dedicado ao livro”, 
ponderou Bueno. A avaliação 

da Fipe, disponível na internet, 
indica que o subsetor de obras 
gerais chegou a perder 45% 
do faturamento no mercado 
(não considerando compras 
governamentais). 

O segundo pior desempenho 
foi do subsetor de livros cien-
tífi cos, técnicos e profi ssionais 
(queda de 36%); seguido do 
subsetor de livros didáticos 
(descida de 23%). O subsetor 

de livros religiosos teve a menor 
redução no faturamento (-4%). 
Observando apenas o período 
recessivo e de baixo cresci-
mento (2014 a 2018), a queda 
de faturamento do subsetor 
de livros científi cos, técnicos 
e profi ssionais foi de 45%. De 
acordo com Mariana Bueno, 
uma hipótese para esta diminui-
ção é a redução de estudantes 
nos cursos superiores (ABr).

Planos de saúde coletivos 
podem fazer portabilidadade

oferecer. 
Segundo o diretor de Normas 

e Habilitação dos Produtos 
da ANS, Rogério Scarabel, 
a concessão desse benefício 
para consumidores de planos 
empresariais era uma demanda 
importante na regulação do 

setor, já que a modalidade 
representa quase 70% do 
mercado. “A portabilidade 
de carências passa a ser um 
direito efetivo de todo con-
sumidor de planos de saúde 
e vai ser mais representativa 
no mercado” (ABr).
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D - Museu mais Doce
Entrar em uma piscina de marshmallows, entrar um donut gigante, 
pular numa grande batedeira e acompanhar uma esteira de cookies 
saindo do forno, tudo em um grande labirinto cor-de-rosa: isso já fez 
parte de seus sonhos? O ‘Museu Mais Doce do Mundo’ está chegando no 
Brasil para proporcionar experiências felizes para pessoas de todas as 
idades. Depois de fazer sucesso em Lisboa, com o nome de ‘The Sweet 
Art Museum’ e três meses de lotação esgotada, a colorida e irreverente 
exposição terá sua primeira edição brasileira em São Paulo, de 20 de 
junho a 18 de agosto. Além de doces, os visitantes serão surpreendidos 
com conteúdos de realidade aumentada via o aplicativo do Museu. Saiba 
mais em: (www.omuseumaisdocedomundo.com.br).

E - Saúde Populacional  
O Centro de Estudos em Planejamento e Gestão de Saúde (FGVSaúde) 
da FGV/EAESP realiza, amanhã (5), a partir das 8h30, um seminário 
sobre a saúde da população. O objetivo é que palestrantes nacionais e 
internacionais indiquem os caminhos e os desafi os para uma abordagem 
integrada em saúde populacional. Entre os temas,estão: Como está à 
população em relação aos fatores de risco para incapacidade e morte 
prematura; Como os diferentes stakeholders podem contribuir para a 
saúde populacional e o enfrentamento das DCNT; como podemos obter 
os resultados mais efetivos com a atenção primária à saúde; tendências e 
desafi os para a saúde digital; a telemedicina aplicada à atenção à saúde. 
Mais informações: (http://eaesp.fgvsp.br/).

F - Farmacologia Clínica
Estão abertas as inscrições para a quarta turma do Curso de Especia-
lização em Farmacologia Clínica e Abordagens não Farmacológicas na 
Prática Clínica, promovido pela UFSCar. É voltado a profi ssionais da área 
da Saúde e tem início no próximo  dia 15. O principal objetivo do curso é 
capacitar os participantes para o correto manejo, administração e escolha 
de fármacos na prática clínica, além de apresentar abordagens não farma-
cológicas como alternativas para o tratamento de doenças. Tem duração 
de 19 meses e a carga horária é de 370 horas. As aulas serão quinzenais. 
Mais informações: (https://farmacologia2019.faiufscar.com/#/). 

A - Celebração Exclusiva
O Empire State Building anunciou que os ingressos já estão à venda para 
sua celebração anual do 4 de Julho, em seu famoso Observatório no 86º 
andar. O evento terá vistas sensacionais do Espetáculo de Fogos de Arti-
fício (4th of July Fireworks Spectacular) da Macy, um open bar especial 
e comida gourmet, exclusivamente para apenas 200 compradores VIP 
de ingressos. Das 19h às 22h, o Observatório fi cará fechado ao público 
em geral, disponibilizando aos convidados especiais acesso privado ao 
terraço de observação, ao ar livre e a oportunidade de assistir os fogos de 
artifício do melhor ponto de observação. Os ingressos custam $ 500 cada 
e devem ser comprados online em (www.empirestatebuilding.com/july4).

B - Simples de Crédito 
A Associação Nacional de Fomento Comercial realiza no próximo dia 7 
(sexta-feira), no Hotel Intercontinental, o Seminário Nacional da Empresa 
Simples de Crédito (ESC). São empresas comerciais de pequeno porte, 
que poderão fazer empréstimos, realizar fi nanciamentos e descontar 
títulos de crédito exclusivamente para pequenos empresários utilizando 
apenas recursos próprios. Essas empresas passam a integrar o fomento 
comercial, com suas distintas estruturas empresariais de factoring, 
de securitização e de fundos de investimento em direitos creditórios 
(FIDCs) que oferecerá múltiplos benefícios ao mercado de crédito. 
Inscrições: tel.11 2361-8900, com Laize, ou (http://www.anfac.com.br/
v3/anfac-cursos-e-eventos.jsp?id=285).

C - Varejo Farmacêutico
A quinta edição do Prêmio Abrafarma de Jornalismo já está no ar. A 
iniciativa da Abrafarma objetiva ressaltar e reconhecer as melhores 
reportagens sobre o desempenho do varejo farmacêutico no Brasil. 
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 30 de outubro. A 
premiação abrange reportagens inéditas veiculadas no período de 30 
de outubro de 2018 a 29 de outubro de 2019, de autoria de jornalistas 
que estejam atuando como contratados ou em atividade freelance na 
imprensa brasileira, em veículos de comunicação – de interesse geral 
ou especializados. Mais informações e inscrições em: (https://www.
abrafarma.com.br/premio-abrafarma-de-jornalismo).

G - Inovação da Indústria
Como a inovação e a tecnologia estão transformando a sociedade e quais 
promessas elas oferecem para o futuro, do acesso à saúde ao papel do 
trabalho. Esses temas estarão em debate durante o 8º Congresso Bra-
sileiro de Inovação da Indústria, que acontece no São Paulo Expo, nos 
próximos dias 10 e 11 de junho. A iniciativa, resultado de uma parceria 
entre Sebrae e CNI, reúne líderes empresariais, acadêmicos, autoridades, 
além de especialistas internacionais e brasileiros para discutir os impac-
tos da revolução digital sob diferentes perspectivas e quais estratégias 
países e empresas têm adotado para avançar na corrida tecnológica. Mais 
informações e inscrições: (http://www.congressodeinovacao.com.br/).

H - Oportunidade para Startups
Startups baseadas em pesquisa podem se inscrever até o próximo dia 
30, para participar do Falling Walls Venture 2019 em Berlim nos dias 8 
e 9 de novembro. Durante o evento, além de terem a oportunidade de 
se apresentarem em uma plataforma internacional com a presença de 
importantes tomadores de decisão, vivenciam um ambiente inovador com 
foco na visibilidade e networking. O evento, que conta com apoio do Centro 
Alemão de Ciência e Inovação, é uma plataforma internacional para as mais 
promissoras startups. Mais informações: (https://falling-walls.com/venture).

I - Transformação Digital
A Senior, empresa especialista em tecnologia para gestão, atua hoje  com 
companhias importantes como, Netshoes, Magazine Luiza, Volkswagen, 
Luft Logistics, Cargill, Evino, Atacadão, Petrobras, Senac, entre outras. 
A Senior criou o evento “Senior Experience”. Palestras e apresentação 
de cases, que serão fornecidas por especialistas, e que contribuirão com 
insights, tendências de negócio e boas práticas. A programação também 
inclui coffee break e brunch, momentos reservados para o networking. 
Acontece no próximo dia 13, às 08h30, no hotel Meliá Paulista. As vagas 
são limitadas. Os interessados em participar podem se inscrever no site: 
(www.senior.com.br/senior-experience/).

J - Parceiro Magalu
O Magazine Luiza lançou uma nova plataforma voltada aos varejistas. Um 
lojista pode, por intermédio de um aplicativo, vender qualquer um dos 4 
milhões de produtos do Magazine Luiza em sua loja. A rede de lojas de 
materiais de construção ABC da Construção, que tem lojas nos estados de 
Minas Gerais e Rio de Janeiro, já começou a usar a plataforma, em sua fase 
piloto. Além dos produtos de construção do lojista, o cliente pode comprar 
o televisor, a geladeira e outros móveis da sua casa. A venda é realizada e 
paga na loja do parceiro e a entrega é feita pelo Magazine Luiza, na casa do 
cliente. O vendedor efetua a transação diretamente no PDV da loja. As vendas 
podem render comissões de até 8% para o lojista que aderir à plataforma.

D - Museu mais Doce
Entrar em uma piscina de marshmallows, entrar um donut gigante, 

A - Celebração Exclusiva
O Empire State Building anunciou que os ingressos já estão à venda para

Achou curioso este 

questionamento?

Pois saiba que um pro-
jeto de transformação 
digital pode nascer 

curiosamente após um café, 
pois ambos têm a ver com 
bate-papo, criação de novas 
conexões e compartilhamen-
to de ideias. Afi nal, ninguém 
muda o mundo sozinho, e 
nada melhor do que um café 
para estabelecer uma relação 
afetiva com o outro em busca 
de conhecimento e alternati-
vas para ambientes cada vez 
mais conectados, complexos, 
incertos e voláteis. 

A partir de uma boa con-
versa sobre desafi os e opor-
tunidades para se digitalizar 
e promover experiências 
diferenciadas para o cliente, 
é hora de defi nir prioridades 
e se organizar para imple-
mentar soluções que tenham 
a ver com sua estratégia de 
negócios. Muitas vezes, para 
se transformar, é preciso rom-
per padrões e compreender 
que cada ser humano é único, 
e que sem diversidade não 
existe inovação.

Acredito que as empre-
sas só vão reconhecer os 
problemas da sociedade se 
trouxerem para dentro perfi s 
diferentes, que poderão se 
complementar. A transfor-
mação digital não acontece 
apenas com a implementação 
de novas tecnologias, mas 
com a mudança cultural, que 
muitas vezes está relacionada 
ao propósito da organização. 

O ideal é que as lideranças 
criem ambientes que per-
mitam conectar propósitos 
individuais ao da empresa, 
empoderando os colabora-
dores como protagonistas 
desta grande mudança. A 
partir do momento que cada 

um tem seu espaço de poder 
estabelecido, as relações 
tornam-se mais inspiradoras 
e construtivas, estimulando 
um cenário onde a inovação 
emerge de maneira espon-
tânea para trazer soluções e 
gerar impactos signifi cativos 
para a sociedade. 

Quando desenvolve um 
produto ou um serviço, você 
está buscando atender a uma 
necessidade da população, 
que não necessariamente é a 
sua ou das pessoas com quem 
convive. Por isso, a inclusão 
é uma forma de conhecer e 
abordar cenários diversos, 
que poderão impactar po-
sitivamente o seu negócio. 
Diversidade é, portanto, con-
dição, causa e consequência 
para inovação.

Mesmo com a utilização de 
novas ferramentas para tor-
nar os processos mais ágeis e 
efi cientes, é importante que 
as empresas não deixem que 
o mundo digital acabe com 
o que temos de melhor: o 
humano. Daí a necessidade 
de equilibrar a relação entre 
a tecnologia e o homem para 
que possamos desenvolver 
espaços mais empáticos, co-
laborativos e inclusivos. 

A própria Inteligência Ar-
tifi cial pode ajudar a superar 
preconceitos, quando es-
pecialistas humanos, devi-
damente orientados, criam, 
treinam e refi nam seus sis-
temas E não esqueça: o café 
pode ser um bom pretexto 
para iniciar essa jornada de 
transformação, que deve 
considerar a diversidade 
como um potencializador 
de projetos criativos e com 
melhor efi cácia em inovação. 

(*) - É CMO da Azion e participante de 
diversos grupos de propagação da 

diversidade como o GAMES
(www.gameslgbt.com.br).

Eliezer Silveira Filho (*) 

França pede garantias 
sobre fusão com 
Renault

O ministro das Finanças da 
França, Bruno Le Maire, pediu 
à Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) “garantias” de que uma 
eventual fusão com a Renault 
não provocará demissões nem 
prejudicará o “interesse nacio-
nal”. Em entrevista à agência 
Bloomberg, um porta-voz de Le 
Maire disse que ele se encon-
trou com o presidente da FCA, 
John Elkann, no último fi m de 
semana, em Paris. 

Na reunião, o ministro pediu 
que a sede operacional do gru-
po fi que na capital francesa e 
um assento para o governo no 
conselho de administração. A 
França tem cerca de 15% das 
ações da Renault, que analisa 
há uma semana uma proposta 
de fusão com a FCA. A oferta 
do grupo ítalo-americano prevê 
que a companhia resultante seja 
repartida igualmente entre as 
duas empresas.

O conselho da Renault deve 
se reunir hoje(4) para dar 
uma resposta à proposta da 
Fiat Chrysler. A operação não 
envolve Nissan nem Mitsubishi, 
que têm uma aliança automo-
tiva com a montadora francesa 
(ANSA).

No período, foram autua-
das 5.241 empresas em 
todo o país por irregu-

laridades no IRPJ e na CSLL 
do ano-calendário 2014. O 
crédito tributário lançado, que 
inclui juros moratórios e multa 
de ofício de 75%, totalizou
R$ 1.002.536.449,16. As irre-
gularidades foram apuradas na 
Malha Fiscal Pessoa Jurídica.

A Receita orienta as empresas 
com irregularidades no IRPJ e 
na CSLL dos anos-calendário 
seguintes a se autorregulariza-
rem. Em junho de 2019, serão 
iniciadas as ações referentes 
ao ano-calendário 2015, com 
envio de cartas para mais de 14 
mil empresas que apresentam 
inconsistências nos recolhi-

A Receita identifi ca “inconsistências” cruzando informações 

eletrônicas.

O governo do Japão quer que as fabri-
cantes de veículos melhorem em mais de 
30% o padrão de consumo de combustível 
dos carros até o ano de 2030. Novas dire-
trizes dos ministérios responsáveis pelo 
transporte e pela indústria vão tornar 
obrigatório que, a partir de março de 2031, 
o rendimento médio de todos os novos 
veículos à venda no país seja superior a 

25 quilômetros por litro.
O padrão corresponde a um aumento de 

32% em relação ao rendimento aproximado 
de 19 km por litro no ano fi scal de 2016. 
Para atender à exigência, as fabricantes 
de veículos precisarão vender mais carros 
elétricos e híbridos plug-in. Aparente-
mente o objetivo do governo é promover 
o desenvolvimento e a comercialização de 

veículos com menor impacto ambiental.
A meta das autoridades é que 20% das 

vendas de novos carros sejam de veículos 
elétricos e híbridos plug-in até 2030. Hoje esta 
proporção é de apenas 1%. Argumentam que 
será um meio de contribuir para a redução 
das emissões de gases do efeito estufa. O 
governo japonês planeja defi nir os novos 
padrões até março de 2020 (NHK/ABr).

A estimativa do mercado fi nanceiro para o 
crescimento da economia caiu pela 14ª vez 
seguida. É o que mostra o boletim Focus, do 
Banco Central (BC), divulgado ontem (3) em 
Brasília. A projeção para a expansão do PIB 
desta vez foi reduzida de 1,23% para 1,13%. 
Para 2020, a projeção foi mantida em 2,50%, 
assim como para 2021 e 2022.

A previsão do mercado fi nanceiro para a 
cotação do dólar permanece em R$ 3,80 no 
fi m de 2019 e de 2020.

A estimativa de infl ação, calculada pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), caiu de 4,07% para 4,03% este ano, 

foi mantida em 4% para 2020, e em 3,75% 
para 2021 e 2022. A meta de infl ação de 2019, 
defi nida pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN), é de 4,25% com intervalo de tolerância 
entre 2,75% e 5,75%. A estimativa para 2020 
está no centro da meta: 4%. 

Para 2021, o centro da meta é 3,75%, tam-
bém com intervalo de tolerância de 1,5 ponto 
percentual. O CMN ainda não defi niu a meta de 
infl ação para 2022. Para controlar a infl ação, o 
BC usa como principal instrumento a taxa básica 
de juros, a Selic. Para o mercado fi nanceiro, a 
Selic deve permanecer no seu mínimo histórico 
de 6,50% ao ano até o fi m de 2019 (ABr).

A projeção para o PIB foi reduzida de 1,23% para 1,13%.

A inflação na Venezuela 
ultrapassa mais de 1 milhão 
por cento, segundo dados do 
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI). Milu de Almeida, 
conselheira das comunidades 
pela Venezuela, diz que o povo 
que ganha um salário mínimo 
não consegue chegar aos pro-
dutos e dá um exemplo: “um 
litro de leite está em 12 mil 
[bolívares], e o salario mínimo 
é de 40 mil”.

Muitos dos comerciantes, 
como já não confi am no valor da 
moeda ofi cial, pedem as trocas 
comerciais em dólares, “o que 
é ilegal”, afi rmou Milu. Uma 
reunião conjunta foi realizada 
ontem (3) em Nova York entre o 
Grupo de Contato Internacional 
para a Venezuela e o Grupo de 
Lima. O objetivo do encontro 
é contribuir para uma solução 
pacífi ca e democrática para a 
crise no país (RTP/ABr).
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Mais de 5 mil empresas 
caem na malha fi na

A Receita Federal identifi cou mais de R$ 1 bilhão em sonegação fi scal de empresas, entre março e maio
mentos e declarações de IRPJ 
e CSLL de aproximadamente 
R$ 1,5 bilhão.

O demonstrativo das incon-
sistências e as orientações para 
a autorregularização consta-
rão na carta a ser enviada ao 
endereço cadastral constante 
do CNPJ e na caixa postal dos 
contribuintes. A caixa postal 
pode ser acessada no site da 
Receita, no portal e-CAC.

Essa é mais uma etapa da 
série de ações do Projeto Malha 
Fiscal da Pessoa Jurídica da 
Receita, que objetiva identifi car 
“inconsistências” no recolhi-
mento de tributos por meio do 
cruzamento de informações 
eletrônicas, explicou o órgão 
(ABr).

Mercado volta a reduzir projeção 
de crescimento da economia

Novos carros no Japão com menos combustível

Infl ação na Venezuela 
ultrapassa 1 milhão por cento
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Fim da vinculação 
orçamentária

A desvinculação 

orçamentária seria uma 

mudança muito bem-

vinda. Uma verdadeira 

e benéfi ca transformação 

na gestão dos recursos 

brasileiros

Atualmente, mais de 90% 
do Orçamento estão 
comprometidos. Cada 

área tem seu percentual do 
bolo. A saúde, por exemplo, 
recebe uma parte e tem o or-
çamento indexado à receita. Já 
a educação recebe outra cota, 
porém, tem seu orçamento in-
dexado à infl ação. Neste caso, 
o reajuste dos recursos segue, 
portanto, a taxa infl acionária 
do ano anterior. Assim como 
educação e saúde, outras áre-
as recebem seus respectivos 
recursos, como o INSS, para 
arcar com as aposentadorias 
dos trabalhadores da iniciativa 
privada e para a aposentadoria 
do funcionalismo público.

Esse modelo “engessado” de 
gestão orçamentária em que a 
receita já tem despesas pré-
-determinadas é inefi ciente. Se 
funcionasse, o Brasil estaria em 
melhor situação. Basta avaliar 
a educação pública do país.

Segundo a OCDE, o Brasil 
destina 6% do PIB para a 
educação pública. Um índice 
superior ao de países desenvol-
vidos, como os Estados Unidos 
(5,4%), Argentina (5,3%), Co-
lômbia (4,7%), Chile (4,8%) e 
México (5,3%). Porém, apesar 
de investir mais que a média 
dos países da OCDE (5,5%), o 
Brasil está nas últimas posições 
em avaliações internacionais 
de desempenho escolar.

Ainda, segundo a própria 
organização, em 2018, apenas 
2,1% dos alunos carentes no 
país aprenderam ciências, 
matemática e leitura em níveis 
aceitáveis. Esse índice é infe-
rior ao de países mais pobres 
que o Brasil, como Trinidad e 
Tobago, Colômbia e Costa Rica. 
Já o Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos (PISA) 
aponta que, entre 70 países, 
o Brasil está na 59.ª posição 
em leitura, na 63.ª posição em 
ciências e na 66.ª posição em 
matemática.

A OCDE também divulgou 
o estudo ‘Um Olhar sobre a 
Educação’, que contempla os 
36 países fi liados e outros 10 
países parceiros da entidade, 
que correlacionou o baixo nível 
de aprendizado com a maior 
desigualdade de renda. Não 
foi surpresa para ninguém: 
o Brasil tem o segundo mais 
elevado nível de desigualdade 

de renda entre os 46 países 
estudados. Esses dados confe-
rem mais força ao argumento 
de que a falta de recursos não 
é necessariamente o problema. 

O problema é a falta de 
boa gestão. Não adianta ter 
um mar de recursos quando 
o dinheiro é mal utilizado. 
Orçamento requer análise de 
prioridades. Apenas dessa 
forma é possível ter alocação 
de recursos públicos que faça 
sentido e traga resultados. 
Se a desvinculação se tornar 
realidade, o Congresso passará 
a administrar o Orçamento. A 
capacidade dos parlamentares 
para tal atribuição pode até 
ser questionada, mas cuidar 
do destino do dinheiro públi-
co é o que lhes cabe. Afi nal, 
lá estão porque, doa a quem 
doer, foram escolhidos pelo 
voto popular.

Com a possível desvincula-
ção dos recursos, o Legislativo, 
assim como os Estados e os 
Municípios, poderá abandonar 
a lógica orçamentária tradi-
cional e ‘engessada’, utilizada 
atualmente, e fazer uso de uma 
abordagem para planejamento 
e orçamentação muito mais 
efi caz, que se assemelha ao 
modelo chamado orçamento 
base zero, no qual cada item 
do orçamento precisa ser ex-
plicitamente aprovado, e não 
apenas feitas alterações em 
relação ao ano anterior.

Sua metodologia tem alto 
impacto na redução de custos, 
pois a alocação de recursos é 
adequada às necessidades do 
momento. Se, por exemplo, são 
precisos mais recursos para 
educação basta retirar parte 
dos recursos de outras áreas 
para suprir essa necessidade. 
Se a saúde precisa de mais 
recursos, os governantes têm 
a liberdade de alocar de outras 
áreas, invés de faltar onde 
precisa e sobrar onde não é 
fundamental.

O fi m da desvinculação e 
desindexação orçamentária é 
necessário porque considera o 
Brasil de hoje, não o Brasil do 
ano passado, o Brasil da velha 
maneira de fazer política. É 
necessária porque atende à 
demanda de um eleitorado que 
pede mais cuidado na adminis-
tração do dinheiro público. É 
disso que o país precisa: gestão 
inteligente dos recursos. 

É o mínimo de respeito que 
se exige com o contribuinte 
que trabalha quase seis me-
ses do ano para pagar os seus 
impostos.

(*) - É presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores Públicos 

(www.cnsp.org.br).

Antonio Tuccílio (*)  

O governo vai apresentar 
mudanças no programa Mi-
nha Casa Minha Vida, segun-
do informou o ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Gustavo Canuto. Entre as 
alterações está a ampliação 
das atuais quatro faixas de 
fi nanciamento e a troca de 
nome. “É um novo governo, 
um novo programa, ele está 
sendo reformulado. Então, 
não apenas mudar o nome 
por mudar. É uma nova visão”, 
disse o ministro. 

Pelo programa, famílias com 
renda mensal de até R$ 1.800 
estão contempladas pela faixa 
1, que tem zero de juros, fi nan-
ciamento de até 120 meses, 
com prestações mensais que 
variam de R$ 80,00 a R$ 270,00. 
A faixa 1,5 contempla famílias 
com renda bruta mensal entre 
R$ 1.800 até R$ 2.600, com 
taxa de juros de 5% ao ano, 
prazo de até 30 anos para 
pagar e subsídios que podem 
chegar a R$ 47,5 mil. A faixa 
3 compreende famílias com 
renda até R$ 4 mil, com taxas 
de juros que variam de 6% a 

Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.

O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, discute hoje 
(4), na Comissão de Serviços 
de Infraestrutura do Senado, a 
execução do contrato de con-
cessão de trechos de rodovias 
federais entre Paraná e Santa 
Catarina e a efi cácia do modelo 
adotado pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) para as concessões. A 
audiência foi pedida pelo sena-
dor Esperidião Amin (PP-SC), 

Segundo Amin, o contrato de 
concessão dos trechos das rodo-
vias BR-116, BR-376 e da BR-101, 
que liga Curitiba a Palhoça, assi-
nado em 2008, tinha como uma 
das contrapartidas pela cobrança 
de pedágio melhorias físicas e 
operacionais ao longo do trecho 
concedido. O Contorno Viário 
da Grande Florianópolis, por 
exemplo, estava previsto para 

A audiência pública foi requerida pelo senador Esperidião Amin.

Regulamentação da 
profi ssão de salva-vidas

A Comissão de Desenvolvimen-
to do Senado tem reunião delibe-
rativa marcada para amanhã (5), 
com apenas um item na pauta: 
a regulamentação da profi ssão 
de salva-vidas. De autoria do 
deputado Nelson Pellegrino (PT-
-BA), o projeto recebeu parecer 
pela aprovação, com emendas, 
do relator, o senador Styvenson 
Valentim (Pode-RN).

Styvenson defi ne a profi ssão 
de salva-vidas como “de suma 
importância para o desenvol-
vimento adequado e seguro de 
outras atividades recreativas ou 
profi ssionais”. Ele acredita que 
a regulamentação contribuirá 
para o aprimoramento da ativi-
dade. Ele citou dado da Socie-
dade Brasileira de Salvamento 
Aquático (Sobrasa) que aponta 
o afogamento como segunda 
maior causa de morte acidental 
no Brasil.

O profi ssional deve ter mais de 
18 anos de idade, gozar de plena 
saúde física e mental e ter ensino 
médio completo. Styvenson rejei-
tou uma emenda de Plenário, que 
suprimia do PLC a determinação 
da presença de dois salva-vidas 
para cada 300 m2 de superfície 
aquática durante os horários 
de uso de piscinas públicas e 
coletivas. 

Mas acatou parte de emenda 
de aprimoramento desse teor, 
proposta pelo ex-senador Valdir 
Raupp, que prevê um guarda-
-vidas durante todo o período de 
funcionamento em piscinas com 
até 350m2 de superfície. No caso 
de piscina em movimento de cor-
renteza ou ondas, será necessário 
um profi ssional a cada 200m2 
de área de piscina (Ag.Senado). 

Está na pauta da Comissão de 
Ciência e Tecnologia do Senado 
o projeto que destina 20% do 
rendimento anual do Fundo 
Social ao desenvolvimento de 
ciência e tecnologia. A reunião 
do colegiado está marcada para 
amanhã (5). Segundo o autor, 
senador Lasier Martins (Pode-
-RS), o projeto tem o objetivo 
de garantir que as instituições 
nacionais tenham mais recursos 
para melhorar os laboratórios e 
fi nanciar pesquisas importan-
tes para o avanço do país.

Para isso, o texto reserva 20% 
do Fundo Social para esse fi m. 
Atualmente, 50% do montante 
dos recursos do Fundo Social são 
alocados para as áreas de educa-
ção e saúde. No entanto, não há 
previsão legal sobre o percentual 
a ser destinado para as áreas de 
ciência e tecnologia. O fundo foi 
criado em 2010 para receber par-
cela dos recursos provenientes da 
exploração do petróleo localizado 
na camada pré-sal que cabem ao 
governo federal. 

Seus recursos devem ser 
usados para o desenvolvimento 
social e regional, na forma de 

O senador Lasier Martins é autor do projeto.

Agronegócio 
‘impulsiona’ economia 
em momentos de crise

Presidente da Comissão de 
Agricultura do Senado, Soraya 
Thronicke (PSL-MS) comentou 
as demandas apresentadas por 
produtores rurais para o Plano 
Safra deste ano, em audiência 
pública. Para ela, o agronegócio 
impulsiona a economia, em mo-
mentos de crise. A parlamentar 
disse que tem prevalecido uma re-
lação de harmonia e de confi ança, 
entre o governo e os produtores.

“O governo confi a na agricultura 
e reconhece a força do setor e 
a sua importância vital para a 
economia brasileira. Há muito, 
o agronegócio tem sido a força 
motriz de primeira grandeza, 
impulsionando e até mesmo 
salvando, em momentos de crise 
mais aguda, a nossa economia”, 
disse. Entre os pontos discutidos 
na audiência pública, o que diz 
respeito ao aumento dos recursos 
disponíveis para o crédito agrícola 
foi um dos destaques da senadora.

“Se considerarmos apenas os 
recursos para custeio, houve 
uma queda de mais de 30% nos 
últimos 4 anos, queda que chega 
a 50% desde 2008. O número 
de contratos de crédito também 
tem caído: entre 2013 e 2018, 
houve uma diminuição de quase 
1 milhão de contratos”, destacou 
(Ag.Senado).

Ela cria modalidades 
de contratação, exige 
seguro-garantia para 

grandes obras, tipifi ca crimes 
relacionados ao assunto e dis-
ciplina vários aspectos do tema 
para as três esferas de governo 
(União, estados e municípios).

De acordo com o substitu-
tivo da comissão especial, o 
administrador poderá contar 
com modalidades diferentes 
de licitação das atuais. Das 
modalidades em vigor, o texto 
mantém o pregão, a concor-
rência, o concurso e o leilão. 
Por outra lado, é criado o di-
álogo competitivo para obras, 
serviços e compras de grande 
vulto. O diálogo competitivo se 
caracteriza por conversas com 
licitantes previamente sele-
cionados por meio de critérios 
objetivos. Após essa etapa, as 
empresas devem apresentar 
sua proposta fi nal.

Essa modalidade será aplica-
da a objetos que envolvam ino-
vação tecnológica ou técnica; 
a situações nas quais o órgão 

A proposta cria modalidades de contratação e disciplina vários aspectos do tema

para as três esferas de governo.
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Proposta de nova Lei de Licitações 
é destaque da pauta na Câmara

O projeto que muda as regras para licitações no setor público é o destaque da pauta do Plenário da 
Câmara dos Deputados para  a primeira semana de junho

ou entidade não possa ter sua 
necessidade satisfeita sem a 
adaptação de soluções disponí-
veis no mercado; ou ainda quan-
do as especifi cações técnicas 
não possam ser defi nidas com 
precisão sufi ciente. O relator 
da matéria, deputado Augusto 
Coutinho (Solidariedade-PE), 
deve apresentar em Plenário 

mudanças negociadas com os 
partidos.

Também consta na pauta 
a proposta do Senado, que 
muda o rito de tramitação das 
medidas provisórias. O tema 
volta a ser debatido devido ao 
número de medidas que foram 
votadas pela Câmara, com vi-
gência próxima do fi m, restando 

pouco tempo para os senadores 
deliberarem sobre o assunto. 
Segundo o substitutivo do 
deputado Walter Alves (MDB-
-RN), as MPs não serão mais 
analisadas por uma comissão 
mista de deputados e senadores 
e, sim, separadamente por uma 
comissão em cada Casa (Ag.
Câmara).

Governo quer ampliar faixas 
do Minha Casa Minha Vida

7% e subsídios de até R$ 29 mil. 
Já a faixa 3 atende famílias com 
renda máxima de R$ 7.000. 

“A nossa proposta é um maior 
número de faixas, maior núme-
ro de categorias para atender 
as diferentes demandas”, jus-
tifi cou o ministro. Disse que 
o programa, após 10 anos de 
execução, apresenta uma série 
de problemas que precisam ser 
corrigidos pelo governo, como 
comercialização irregular de 
lotes, invasão dos lotes por 

facções criminosas, confl itos 
sociais nos condomínios, pro-
blema de violência doméstica. 

“São questões que o gover-
no não pode aceitar. A gente 
não pode ver uma situação 
dessa e não fazer nada”. Os 
detalhes do novo programa de 
habitação popular do governo 
federal serão apresentados 
pelo ministro durante audi-
ência pública na Comissão 
de Desenvolvimento Urbano 
da Câmara, hoje (4) (ABr).

Projeto garante recursos para 
pesquisa científi ca e tecnológica

programas e projetos nas áre-
as de combate à pobreza e de 
desenvolvimento. De acordo 
com a proposta, metade dos 
20% deverá ser destinada para 
projetos de pesquisa aprovados 
pelo CNPq. Já a outra metade 
deverá fi nanciar projetos de 
implantação e recuperação da 
infraestrutura de pesquisa em 
instituições públicas de ensino 
superior e de pesquisa em geral.

O relator, senador Jean Paul 
Prates (PT-RN), apresentou 

voto pela aprovação da pro-
posta, classifi cada por ele como 
meritória. Na visão do relator, 
investimentos em ciência e tec-
nologia são fundamentais para 
o aumento da produtividade, 
que, por sua vez, é o motor 
do crescimento econômico. 
O projeto tramita em caráter 
terminativo. Se aprovado na 
CCT e não houver recurso para 
o Plenário, será enviado direto 
para a análise da Câmara (Ag.
Senado).

Atraso em obras
de rodovias e

efi cácia de concessões

ser executado até o fi nal de 2012.
No entanto, nada foi fi nalizado 

até agora. Adiamentos sucessivos 
e denúncias de irregularidades no 
contrato e nas obras constatados 
pelo TCU levaram o senador a pro-
por uma ação civil pública contra 
a empresa Autopista Litoral Sul e 
a ANTT. O último prazo acordado 
para o fi m das obras do Contorno 
Viário foi 2021, mas o cronograma 
está em risco novamente, por 
atrasos nas obras, greve de fun-
cionários e, por último, a rescisão 
do contrato.

Após a audiência, os parla-
mentares vão analisar reque-
rimento do senador Marcos 
Rogério (DEM-RO) que propõe 
a realização de um ciclo de audi-
ências públicas “com o propósito 
de estudar temas pertinentes à 
Comissão de Serviços de Infra-
estrutura” (Ag.Senado).
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Não há uma idade pré-

determinada para que 

o bebê comece a andar, 

porém há formas de 

estimulá-lo a dar os 

primeiros passos. 

O mais importante é os 
pais saberem que não 
existe uma idade exa-

ta, e sim um período indicado. 
O ideal é que a criança comece 
a dar os primeiros passos entre 
10 e 15 meses de vida, com 
uma certa tolerância até os 
18 meses.

Não é indicado aos pais 
fazer comparações entre o 
tempo de uma criança com o 
de outra, sejam irmãos, primos 
ou amiguinhos. Cada um tem 
o seu tempo e a demora de 
um não signifi ca problema 
neurológico e tampouco falta 
de estímulo.

Como forma de impulsionar 
o bebê para tal, deixe que a 
criança, enquanto engatinha, 
explore tudo o que a curiosi-
dade dela deseja. É bacana 
deixá-la descobrir caminhos, 
objetos, tanto com as mãos 
quanto com os pés. Claro, 
sempre sob a supervisão dos 
pais. 

Outra dica é colocar um 
brinquedo a uma distância para 
incentivá-lo a ir até ele. Além 
disso, dar as duas mãos para 
o bebê e ir caminhando com 
ele acaba sendo uma atividade 
divertida que o motiva a andar. 
Depois, é interessante, com 
cuidado, tentar soltar uma 
das mãos para ver como ele 
se equilibra.

O ideal é deixar a criança 
descalça, pois assim ela sente 
melhor o solo, o que lhe dá 
maior percepção e segurança. 
É salutar também que tenham 
superfícies de apoio, para que 
possam se sustentar e se levan-
tar, saindo do chão, com obje-

tos que aticem sua curiosidade 
acima do solo. Eles geralmente 
começam a andar fi cando em 
pé, andando de lado e, por fi m, 
dando pequenos passos de um 
móvel a outro.

Geralmente os pais sentem 
um misto de alegria e medo ao 
verem seus pequenos come-
çarem a andar. Um conselho 
importante é tentar evitar 
ao máximo se mostrar afl ito, 
algo que pode passar para eles 
insegurança, apesar de fi car 
de olho e ampará-los quando 
houver necessidade, não se 
deve demonstrar medo. 

É importante fi carem aten-
tos a quinas, escadas, super-
fícies escorregadias, entre 
outros, para que a criança 
não se machuque. É uma fase 
deliciosa que deve ser curtida 
muito, tanto pelos pais como 
pelos fi lhos.

Por fi m, mas não menos im-
portante, chamo atenção em 
relação ao andador, já que a 
maioria dos pais me pergunta 
a respeito. O acessório, ao 
contrário do que se pensa, 
não estimula a criança a an-
dar, pelo contrário, ele pode 
retardar a atividade muscular 
da criança, que fi ca pendura-
da, sem mexer a perna ou as 
articulações. 

Além de não contribuir para 
que a criança caminhe mais 
rapidamente, o equipamento 
pode atrapalhar o desenvol-
vimento motor do bebê, bem 
como ser responsável por 
acidentes e traumas graves. 
Há, inclusive, projetos de lei 
prevendo que a fabricação e a 
comercialização dos andado-
res sejam proibidas no Brasil, 
algo que já ocorre em alguns 
países.

(*) - É médico ortopedista pediátrico 
pelo HC FMUSP - Preceptor de 

ortopedia Pediátrica da PUCSP e 
Preceptor de ortopedia do HESAP. 

Quando o bebê deve 
começar a andar?

David Nordon (*)

DIGIGRAF Distribuidora Comércio e Serviços S.A.
CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia Digigraf Distribuidora Comércio e Serviços 
S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 9h00, do dia 10/06/2019, no escritório da 
Companhia localizado na Rua Soares de Avelar, nº 894, bairro Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP 04306-020, a fi m de 
deliberarem sobre a alteração do objeto social. Diretor Presidente: Antônio Francisco da Rita Leal.

COMUNICADO - PERDA DE DOCUMENTOS FISCAIS
TRANSNOVAG TRANSPORTES S/A estabelecida na Av. Carlos Pedroso da Silveira, 10000, CEP 
12.043-000 - Piracangagua, Taubaté, Estado São Paulo, inscrita no CNPJ 55.890.016/0005-02, 
CAD/ICMS nº 688248090116 e Inscrição Municipal 47099 vem, por meio desta, comunicar que de-
vido alagamento ocorrido na data 11/03/2019 na região do Parque da Mooca, foram danificadas as 
notas fiscais de faturas de serviços sequência nº 000284 a 10000 todas em posse de guarda na fi-
lial Transnovag Transportes S/A, CNPJ 55.890.016/0002-90 e Inscrição Estadual  115.336.171.110 
localizado na  R. Capitão Pacheco Chaves, 40  CEP 03.126-000  - Parque da Mooca - SP.

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0025109-86. 2018.8.26.0001 O MM. Juiz de 
Direito da 8ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Ademir Modesto de Souza, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Camila Almeida Estevao, CPF 318.675.448-81, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana. Encontran 
do-se a ré em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Inti 
mação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, pague a quantia de R$ 4.019,36 (Agosto/2018), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP/28/03/2019. 

Edital de Intimação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 0004906-63. 2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Denys Tompson De Godoy, Brasileiro, Casado, RG 22.799.716-5, 
CPF 199.181.628-64, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movi 
da por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 22.333,31, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004230-96.2009 .8.26.0543 Requerente: 
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.a Requeridos: Eli Medeiros da Costa, inscrita no 
CPF sob Nº 023.107.864-11, e Marcelino Domingos Uliana, brasileiro, inscrito no CPF/MF n. 
531.698.407-20. Edital de Citação: Prazo 30 dias, expedido nos autos da Ação da Indenizatória por 
dano material. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). 
Cláudia Vilibor Breda, na forma da Lei, etc. Faz saber aos, réus, ausentes, incertos, de paradeiro 
desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos 
materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra si, por conta dos danos 
que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu em dia 07 de dezembro de 2007, 
por volta das 18h30min, o segundo Requerido estava trafegando com o Veículo Marca M.Benz, 
modelo L1620, cor branca, ano 1997, placa LBY-8569, Renavam n. 686667913, de propriedade do 
primeiro Requerido, quando, na altura do Km 225, no sentido decrescente Rodovia BR 116, colidiu 
contra o Call Box, vindo a danificar patrimônio público sob concessão da Requerente. Mediante o 
acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência 312.015 (doc. 04). Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
5.374,79, conforme demonstrativo anexo (doc. 05).. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 17/12/2018.  

Edital, com prazo de 20 dias, Proc Nº 0008934-80.2019.8.26.0001. 
Faço Saber ao Espólio de Amélia Prestes, RG 1.286.137, que por 
este Juízo, tramita de uma ação cível em fase de cumprimento de 
sentença, movida por Momentum Empreend. Imob. Ltda. Encontran 
do-se em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, 
IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo 
deste edital, pague a quantia de R$ 21.907,36, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei..  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0701474-85. 2012.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Luciane Cristina 
Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Instituto Educacional Fernanda Machado 
Ltda, CNPJ Nº 07.711. 304/0001-06 que lhes foi proposta ação Monitória requerida por União 
Social Camiliana, objetivando o recebimento da quantia de R$ 10.086,55, referente contrato de 
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que o requerente, 
encontram-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citada para os termos e 
atos da ação proposta. Ficando Advertidos de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia 
reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de abril de 2019 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005808-86. 2015. 8.26.0278 O MM. Juiz de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Itaquaquecetuba, Estado de SP, Dr.Thiago Henrique Teles Lopes, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Itaqua Industria e Comercio de Termoplas,CNPJ Nº01.256.193/ 0001 
-09 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A, objetivando o receb. da quantia de R$ 17.355,87, Referente a fatura de nº 
59065641, com venc. em 27/06/2011, e Fatura de nº 71555410, com venc. em 26/12/2011, venci 
das e não pagas. Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por 
meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que 
terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1002300-80. 2017.8.26.0596 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Serrana, Estado de SP, Dr(a). Isabela de Souza Nunes Fiel, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) João Batista Teixeira Leite, CPF 186.485.018-30, que lhes foi proposta 
uma ação de Monitória requerida por Cgmp - Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda., objeti 
vando o recebimento da quantia de R$ 9.339,83, referente a fatura de nº 265685965 com venc. em 
10/02/2017, e fatura de nº 269578342, com venc. em 10/03/2017, vencidas e não pagas. Conside 
rando que o requerido encontra-se em ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado 
para os termos e atos da ação proposta ficando advertido de que terá o prazo de 15 dias para pagar 
a quantia reclama ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Serrana, aos 23/05/2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1073635-66.2015 .8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 43ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rodolfo César Milano, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Yossef Ibrahin Hanna ME, CNPJ 13.503.041/0002-23, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Adidas Ag e outro, pois a requerida esta 
reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam 
indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0232178-68. 2007.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 27ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Vitor Frederico Kümpel, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Correu Celso de tal, que Adidas Ag e Outros ajuizaram-lhe ação Ordinária de 
Procedimento Comum c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, bem como 
contra Sheila Durante Cardoso Costa-ME e Elson Martins, visando a condenação dos requeridos a 
reparar os danos morais aos autores no importe de R$15.000,00 para cada um, totalizando 
R$60.000,00, mais danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, em razão de o 
requerido estar reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. 
Estando em termos, foi deferida a citação do corréu por edital para que conteste a presente ação no 
prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos 
na inicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de abril de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0013778-43.2009 .8.26.0286 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro de Itu, Estado de SP, Dr(a). Fernando França Viana, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a(o) Sonia Maria Russo de Camargo, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / 
Manutenção de Posse por parte de Toyota Leasing do Brasil Sa Arrendamento Mercantil. Descrição 
do bem marca Toyota, modelo Corolla SEG 1.8 FLEX, ano 2008/2009, chassi 9BRBB48E49502 13 
72, cor BEGE, placa EDS6559, Renavam 975416880, valor do débito 114.545,16]. Data do Cálculo 
07/12/2009. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, proceda ao depósito do valor do débito 
atualizado e seus acréscimos legais, conforme cálculo elaborado na forma do art 3º § 2° do Decreto 
-lei 911/1969, no prazo de 05 cinco dias ou conteste o feito se assim o quiser em 15 dias (art.3º §§ 
3º e 4º) contados do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital (art. 231 IV do 
CPC) . Advertências: a- não ocorrendo o pagamento ou não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do 
CPC). b- cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 
exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo as repartições competentes quando 
for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por 
ele indicado, livre do ônus de propriedade fiduciária (art 3º § 1º do Decreto lei 911/1969. E para que 
chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Itu, 14/04/2019. 

Sielka Participações e Administração S.A. - CNPJ 60.089.208/0001-50
Relatório da Diretoria - Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Srs. acionistas: Apresentamos o Balanço Patrimonial e demais peças demonstrativas rerefentes ao exercico encerrado em 31/12/2017. Estamos a disposição dos Srs. para
esclarecimentos que forem necessários. (a) Diretoria.
ATIVOATIVOATIVOATIVOATIVO 31/12/201731/12/201731/12/201731/12/201731/12/2017 31/12/201631/12/201631/12/201631/12/201631/12/2016
Ativo CirculanteAtivo CirculanteAtivo CirculanteAtivo CirculanteAtivo Circulante 9.794.380,719.794.380,719.794.380,719.794.380,719.794.380,71 19.959.431,7119.959.431,7119.959.431,7119.959.431,7119.959.431,71
Caixa/Bancos 4.579.892,91 4.594.057,49
Imóveis a Comercializar 2.009.820,11 2.009.820,11
Devedores Diversos 3.204.667,69 13.355.554,11
Ativo PermanenteAtivo PermanenteAtivo PermanenteAtivo PermanenteAtivo Permanente 6.362,846.362,846.362,846.362,846.362,84 7.139,527.139,527.139,527.139,527.139,52
Investimento 999,00 999,00
Imobilizado 25.939,63 25.939,63
Depreciação Acumulada (20.575,79) (19.799,11)
TOTAL DO ATIVOTOTAL DO ATIVOTOTAL DO ATIVOTOTAL DO ATIVOTOTAL DO ATIVO 9.800.743,559.800.743,559.800.743,559.800.743,559.800.743,55 19.966.571,2319.966.571,2319.966.571,2319.966.571,2319.966.571,23

Demonstração de Origem e Aplicação de RecursosDemonstração de Origem e Aplicação de RecursosDemonstração de Origem e Aplicação de RecursosDemonstração de Origem e Aplicação de RecursosDemonstração de Origem e Aplicação de Recursos
HistóricosHistóricosHistóricosHistóricosHistóricos 31/12/201731/12/201731/12/201731/12/201731/12/2017 31/12/201631/12/201631/12/201631/12/201631/12/2016
Lucro do Exercício (247.720,59) 6.816.856,71
Depreciações 776,68 7.979,90
Total das OrigensTotal das OrigensTotal das OrigensTotal das OrigensTotal das Origens (246.943,91)(246.943,91)(246.943,91)(246.943,91)(246.943,91) 6.824.836,616.824.836,616.824.836,616.824.836,616.824.836,61
Imóveis a Comercializar 2.009.820,11 -
Aumento Ativo Permanente (776,68) (7.979,90)
Distribuição de Lucros 2.195.015,15 13.194.711,11
Total das AplicaçõesTotal das AplicaçõesTotal das AplicaçõesTotal das AplicaçõesTotal das Aplicações 4.204.058,584.204.058,584.204.058,584.204.058,584.204.058,58 13.186.731,2113.186.731,2113.186.731,2113.186.731,2113.186.731,21
Variação do Capital Circulante (4.451.002,49) (6.361.894,60)

PASSIVOPASSIVOPASSIVOPASSIVOPASSIVO 31/12/201731/12/201731/12/201731/12/201731/12/2017 31/12/201631/12/201631/12/201631/12/201631/12/2016
Passivo CirculantePassivo CirculantePassivo CirculantePassivo CirculantePassivo Circulante 1.743.880,521.743.880,521.743.880,521.743.880,521.743.880,52 20.217,7320.217,7320.217,7320.217,7320.217,73
Obrigações  Trabalhistas e Tributarias 209.380,52 4.317,73
Credores Diversos 1.534.500,00 15.900,00
Resultado FuturoResultado FuturoResultado FuturoResultado FuturoResultado Futuro (21.934,20)(21.934,20)(21.934,20)(21.934,20)(21.934,20) (21.934,20)(21.934,20)(21.934,20)(21.934,20)(21.934,20)
Custos Diferidos (21.934,20) (21.934,20)
Patrimônio LíquidoPatrimônio LíquidoPatrimônio LíquidoPatrimônio LíquidoPatrimônio Líquido 8.078.797,238.078.797,238.078.797,238.078.797,238.078.797,23 19.968.287,7019.968.287,7019.968.287,7019.968.287,7019.968.287,70
Capital Social 3.412.600,00 3.412.600,00
Reserva de Capital 338,60 338,60
Resultado Acumulado 193.198,35 5.018.111,52
Resultado do Exercício Apuração (247.720,59) 6.816.856,71
Correção Complementar IPC/90 4.281.113,65 4.281.113,65
Reserva de Lucros 439.267,22 439.267,22
TOTAL DO PASSIVOTOTAL DO PASSIVOTOTAL DO PASSIVOTOTAL DO PASSIVOTOTAL DO PASSIVO 9.800.743,559.800.743,559.800.743,559.800.743,559.800.743,55 19.966.571,2319.966.571,2319.966.571,2319.966.571,2319.966.571,23
Notas ExplicativasNotas ExplicativasNotas ExplicativasNotas ExplicativasNotas Explicativas: aaaaa) As presentes demonstrações financeiras fo-
ram elaboradas observando às disposições da Lei 6404/76 e tribu-
tações vigentes. bbbbb) As depreciações foram calculadas pelo metodo
linear conforme as taxas permitidas pela legislação em vigor. ccccc) As
receitas e despesas foram apropriadas pelo regime de competência.
Parecer Conselho Fiscal: Os membros do Conselho infra assinados
após examinarem o Balanço Geral e tendo-o encontrado em perfeita
ordem, são de parecer que os referidos documentos devem receber a
correspondente aprovação da Assembleia Geral dos Srs. Acionistas.

Demonstração Resultados ExercíciosDemonstração Resultados ExercíciosDemonstração Resultados ExercíciosDemonstração Resultados ExercíciosDemonstração Resultados Exercícios
31/12/201731/12/201731/12/201731/12/201731/12/2017 31/12/201631/12/201631/12/201631/12/201631/12/2016

Receitas OperacionaisReceitas OperacionaisReceitas OperacionaisReceitas OperacionaisReceitas Operacionais 145.000,00145.000,00145.000,00145.000,00145.000,00 8.001.774,698.001.774,698.001.774,698.001.774,698.001.774,69
de Alugueis/Vendas 145.000,00 12.685.702,83
Impostos - (463.028,14)
Custo Imóveis Vendidos - (4.220.900,00)
Outras Receitas OperacionaisOutras Receitas OperacionaisOutras Receitas OperacionaisOutras Receitas OperacionaisOutras Receitas Operacionais ----- 28.776,9228.776,9228.776,9228.776,9228.776,92
Financeiras - 8.536,24
Ganhos de Capital - 20.240,68
Custos/DespesasCustos/DespesasCustos/DespesasCustos/DespesasCustos/Despesas 392.720,59392.720,59392.720,59392.720,59392.720,59 1.213.694,901.213.694,901.213.694,901.213.694,901.213.694,90
de Pessoal 14.592,80 12.672,00
Comunicação e Locomoção 20.359,83 1.458,43
Seguros e Legais 15.300,64 -
Financeiras 99.540,10 15.548,90
Tributarias 181.739,31 439.296,79
de Depreciação 776,68 3.851,88
Despesas Diversas 60.411,23 740.866,90
ResultadoResultadoResultadoResultadoResultado (247.720,59)(247.720,59)(247.720,59)(247.720,59)(247.720,59) 6.816.856,716.816.856,716.816.856,716.816.856,716.816.856,71

Diretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria Executiva: Betty Lia Tunchel; Nathan Herszkowicz;
Silvia Herszkowicz; Sandra Herszkowicz Frankfurt.

Contador:Contador:Contador:Contador:Contador: Edson Silva - CRC/1SP128933/O-0.
VALOR DA AÇÃOVALOR DA AÇÃOVALOR DA AÇÃOVALOR DA AÇÃOVALOR DA AÇÃO 20172017201720172017 20162016201620162016
Valores em Reais R$ 2,37 R$ 5,85

Sielka Participações e Administração S.A. - CNPJ 60.089.208/0001-50
Relatório da Diretoria - Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Srs. acionistas: Apresentamos o Balanço Patrimonial e demais peças demonstrativas rerefentes ao exercico encerrado em 31/12/2018. Estamos a disposição dos Srs. para
esclarecimentos que forem necessários. (a) Diretoria.
ATIVOATIVOATIVOATIVOATIVO 31/12/201831/12/201831/12/201831/12/201831/12/2018 31/12/201731/12/201731/12/201731/12/201731/12/2017
Ativo CirculanteAtivo CirculanteAtivo CirculanteAtivo CirculanteAtivo Circulante 7.137.382,917.137.382,917.137.382,917.137.382,917.137.382,91 9.794.380,719.794.380,719.794.380,719.794.380,719.794.380,71
Caixa/Bancos 3.991.256,81 4.579.892,91
Imóveis a Comercializar 225.099,11 2.009.820,11
Tributos a Recuperar 66.396,79 -
Devedores Diversos 2.854.630,20 3.204.667,69
Ativo PermanenteAtivo PermanenteAtivo PermanenteAtivo PermanenteAtivo Permanente 6.136,526.136,526.136,526.136,526.136,52 6.362,846.362,846.362,846.362,846.362,84
Investimento 999,00 999,00
Imobilizado 25.939,63 25.939,63
Depreciação Acumulada (20.802,11) (20.575,79)
TOTAL DO ATIVOTOTAL DO ATIVOTOTAL DO ATIVOTOTAL DO ATIVOTOTAL DO ATIVO 7.143.519,437.143.519,437.143.519,437.143.519,437.143.519,43 9.800.743,559.800.743,559.800.743,559.800.743,559.800.743,55

Demonstração de Origem e Aplicação de RecursosDemonstração de Origem e Aplicação de RecursosDemonstração de Origem e Aplicação de RecursosDemonstração de Origem e Aplicação de RecursosDemonstração de Origem e Aplicação de Recursos
HistóricosHistóricosHistóricosHistóricosHistóricos 31/12/201831/12/201831/12/201831/12/201831/12/2018 31/31/31/31/31/12/201712/201712/201712/201712/2017
Lucro do Exercício 449.269,92 (247.720,59)
Depreciações 226,32 776,68
Total das OrigensTotal das OrigensTotal das OrigensTotal das OrigensTotal das Origens 449.496,24449.496,24449.496,24449.496,24449.496,24 (246.943,91)(246.943,91)(246.943,91)(246.943,91)(246.943,91)
Imóveis a Comercializar 225.099,11 2.009.820,11
Aumento Ativo Permanente (226,32) (776,68)
Distribuição de Lucros 1.596.329,81 2.195.015,15
Total das AplicaçõesTotal das AplicaçõesTotal das AplicaçõesTotal das AplicaçõesTotal das Aplicações 1.821.202,601.821.202,601.821.202,601.821.202,601.821.202,60 4.204.058,584.204.058,584.204.058,584.204.058,584.204.058,58
Variação do Capital Circulante (1.371.706,36) (4.451.002,49)

PASSIVOPASSIVOPASSIVOPASSIVOPASSIVO 31/12/201831/12/201831/12/201831/12/201831/12/2018 31/12/201731/12/201731/12/201731/12/201731/12/2017
Passivo CirculantePassivo CirculantePassivo CirculantePassivo CirculantePassivo Circulante 382.494,29382.494,29382.494,29382.494,29382.494,29 1.743.880,521.743.880,521.743.880,521.743.880,521.743.880,52
Obrigações  Trabalhistas e Tributarias 198.498,45 209.380,52
Credores Diversos 183.995,84 1.534.500,00
Resultado FuturoResultado FuturoResultado FuturoResultado FuturoResultado Futuro (21.934,20)(21.934,20)(21.934,20)(21.934,20)(21.934,20) (21.934,20)(21.934,20)(21.934,20)(21.934,20)(21.934,20)
Custos Diferidos (21.934,20) (21.934,20)
Patrimônio LíquidoPatrimônio LíquidoPatrimônio LíquidoPatrimônio LíquidoPatrimônio Líquido 6.782.959,346.782.959,346.782.959,346.782.959,346.782.959,34 8.078.797,238.078.797,238.078.797,238.078.797,238.078.797,23
Capital Social 3.412.600,00 3.412.600,00
Reserva de Capital 338,60 338,60
Resultado Acumulado (1.799.630,05) 193.198,35
Resultado do Exercício Apuração 449.269,92 (247.720,59)
Correção Complementar IPC/90 4.281.113,65 4.281.113,65
Reserva de Lucros 439.267,22 439.267,22
TOTAL DO PASSIVOTOTAL DO PASSIVOTOTAL DO PASSIVOTOTAL DO PASSIVOTOTAL DO PASSIVO 7.143.519,437.143.519,437.143.519,437.143.519,437.143.519,43 9.800.743,559.800.743,559.800.743,559.800.743,559.800.743,55
Notas ExplicativasNotas ExplicativasNotas ExplicativasNotas ExplicativasNotas Explicativas: aaaaa) As presentes demonstrações financeiras fo-
ram elaboradas observando às disposições da Lei 6404/76 e tribu-
tações vigentes. bbbbb) As depreciações foram calculadas pelo metodo
linear conforme as taxas permitidas pela legislação em vigor. ccccc) As
receitas e despesas foram apropriadas pelo regime de competência.
Parecer Conselho Fiscal: Os membros do Conselho infra assinados
após examinarem o Balanço Geral e tendo-o encontrado em perfeita
ordem, são de parecer que os referidos documentos devem receber a
correspondente aprovação da Assembleia Geral dos Srs. Acionistas.

Demonstração Resultados ExercíciosDemonstração Resultados ExercíciosDemonstração Resultados ExercíciosDemonstração Resultados ExercíciosDemonstração Resultados Exercícios
31/12/201831/12/201831/12/201831/12/201831/12/2018 31/12/201731/12/201731/12/201731/12/201731/12/2017

Receitas OperacionaisReceitas OperacionaisReceitas OperacionaisReceitas OperacionaisReceitas Operacionais 1.296.162,331.296.162,331.296.162,331.296.162,331.296.162,33 145.000,00145.000,00145.000,00145.000,00145.000,00
de Alugueis/Vendas 2.602.509,67 145.000,00
Custo Imóveis Vendidos (1.306.347,34) -
Outras Receitas OperacionaisOutras Receitas OperacionaisOutras Receitas OperacionaisOutras Receitas OperacionaisOutras Receitas Operacionais 1,861,861,861,861,86 -----
Financeiras 1,86 -
Custos/DespesasCustos/DespesasCustos/DespesasCustos/DespesasCustos/Despesas 846.894,27846.894,27846.894,27846.894,27846.894,27 392.720,59392.720,59392.720,59392.720,59392.720,59
de Pessoal 13.737,60 14.592,80
de Locação Instalação Conservação 636,92 -
Comunicação Locomoção 16.499,65 20.359,83
Seguros e Legais - 15.300,64
Financeiras 6.116,89 99.540,10
Tributarias 235.639,53 181.739,31
de Depreciação 226,32 776,68
Despesas Diversas 574.037,36 60.411,23
ResultadoResultadoResultadoResultadoResultado 449.269,92449.269,92449.269,92449.269,92449.269,92 (247.720,59)(247.720,59)(247.720,59)(247.720,59)(247.720,59)

Diretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria Executiva: Betty Lia Tunchel; Nathan Herszkowicz;
Silvia Herszkowicz; Sandra Herszkowicz Frankfurt.

Contador:Contador:Contador:Contador:Contador: Edson Silva - CRC/1SP128933/O-0.
VALOR DA AÇÃOVALOR DA AÇÃOVALOR DA AÇÃOVALOR DA AÇÃOVALOR DA AÇÃO 20182018201820182018 20172017201720172017
Valores em Reais R$ 1,99 R$ 2,37

O motivo, no entanto, não 
é a atuação do jogador 
em campo, mas sim, a 

recente denúncia de estupro 
pela qual responde. Uma bra-
sileira acusou Neymar, de 27 
anos, de estupro, episódio que 
teria ocorrido em 15 de maio, 
em um hotel de Paris. 

A mulher, cuja identidade está 
sendo mantida em sigilo, regis-
trou um boletim de ocorrência na 
sexta-feira (31), na 6ª Delegacia 
de Defesa da Mulher, em Santo 
Amaro. Segundo o boletim, a mu-
lher, de 26 anos, diz ter conhecido 
Neymar pelo Instagram e encon-
trado o jogador no hotel Sofi tel 
Paris Arc du Triomphe. Segundo 
ela, o jogador estava embriagado, 
teve comportamento agressivo e 
forçou uma relação sexual sem 
seu consenso. 

Ela alega que viajou a Paris a 
convite de Neymar, fi cou dois 
dias na cidade e teve as despesas 
e a logística da viagem pagas e 
organizadas por um assessor do 
atleta. De acordo com o portal 
“UOL”, a mulher entregou um 
“dossiê” à polícia com ima-
gens e documentos da suposta 
agressão. Reagindo à denúncia, 
Neymar negou as acusações e fez 
um vídeo em sua conta no Ins-
tagram, no sábado (1), exibindo 
a conversa que manteve com a 
brasileira, assim como fotos que 
a mulher teria enviado nua ou 
seminua para ele via WhatsApp. 

 Apesar da tentativa de auto-
defesa, o gesto colocou Neymar 

O pai de Neymar afi rmou que seu fi lho foi vítima de extorsão. 

Entenda a polêmica com Neymar 
e a acusação de estupro

A quase 10 dias da estreia do Brasil na Copa América, toda a atenção dos torcedores da seleção e da 
imprensa internacional está voltada para o astro Neymar

na mira de outro crime: o de 
vazamento de fotos íntimas, 
previsto no artigo 218-C 
do Código Penal Brasileiro. 
Criticado e também elogiado 
pelo vídeo, que gerou dis-
cussões na internet, Neymar 
teve a publicação excluída 
pelo próprio Instagram, que 
alegou violações de normas 
da comunidade e de conteúdo. 
Na manhã de domingo (2), um 

carro da Polícia Civil do Rio de 
Janeiro foi até a Granja Comary, 
centro de treinamento da sele-
ção brasileira em Teresópolis, 
no Rio de Janeiro, para buscar 
informações sobre Neymar. 

O jogador, porém, não estava 
na concentração no momento 
da visita da polícia. Ele apro-
veitava um período de folga 
concedido a todos os atletas 
da seleção. O pai de Neymar, 

Neymar Santos, afi rmou à emis-
sora Bandeirantes que seu fi lho 
foi vítima de extorsão e que um 
advogado da mulher já teria se 
reunido com o staff do jogador 
para pedir dinheiro em troca de 
“silêncio”. Neymar deve entrar 
em campo amanhã (5), em um 
amistoso contra o Qatar, em 
Brasília. A seleção estreia no 
dia 14 na Copa América, contra 
a Bolívia, no Morumbi (ANSA).
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O Circolo Emilia-Romagna de 
São Paulo está elaborando um 
livro de gastronomia italiana 
e vem buscando novas recei-
tas para serem divulgadas na 
publicação. O projeto, que é 
dominado “A cozinha italiana 
de outro lugar - Entre o falar e 
o preparar havia o mar”, está 
sendo realizado em parceria 
com a Casa Artusi, o centro de 
cultura gastronômica dedicado 
à cozinha italiana”.

Diversas receitas serão sele-
cionadas para participarem do 
livro, que tem como objetivo 
relatar a gastronomia e as 
histórias transmitidas pelas 

Publicação relatará gastronomia da comunidade 

italiana no Brasil. 

Itália busca receitas para criar livro gastronômico
comunidades italianas no 
exterior. Os ítalo-brasileiros 
que quiserem participar do 
projeto poderão enviar suas 
receitas para (rasi@emiliaro-
magnasp.com) até o próximo 
dia 25. Além disso, deverão 
revelar a proveniência da sua 
família na Itália e um pouco da 
história da origem da receita, 
bem como o nome da pessoa 
que a elaborou.

O livro estará em italiano e 
será produzido digitalmente. 
No entanto, a publicação será 
compartilhada em diversas 
instituições (ANSA).
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios
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para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: JOSÉ RENATO SARMENTO DE SOUZA, estado civil divorciado, pro-
fi ssão cirurgiuão dentista, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia 24/07/1960, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Olintho de Souza e de Climente 
Sarmento de Souza. A pretendente: CLÁUDIA CRISTINA MARTINS DE MENEZES, 
estado civil divorciada, profi ssão funcionária pública, nascida em São Paulo - SP, no dia 
05/04/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Didio Pinto 
de Menezes e de Celestina Martins de Menezes.

O pretendente: EMERSON ROBERTO FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Terra Rica - PR, no dia 23/11/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Israel Figueiredo e de Rosa  Amelia Nogueira 
Figueiredo. A pretendente: ANDRESSA CRISTINE CALU GALINDO, estado civil 
solteira, profi ssão técnica de contabilidade, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no 
dia 30/10/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Calu Galindo e de Marcia do Carmo da Silva.

O pretendente: VICTOR GREIF RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão publicitário, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 03/11/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Rodrigues 
de Oliveira e de Carmen Lucia Greif de Oliveira. A pretendente: ISABELA MACHADO 
BONASSI, estado civil solteira, profi ssão farmaceutica, nascida nesta Capital, Jardim 
Paulista - SP, no dia 02/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Rene Bonassi e de Helide Conti Machado Bonassi.

O pretendente: HAOJIE ZHANG, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
na República da China, no dia 05/11/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Zhang Zhihai e de Wang Xinmei. A pretendente: DANIELA XIANG, 
estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, 
no dia 10/04/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Xiang Yuehua e de Sun Yunfen.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: HENRIQUE CARDOSO FONSECA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
tapeceiro, nascido em São Paulo - SP, aos 03/02/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Barbosa Fonseca e de Lusmar Cardoso Soares 
Fonseca; A pretendente: ANA PAULA VAZ DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
babá, nascida em Itamari - BA, aos 26/03/1996, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Pereira da Silva e de Maria Conceição Oliveira Vaz.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO MOREIRA SOARES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Rafael Jambeiro - BA, aos 18/02/1971, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Artur dos Santos Soares e de Ernestina Dias 
Moreira; A pretendente: SILVANICE SOUZA SOARES OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de limpeza, nascida em Castro Alves - BA, aos 28/12/1978, residente e domicil-
iada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdomiro Dias Oliveira e de Arlinda Souza Soares.

O pretendente: FILIPE GUIMARÃES HENRIQUE, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
técnico, nascido em São José dos Campos - SP, aos 28/12/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Henrique Neto e de Maria de Lurdes Santos 
Henrique; O pretendente: BARBARA KALINE DE MACEDO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, vendedora, nascido em São Paulo - SP, aos 17/05/1987, residente e domiciliado 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Goret Candida de Macedo.

O pretendente: MARCELO DONIZETE VAZ PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 02/08/1974, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Bertolino Vaz Pereira e de Natalina Beccari Pereira; 
A pretendente: JOSIANE RABELO SANTOS DA ROCHA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, operadora de loja, nascida em São Paulo - SP, aos 09/02/1984, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosangela Rabelo.

O pretendente: JEÚ JOSIAS BENFICAS SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
caminhoneiro, nascido em São Paulo - SP, aos 30/12/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geomar de Paiva Silva e de Rosangela Maria Benfi cas 
Silva; A pretendente: MICAELA LUCIO PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
frentista, nascida em Central - BA, aos 25/09/1991, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Moacir Lucio Pereira e de Neuziete Tomaz de Carvalho.

O pretendente: CLAYTON SILVA DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, atendente, 
nascido em São Paulo - SP, aos 03/06/1978, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Abelardo Silva de Souza e de Ana Silva de Souza; A pretendente: 
ANA NAZARE SILVA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida 
em Distrito de Bebedouro, em Maceió - AL, aos 12/06/1976, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Paulo dos Santos e de Nildete Silva dos Santos.

O pretendente: ROBSON MATIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor de 
automóveis, nascido em Osasco - SP, aos 18/12/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Matias Neto e de Sonia de Fatima Unida Matias; 
A pretendente: JULIANA CAROLINE VIEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 09/10/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João José dos Santos e de Ivete Pereira Vieira.

O pretendente: LUIZ PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, montador 
de andaimes, nascido em Macaparana - PE, aos 20/01/1976, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Pereira de Sousa e de Maria Margarida  
da Silva; A pretendente: MARIA VALERIA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Itapicuru - BA, aos 14/08/1983, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Solange dos Santos.

O pretendente: MATHEUS OLIVEIRA BRAGA, nacionalidade brasileiro, solteiro, pizzaiolo, 
nascido em São Paulo - SP, aos 10/07/2000, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jucimar Porto Braga e de Zeilza Oliveira de Souza; A pretendente: 
THAMIRES VIANA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, nascida em 
São Paulo - SP, aos 10/04/2000, residente e domiciliada neste dsitrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Marcelon Jose da Silva e de Helenita Viana Santos.

O pretendente: BRUNO DOS ANJOS ARAUJO, nacionalidade brasileiro, solteiro, op-
erador de manobra, nascido em São Paulo - SP, aos 02/08/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juarez Moreira Araujo e de Neide dos Anjos Moreira 
Araujo; A pretendente: AMANDA APARECIDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 18/07/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosemar Acacio da Silva e de Maria do Socorro Silva.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA LEPPER, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 09/05/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Mario Garcia Lepper e de Neusa Amelia 
Olivera Lepper; A pretendente: ANA MARIA DE MATOS ARANHA, nacionalidade bra-
sileira, solteira, auxiliar de confeiteiro, nascida em Cicero Dantas - BA, aos 28/05/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Otavio Pereira Aranha e 
de Mariana de Matos Aranha.

O pretendente: MESSIAS VIEIRA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, pintor da 
construção civil, nascido em Ipiaú - BA, aos 03/11/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arlindo da Silva Santos e de Edilza Vieira Santos; A 
pretendente: CAROLAYNE ARAUJO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, divor-
ciada, de serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 19/04/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando Moreira dos Santos e de 
Jozaedna Araujo Santos.

O pretendente: ANDERSON MARTINS RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 15/02/1993, residente e dom-
iciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Gomes Ribeiro e de Joice Ferreira 
Martins Ribeiro; A pretendente: GISLAINE PEREIRA POLETO, nacionalidade brasileira, 
solteira, manicure, nascida em Assis Chateaubriand - PR, aos 20/05/1995, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edgar Poleto e de Edna da Silva Pereira.

O pretendente: THIAGO CESAR VITORINO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de som, nascido em São Paulo - SP, aos 22/12/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilson Orlando da Silva e de Maria Aparecida 
Vitorino da Silva; A pretendente: ADRIANA ZACARIAS RIBEIRO, nacionalidade bra-
sileira, divorciada, ajudante de produção, nascida em Garanhuns - PE, aos 25/05/1986, 
residente e domiciliada e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Zacarias 
Sobrinho e de Maria Betânia Ribeiro Zacarias.

O pretendente: JOSÉ MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, aposentado, nascido em Escada - PE, aos 27/12/1956, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel José de Oliveira e de Joanita Ferreira de 
Oliveira; A pretendente: MARIA DE FÁTIMA ALVES BEZERRA, nacionalidade bra-
sileira, divorciada, de serviços domésticos, nascida em Bodocó - PE, aos 17/03/1964, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco José Alves e 
de Maria do Socorro Alves.

O pretendente: MAURICIO PEREIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pedreiro, nascido em São Paulo - SP, aos 16/10/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Cabral de Souza e de Benta  Margarida Pereira de 
Souza; A pretendente: RAQUEL MOURA MARTINS, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Fortaleza - CE, aos 20/01/1983, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Pereira Martins e de Maria Iracema Moura Martins.

O pretendente: FRANCISCO RAFAEL DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, copeiro, nascido em Rio Largo - AL, aos 15/06/1998, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Dias dos Santos e de Maria Conceição da Silva; 
A pretendente: FERNANDA FERNANDES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Rio Largo - AL, aos 30/09/1999, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Fernandes da Silva Filho e de Nádja Maria Faustino da Silva.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LINDOMAR PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão carpinteiro, 
nascido em Triunfo, PB, no dia (24/06/1971), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Maria Josefa da Conceição. A pretendente: 
MARIA FILHA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Triunfo, 
PB, no dia (13/04/1974), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Patricio Silva e de Maria Francisca Silva.

O pretendente: ALAN DAVID LOPES MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Guaianazes, SP, no dia (09/12/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Soares Machado e de Maria de Fátima Lopes 
Machado. A pretendente: VANESSA DANTAS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Pari, SP, no dia (27/07/1997), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gildivan de Sousa Oliveira e de Sandra Medeiros Dantas.

O pretendente: VINÍCIUS SOARES RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão militar, 
nascido nesta Capital, SP, no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e noventa 
e nove (27/09/1999), residente e domiciliado Rua Faisão, 50, Sítio Itaberaba II, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Ribeiro e de Maria Angélica Lima Soares 
Ribeiro. A pretendente: JULIANA MARQUES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, SP, no dia (08/02/1999), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josiclaudio Ferreira dos Santos e 
de Josefa Marques da Silva.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE TORRES GOMES, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de crédito imobiliário, nascido nesta Capital, SP, no dia (22/11/1996), residente 
e domiciliado na Vila Perus, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Lima Gomes e de Rita de 
Cássia Torres Gomes. A pretendente: KAROLINE SEVERO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão coordenadora de operações, nascida nesta Capital, SP, no dia (12/01/1994), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arlindo Oliveira Silva e de 
Evanice de Jesus Severo Silva.

O pretendente: JONATHAN DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (19/11/1987), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Maria Luisa Alves da Silva. A pretendente: VENI RAMOS DE ALMEIDA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Sete Quedas, MS, no 
dia (21/11/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro 
Ramos de Almeida e de Iracema Alves de Almeida.

O pretendente: RAFAEL HENRIQUE MUNIZ GUEDES, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de motorista, nascido nesta Capital, SP, no dia (12/06/1997), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosivaldo Batista Guedes e de Sandra 
Regina Muniz Barbosa. A pretendente: ARIANE DA SILVA MOREIRA, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de vendas, nascida em Mauá, SP, no dia (22/07/1997), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Moreira e de Maria das 
Dores da Silva Moreira.

O pretendente: EDÉLCIO NUNES ELEUTÉRIO JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
professor de educação física, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (19/10/1989), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edélcio Nunes Eleutério e 
de Sueli Gomes de Araújo. A pretendente: MARIA CAROLINE GONÇALVES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida nesta Capital, SP, no dia (26/07/1998), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilson Nogueira da Silva 
e de Rosangela Gonçalves Mareco.

O pretendente: IVAN FERRAZ DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão forneiro, 
nascido em Inajá, PE, no dia (07/09/1996), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João José de Oliveira e de Celene Helena da Silva. A pretendente: 
JEANE MATOS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (14/03/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Pereira da Silva e de Zenaide Portela de Matos.

O pretendente: ANDERSON LUIZ BARBOSA DE MOURA, estado civil solteiro, profi s-
são pintor, nascido nesta Capital, SP, no dia (24/07/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Expedito Franco de Moura e de Ana Paula Barbosa de 
Moura. A pretendente: JÚLIA BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (19/05/1999), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Gildasio Silva Filho e de Rosana Pereira Barbosa.

O pretendente: CLAYTON PRADO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão me-
talúrgico, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (10/03/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aston Joaquim dos Santos e de Alice Alves do 
Prado dos Santos. A pretendente: NICOLE MARYANE CANDIDO BRITO, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia (06/02/1995), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Luiz Brito e de 
Marcia Aparecida da Silva Brito.

O pretendente: AGUINALDO DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de pro-
dução, nascido em Laje, BA, no dia (04/10/1983), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Balbina de Jesus. A pretendente: CARLA DOS ANJOS 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão copeira, nascida em Buique, PE, no dia 
(22/05/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos 
da Silva Ferreira e de Ana Maria dos Anjos França.

O pretendente: ANDREWS FERNANDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de armazenamento, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (12/11/1989), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sandra da Silva. A pretendente: FLAVIA 
OLIVEIRA DE FARIA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Caieiras, SP, 
no dia (30/04/1980), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Domingos de Faria e de Maria Aparecida Oliveira de Faria.

O pretendente: RUMENNIGGE ROCHA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico elétrico, nascido em Maceió, AL, no dia (13/03/1982), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Carvalho Nascimento e de Maria das 
Graças Rocha Nascimento. A pretendente: GRAZIELLI GRACE DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (13/09/1985), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dorival da Silva e de 
Durvalina Soares de Lima da Silva.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: ANGELO MARGARIDO, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/03/1957, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Artur das Neves Margarido e de Maria Margarido. A pre-
tendente: IVETE MACAN, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: Jun-
diaí - SP, data-nascimento: 24/02/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Lazaro Antonio Macan e de Eunice dos Santos Macan. R$12,90

O pretendente: JEAN CARLOS SILVA DE JESUS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Belém - PA, data-nascimento: 22/09/1979, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Ribamar de Jesus e de Joana Maria da Silva 
Araujo. A pretendente: IOLANDA LEITE LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Pedra Preta - MT, data-nascimento: 09/03/1975, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Adauto Dionízio de Lima e de Margarida Leite de Lima. 
R$12,90 

O pretendente: DIOGO DA SILVA PINHEIRO, nascido em Lavras da Mangabeira - CE, 
no dia 16/08/1992, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Gabriel Pinheiro e de 
Maria Silva dos Santos Moreira Pinheiro. A pretendente: JULIANA CÁSSIA MONTE 
DA LUZ, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 19/08/1997, estado civil solteira, 
profi ssão professora de música, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Ricardo da Luz e de Edna Maria do Monte.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: MILTON DE SOUZA DIAS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
aeroviário, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (04/01/1970), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton de Souza Dias e de Mirna 
Nogueira de Souza Dias. O pretendente: ÁLVARO TIAGO RODRIGUES, estado civil 
solteiro, profi ssão administrador, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(26/11/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João 
Rodrigues e de Marcia Navarro Rodrigues.

O pretendente: TIAGO DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Zé Doca - MA, no dia (21/03/1993), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Alves de Sousa e de Maria Eva 
da Conceição. A pretendente: DARLENE CORDEIRO FURTADO, estado civil sol-
teira, profi ssão atendente, nascida em Monção - MA, no dia (31/05/1985), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Silva Furtado e 
de Hilza Cordeiro Furtado.

A pretendente: DOMITILIA CRISLAINE ANTAS, nacionalidade brasileira, solteira, 
professora de educação física, nascida em São Paulo - SP, aos 25/04/1980, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis Antas e de Zelia 
Soares Antas; A pretendente: DORALICE SILVA MADALENA, nacionalidade brasile-
ira, solteira, dentista, nascida em Juazeiro do Norte - CE, aos 07/05/1985, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis Madalena e de 
Maria de Lourdes Silva Madalena.

O pretendente: DIOGO LAUREANO DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de loja, nascido em São Paulo - SP, aos 18/03/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Lemos de Sousa e de Sonia Maria Lauriano 
de Sousa; A pretendente: CARLA CORREIA LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de loja, nascida em Diadema - SP, aos 24/02/1992, residente e domiciliada 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Ferreira Lima e de 
Josefa de Jesus Correia.

O pretendente: JEFERSON ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
estoquista, nascido em Jequié - BA, aos 09/01/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gildasio Gonzaga dos Santos e de Elizangela Alves Sampaio; A 
pretendente: BRENDA NEVES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 18/12/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Rogerio Alves de Oliveira e de Raquel das Neves Oliveira.

O pretendente: JULIANO GOULART DE CARVALHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
design gráfi co, nascido em São Paulo - SP, aos 10/04/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Martins de Carvalho Filho e de Eva Maria 
Goulart de Carvalho; A pretendente: CAMILA LIMA RIBEIRO, nacionalidade brasileira, 
solteiro, bancária, nascida em São Paulo - SP, aos 22/05/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jenilson Muniz Ribeiro e de Maria Vilani Lima.

O pretendente: JOSÉ PORFIRIO LIMA, nacionalidade brasileiro, divorciado, motorista, 
nascido em Coremas - PB, aos 19/04/1975, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Epitácio Porfi rio e de Francisca Vidal Lima; A pretendente: ALES-
SANDRA DOS SANTOS BASSI, nacionalidade brasileira, divorciada, coordenadora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 18/11/1976, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jurandir Bassi e de Laurita Maria dos Santos.

O pretendente: RENAN RODRIGUES FREITAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
offi  ce boy, nascido em São Paulo - SP, aos 28/11/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rubens Tadeu de Freitas e de Ivanete Rodrigues 
Vieira; A pretendente: ALINE DE JESUS SANTOS, nacionalidade brasileira, soltei-
ra, operadora de caixa, nascida em Garanhuns - PE, aos 20/05/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademir dos Santos e de Maria 
Zélia de Jesus Silva.

O pretendente: VALDINEI DE SOUZA DE ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
balconista, nascido no Paraguai, aos 26/09/1986, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Valdomiro Maria de Souza e de Orlanda de Almeida de 
Souza; A pretendente: APARECIDA CIBELE DE LIMA NOGUEIRA, nacionalidade 
brasileira, solteira, pedagoga, nascida em São Paulo - SP, aos 26/09/1993, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Luna Nogueira e de Antonia 
de Lima Nogueira.

O pretendente: VICTOR LEÃO DIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, atendente de 
loja, nascido em São Paulo - SP, aos 09/12/1998, residente e domiciliado no Parque 
Santo Antônio, São Paulo - SP, fi lho de Sidnei Dias e de Selma de Souza Leão Dias; A 
pretendente: ANDRESSA DA SILVA ANGELO, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em São Paulo - SP, aos 23/02/1999, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Messias da Rocha Angelo e de Patricia Constantino da 
Silva Angelo.

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

O pretendente: LEONARDO OLIVEIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão auxi-
liar de supervisão, nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (24/05/1996), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Nílton Moreno de Lima 
e de Rita de Cássia César Oliveira de Lima. A pretendente: AMANDA DE OLIVEIRA 
DOURADO, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em 
Mauá, SP, no dia (27/12/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jeferson Brito Dourado e de Jaqueline Teixeira de Oliveira.

O pretendente: RENATO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ge-
rente de loja, nascido nesta Capital, SP, no dia (11/07/1983), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aluísio Elias da Silva e de Zilda Ferreira da 
Silva. A pretendente: POLIANA DA SILVA GARCIA, estado civil divorciada, profissão 
vendedora, nascida em Jussara, BA, no dia (31/12/1983), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson Almeida Garcia e de Paula Francisca 
da Silva Garcia.

O pretendente: ERMISON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Campo Grande, AL, no dia (21/05/1979), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria José da Silva. A pretendente: JACKELINE BATISTA 
MARINHO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde, 
SP, no dia (18/07/1986), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marcia da Luz Marinho.

O pretendente: FRANCISCO FERNANDO DA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são operador de empilhadeira, nascido em Verdejante, PE, no dia (25/12/1980), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco José 
da Silva e de Severina Maria da Silva. A pretendente: FABRICIA DE MORAES, 
estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no 
dia (13/05/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Francisca Aparecida de Moraes.

O pretendente: ERINALDO PEREIRA MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em Vitória do Mearim, MA, no dia (07/01/1990), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Madalena Pereira Machado. A pretendente: 
MARIA IZABEL DOS SANTOS DOS ANJOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Vitória do Mearim, MA, no dia (05/09/1989), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria de Nazaré dos Santos dos Anjos.

 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: RODRIGO MARUFUJI DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, administrador, natural nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia (10/03/1986), 
residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio de Almeida 
e de Margareth Marufuji de Almeida. A pretendente: STELLA SAYURI YONEDA, de 
nacionalidade brasileira, solteira, administradora, natural nesta Capital, Aclimação, 
SP, no dia (09/09/1986), residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha 
de Noboru Yoneda e de Celina Takumi Yoneda.
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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
TERÇA 04 de Junho de 2019. 
Dia de São Crispim, São Quintino, São Daciano, Santa Saturnina e 

Dia do Anjo Elemiah, cuja virtude é a proteção. Dia Mundial contra 

a Agressão Infantil e Dia Internacional do Cooperativismo. 

Hoje aniversaria cantora Nika Costa nascida em 1972, a atriz An-
gelina Jolie que completa 46  anos e a atriz Fernanda Paes Leme que 
nasceu em 1983.

O nativo do dia
Embora esteja sempre pronto a ajudar ao próximo, o nascido neste 

dia e grau de Gêmeos não gosta de simplesmente dar as coisas às 
pessoas, mas prefere ajudar a aprender a melhorar de vida. Possui 
estados alterados de consciência, que o levam a ter visões do que deve 
ou não fazer. O seu charme permite que seja íntegro, mas suave, e lhe 
dá o dom da diplomacia. Amigável, tem atração pela beleza e pelas artes 
plásticas. No lado negativo tendência a impaciência e ao comodismo.

Magia dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões 

fi nanceiras. Em sua casa, negócios promissores à frente. 
Ser roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, 
sua descrença não o deixa prosperar. Matar um, infortúnio. 
Brigar ou  ser ferido por um, viagem. Prendê-lo, irá superar 
difi culdades. Fazer parte de um bando e ser um ladrão, sorte 
no jogo durante a fase da Lua em que sonhou. Números da 
sorte: 03, 07, 22, 27 e 56

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

Esta terça é o quarto dia da lunação. Por isso durante toda a manhã, podemos nos atrasar muito em algum en-

contro, passar por toda a sorte de imprevistos, fazer negócios que não corresponderão às expectativas ou compras 

que não atenderão ao que esperávamos. É como se os acontecimentos fossem levados a andar sem rumo... fora do 

curso! A tarde, Lua em Touro torna as pessoas mais conservadoras e há uma predisposição à indolência. Passa a 

predominar o bom senso e a segurança. 
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Este é um dia em que deve evitar 
a teimosia. O excesso de confi ança 
pode ser danoso e trazer perdas 
mais tarde. Por isso faça tudo com 
a máxima competência. Use suas 
emoções a noite para criar e pla-
nejar suas metas para esta semana. 
71/571 – Verde.

O dia pode acarretar prejuízos e 
arrependimentos pela precipitação. 
É preciso manejar habilmente seus 
negócios e fazer tudo de forma 
objetiva e bem pensada. O Sol na 
casa dois dá chance de aumentar os 
ganhos se tiver se preparado para 
isso. 58/958 – Azul. 

Perto do meio dia o momento para 
colocar tudo em ordem no trabalho 
e dedicar-se aos deveres e respon-
sabilidades. É preciso aproveitar 
bem as chances para por sua vida 
em ordem, depois do aniversário. 
Faça tudo com a máxima compe-
tência e alto nível de qualidade. 
64/264 – Amarelo.

Prepare tudo para realizar depois 
que o Sol estiver em seu signo, 
medite e curta mais o ambiente. No 
meio da tarde, será o momento para 
colocar tudo em ordem no trabalho 
e dedicar-se aos deveres e respon-
sabilidades. Logo terá motivações 
renovadoras em sua vida, depois do 
aniversário. 42/342 – Cinza.

Neste meio de mês podem surgir 
confl itos emocionais, mas hoje ainda 
muita coisa se resolverá com uma 
mudança de atitude. O excesso de 
confi ança pode ser perigoso. Acredi-
te nos seus sonhos e eles se realizarão 
antes que imagina. Sabendo agir terá 
o passaporte do sucesso em suas 
mãos. 53/453 – Bege.

Seja mais aberto à conversa e a 
opiniões dos demais, aumentando 
sua espiritualidade através dos 
sentimentos positivos. É hora de 
começar a sonhar com algo novo e 
renovador que logo irá acontecer 
em sua vida, depois que o Sol passar 
para Câncer, aguarde até o dia 22. 
76/476 – Amarelo.

É preciso controlar o emocional que 
leva a agressividade nos relaciona-
mentos em geral no fi nal do dia. O 
seu modo de pensar possessivo pre-
cisa mudar para poder fazer alguém 
sentir-se seguro e ser realmente 
feliz. Não queira ser o único alvo 
das atenções em seu ambiente. 
54/554 – Verde.

Comece o dia determinada a resol-
ver pendências e a dar o melhor 
de si em cada tarefa. A falta de 
mudança em seu modo de pensar 
leva a dispersão e traz difi culdade 
de agir nesta terça. Mais no fi nal 
da tarde emocional controlado au-
menta a tendência ao bom senso e 
segurança. 88/388 – Azul.

A primeira parte do dia promete 
ser bem inspirada e de astral alto. 
Atividade em que coopere com os 
demais poderá ter grande sucesso 
neste período em tudo que iniciar. 
Use bem sua capacidade de trabalho, 
dedicando-se ao que é importante. 
82/882 – Marrom.

Veja o que poderá oferecer em troca 
do que pretende, nada vem de novo 
se não abrir mão do antigo, dando 
espaço para a renovação. Analise a 
situação antes de agir, ouça opiniões 
e só depois comece a tomar atitudes 
que o façam obter o sucesso que tanto 
persegue. 72/572 – Azul.

Durante a manhã pode haver atrasos 
e impedimentos. Evite a impulsivi-
dade que tende a provocar prejuízos 
e não disperse seus esforços. Pode 
ser um bom momento para avaliar 
a relação e se entender logo mais a 
noite com quem ama. 77/277 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Parar de fumar

Precisa de um pão do vizinho.
No domingo, peça um pãozinho (francês) para seu vizinho, 

corte em sete fatias. Coma uma fatia por dia, pela manhã 
em jejum e quando o fi zer diga: “Jesus, dai-me todos os dias 
o pão que é meu verdadeiro alimento e tire, em nome de 
Deus o meu vício de fumar, que é o meu tormento, amém”.

Evite a insatisfação que tende a 
afastá-lo das pessoas queridas. Não 
queira ser o único alvo das atenções 
em seu ambiente nesta terça-feira 
de manhã. A Lua em Câncer  à tarde 
o torna mais conservador e há uma 
predisposição à indolência. 75/775 
– Verde.
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Azedo, 
em inglês

Nome
frequente

entre
árabes

Compul-
são pela
prática
sexual

Haste para
pendurar
roupas no
armário

Atacado
por perse-
guidores

Fernando
(?), piloto 
bicampeão

de F1

Velho (?),
cenário de

filmes
"western"

Composto
gasoso

essencial
à fala

A de dois
versos

chama-se
dístico

Forma da
molécula 
de DNA
(Biol.)

Estrutura
da qual 
se retira 
o tutano

Atribui a 
responsa-
bilidade
de (algo)

Infarto
Agudo do
Miocárdio

(sigla)
Castro

Alves: o
Poeta dos
Escravos

Lançar
retirada 
de conta
bancária

Forma do
barbeador

manual

Duke
Ellington,
músico de
jazz (EUA)

Variedade de banana
cultivada no Brasil
Que não ingerem

bebidas alcoólicas

Oração da
liturgia
católica

Apoio da
xícara 
de chá

Tumor 
de pele 

com alto
potencial
invasivo
(Med.)

Arábica,
karaya e

adraganta
(Indúst.)

Parte 
colorida do
pavão (pl.)
Puro (fig.)

Pedaço;
bocado
Estável,

em inglês

Linguajar
grosseiro
Cosseno
(símbolo)

Pestana
Criação de
Maurício
de Sousa

Sufixo de
"barcaça"
Borda de
chapéu

Sucesso
do Skank
Divisão

hospitalar

Tipo de
tatuagem

Ordem em
bancos de

sangue

(?) da Caixa, evento
imobiliário

Item da
caixa de
primeiros
socorros

Orígenes
Lessa, ro-
mancista

Globo;
esfera
Disfarçados como 
os "black blocks"

Ação de mudar
de lugar

Exigência da LDB
(Educação)

À (?): a maneira de
viver do ocioso

4/sour. 5/gomas. 6/feirão — milena — stable. 10/erotomania. 14/triagem clínica.

A COLETA. Kate Spreckley.

O atual processo evolutivo da Terra não é uma experiência 
opcional. Ninguém está imune às transformações e mudanças 
que estão ocorrendo. Se você está vivo e neste planeta, neste 

momento você está aqui para se curar, crescer e evoluir. Como 
isso se desenrola é um processo exclusivamente individual que 
envolverá eventos e transformações que mudam a vida. Agora 
é a hora de se reunir, reunir sua energia e se preparar para o 

que vem a seguir. Você está sendo levado a um profundo estado 
de receptividade que trará a cura, a expansão e o crescimento 
evolutivos mais profundos. Como resultado, você obterá maior 

acesso à nova consciência que está surgindo. É essa consciência 
que lhe permitirá trazer paz, harmonia e unidade aos seus mun-

dos interno e externo. Muito amor.  

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

reginamadrumond@yahoo.com.br
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TERÇA-FEIRA, 04 DE JUNHO DE 2019

OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR APRENDIZ
Empresa com menos de 07 funcionários deve ter menor aprendiz no qua-
dro, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FERIADO E DOMINGO TRABALHADO E PAGOS COM ACRÉSCIMO DE 
100%, ESSAS HORAS INCIDEM NO CÁLCULO DO DSR DA SEMANA?  

Os trabalhos realizados em dias de folga (domingo) e feriados deverão 
ser pagos em dobro ou concedida outra folga (compensatória). Nesse 
caso, não há reflexo do DSR, pois não se trata de horas extras (Sumula 172 
do TST), mas o próprio dia de DSR trabalhado (artigo 9º da Lei 605/49).

AUSÊNCIAS NÃO JUSTIFICADAS AO TRABALHO
Funcionária grávida não está indo trabalhar e não está apresentando 
atestado médico, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAR SERVIÇO NAS EMPRESAS DO GRUPO
O funcionário pode ser registrado na Matriz e realizar serviços em todas 
as filiais? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODERÁ OPTAR POR MAIS DE UMA MODALIDADE DE CON-
TROLE, UTILIZAR PONTO ELETRÔNICO PARA UNS FUNCIONÁRIOS E 
MANUAL PARA OUTROS, POR EXEMPLO?  

Não vemos possibilidade para tal hipótese diante do texto do § 2° do 
Artigo 74 da CLT, exceto se o empregador tiver mais de um estabele-
cimento e com endereço distintos.

ESTABILIDADE PARA REPRESENTANTE DA CIPA
Apenas os integrantes da CIPA que foram eleitos, gozam de até um 
ano após seu mandato de estabilidade. O cargo de presidente da CIPA, 
indicado pelo empregador, tem estabilidade? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZO PARA PAGAMENTO
Qual o prazo para pagamento da rescisão, cumprindo aviso, ou 
indenizando e término de contrato, conforme a reforma trabalhista? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Brasileiro trabalha 153 dias por ano para pagar impostos. 

O IBPT, Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tri-
butação, identifi cou que 

foram necessários mais de cinco 
meses de trabalho somente para 
pagar tributos. “São tributos de 
todas as esferas que recaem so-
bre os rendimentos, patrimônio 
e muito sobre o consumo”, diz 
a advogada tributarista e vice
-presidente do Instituto, Letícia 
Mary Fernandes do Amaral.

Se não bastassem todos esses 
tributos, ainda há a conta da 
corrupção, estima o IBPT que 
desses 153 dias, 29 foram parar 
quitar mais esse débito. “Se em 
2003 o brasileiro destinou cerca 
de 36% para pagar tributos, hoje 
ultrapassa os 41%”, esclarece. 
Não somente o peso dos tributos 
sobre o trabalho cresceu, como 
os dias necessários para pagá-los 
estão aumentando. Em 1986 
foram 82 dias, em 1988, o menor 
número de dias, somente 73, e 
desde 2017 são 153 dias. 

“Muitos países têm números 
semelhantes e até maiores, a 
diferença está na distribuição 

Desde o dia 2 de junho, 
seu salário é só seu

Os brasileiros podem fi car mais tranquilos, já se passaram os 153 dias que foram precisos para pagar 
tributos no país, terminou no último domingo (2)

do investimento público, na 
devolução desse valor pago em 
serviços à sociedade brasileira, 
o que faz com que além de 
pagar esses tributos também 
tenhamos que pagar dobrado, 
uma vez que precisamos de 

educação, moradia, transporte e 
segurança”, ressalta a advogada.

O que Letícia quis dizer é que 
em comparação com países eu-
ropeus, esse peso tributário não 
é tão grande; a Dinamarca, por 
exemplo, tem uma das maiores 

cargas tributárias do mundo, 
mas também é um dos países 
com maior qualidade de vida, 
lá o dinamarquês precisa tra-
balhar 176 dias do ano somente 
para pagar tributos. “Temos o 
mesmo sistema público que a 
Dinamarca, serviço público de 
saúde, educação gratuita, entre 
outras, a grande diferença é o 
investimento e o cuidado que o 
governo dinamarquês tem com 
seus nacionais”, explica Letícia. 

Uma relação que muitos apre-
ciam é com os Estados Unidos, 
país em que a relação qualidade 
de vida/tributos é vista como 
equilibrada. Por lá, o americano 
trabalho trabalhou 105 dias em 
2019 para pagar tributos, desde o 
dia 17 de abril seus rendimentos 
são seus. Segundo Letícia, “os 
americanos pagarão U$ 5.2 tri-
lhões em tributos, algo em torno 
de dez vezes mais que o brasileiro, 
mas o retorno em serviços públi-
cos de qualidade é indiscutível”. 

Fonte e mais informações: (www.ibpt.
org.br).
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Dois advogados denunciaram a União Eu-
ropeia e os Estados-membros envolvidos na 
crise migratória no Mediterrâneo Central, in-
cluindo Alemanha, França e Itália, por crimes 
contra a humanidade. A ação foi apresentada 
ao Tribunal Penal Internacional de Haia, na 
Holanda, e é movida pelo franco-espanhol 
Juan Branco, que já foi procurador na corte 
e é conselheiro de Julian Assange, fundador 
do WikiLeaks, e pelo israelense Omer Shatz.

A denúncia de 245 páginas diz que a UE e 
os Estados-membros são responsáveis pela 
morte de milhares de pessoas no Mediterrâneo 
e pela criação da “rota migratória mais mortal 
do mundo”.  As acusações se baseiam em 
documentos sigilosos da Frontex, a agência 
europeia para controle de fronteiras, que teria 
advertido os líderes do bloco que a interrupção 
da missão italiana Mare Nostrum elevaria o 

número de vítimas no Mediterrâneo.
A operação naval surgiu no fi m de 2013, 

após um naufrágio com 368 mortos em Lam-
pedusa, para resgatar migrantes à deriva no 
mar. Um ano depois, a Mare Nostrum foi 
substituída por uma força-tarefa europeia, a 
Triton, embora ainda coordenada por Roma. 
A denúncia não acusa ninguém especifi ca-
mente, mas cita o nome de diversos líderes 
nacionais, como a chanceler da Alemanha, 
Angela Merkel, o presidente da França, 
Emmanuel Macron, o ministro do Interior 
da Itália, Matteo Salvini, e os ex-premiers 
Matteo Renzi e Paolo Gentiloni.

Segundo a Organização Internacional 
para as Migrações (OIM), mais de 12,2 
mil pessoas morreram ou desapareceram 
tentando fazer a travessia do Mediterrâneo 
Central desde o início de 2015 (ANSA).

Caso diz respeito a mortes de migrantes 

no Mar Mediterrâneo. 

Advogados denunciam UE por 
crimes contra a humanidade
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Especial

O Senado quer encontrar soluções 
para as pessoas que sofrem de 
doenças raras. Nos próximos 
dias, os senadores formarão uma 
subcomissão para discutir com 
ONGs, médicos, cientistas, indústria 
farmacêutica e autoridades da saúde 
pública medidas que amenizem o 
sofrimento dos doentes

Ricardo Westin/Ag. Senado/Especial Cidadania

As doenças raras formam um grupo bastante hetero-
gêneo, cada uma com características muito próprias. 
O que as une são a baixa prevalência individual (daí 

o adjetivo “raras”) e o fato de serem crônicas, progressivas, 
degenerativas e incapacitantes. A grande maioria não tem 
cura. Em muitos casos, no entanto, há tratamentos que ga-
rantem o bem-estar e aumentam a sobrevida dos pacientes.

Para ser enquadrada como 
rara, a doença não pode atin-
gir mais do que duas pessoas 
a cada grupo de 3 mil indiví-
duos. Como comparação, a 
diabete (que não é rara) afeta 
230 brasileiros a cada grupo 
de 3 mil.

No Brasil, o grande proble-
ma que os pacientes enfren-
tam é o despreparo do Sistema 
Único de Saúde (SUS) para 
atendê-los: quase não existem 
centros especializados no 
diagnóstico e no tratamento 
das doenças raras, boa parte 
dos médicos desconhece es-
sas enfermidades (o que leva 
a diagnósticos tardios, trata-
mentos equivocados e mortes evitáveis) e a rede pública 
de saúde distribui poucos remédios específi cos.

A nova subcomissão funcionará dentro da Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS) e terá 12 meses para concluir 
seus trabalhos. Quem pediu a criação foi a senadora Mara 
Gabrilli (PSDB-SP).

Um universo grande de pessoas acompanhará com ex-
pectativa os debates da subcomissão do Senado. De acordo 
com a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa 
(Interfarma), 13 milhões de brasileiros sofrem de alguma 
doença rara. O número equivale ao dobro da população da 
cidade do Rio de Janeiro.

Dado esse contingente, o termo “raras” pode soar contra-
ditório. Não é. Existem 8 mil enfermidades diferentes que 
podem ser classifi cadas assim. Cada uma, isolada, afeta um 
número relativamente pequeno de indivíduos. Mas quando 
as doenças são somadas, os pacientes chegam a 13 milhões.

Entre as doenças raras, possivelmente as mais conhecidas 
são o lúpus, que obrigou a cantora americana Selena Gomez 

Senadores 
querem 
política para 
doenças 
raras

a submeter-se a um transplante de rim, a esclerose múltipla, 
que afastou a atriz brasileira Claudia Rodrigues da TV, e a 
esclerose lateral amiotrófi ca (ELA), que levou à cadeira de 
rodas e depois matou o físico britânico Stephen Hawking.

Doentes esquecidos
Outras enfermidades desse grupo são a acromegalia, a 

doença de Crohn, a doença falciforme, a fenilcetonúria e 
a fi brose cística.

— São doentes esquecidos — afi rma a presidente da 
Associação de Familiares Amigos e Portadores de Doenças 
Graves, Maria Cecília de Oliveira. — Se os pacientes que 
têm doenças de maior prevalência já encontram difi culdades 

gigantescas para conseguir 
tratamento no SUS, os pa-
cientes que têm doenças 
raras enfrentam cerca de 
cem vezes mais obstáculos.

Em 2017 e 2018, o Senado 
abrigou uma subcomissão 
dedicada às doenças raras. 
A sua grande vitória foi a 
aprovação do PLC 56/2016, 
que prevê a criação da Po-
lítica Nacional de Doenças 
Raras. Como os senadores 
alteraram o texto, a pro-
posta foi reenviada para a 
Câmara. Se os deputados a 
aprovarem, a transforma-
ção em lei só dependerá da 
sanção presidencial.

Política
Desde 2014, o país tem uma política para as pessoas 

com doenças raras. As entidades de pacientes, no entanto, 
não estão satisfeitas com ela. Primeiro, porque nunca foi 
plenamente executada, sobretudo por falta de dinheiro. 
Depois, porque ela está prevista numa portaria do Minis-
tério da Saúde e, como tal, não tem força de lei e pode ser 
abandonada a qualquer momento.

A nova subcomissão ouvirá os atores envolvidos na ques-
tão, que terão as audiências no Senado como tribuna para, 
numa frente, narrar suas difi culdades cotidianas e tentar 
sensibilizar a opinião pública e, em outra, sugerir ajustes 
no projeto que está na Câmara e pressionar o governo a 
colocar a portaria do Ministério da Saúde em prática.

O Brasil conta com apenas sete serviços públicos de saúde 
que lidam com doenças raras. Não existe, portanto, uma rede 
nacional de atenção aos pacientes. Se todo o contingente 
procurasse os serviços existentes, cada um teria que atender 
a mais de 1,8 milhão de doentes. Nem mesmo a cidade de 
São Paulo, principal referência em saúde no país, dispõe de 

uma unidade especializada.

Essas unidades fazem 
falta não apenas para o 
tratamento, mas também 
para o diagnóstico. Como a 
maioria das doenças raras 
tem origem genética, elas 
podem ser detectadas pre-
cocemente. Quanto mais 
cedo se inicia o tratamento, 
melhor é o prognóstico.

Os medicamentos são 
outra questão pendente. 
Eles costumam ser muito 
caros. O tratamento de um 
único paciente com atrofi a 
muscular espinhal (AME), 
por exemplo, custa R$ 1,3 
milhão por ano. Os preços 
se explicam pela baixa de-
manda, típica das doenças 
raras, e pelos altos custos 
envolvidos nas pesquisas.

“Pagar para viver”
Os doentes ainda têm que enfrentar a lentidão da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
para liberar o uso de remédios e a demora do Mi-
nistério da Saúde para incluí-los nas farmácias do 
SUS. O medicamento Aldurazyme, por exemplo, 
que é usado no tratamento da mucopolissacaridose, 
ganhou o registro da Anvisa em 2005, só foi incor-
porado pelo SUS em 2017 — mas sua distribuição 
não começou até hoje.

— Não é justo que tenhamos que pagar para vi-
ver — disse, numa audiência na CAS em março, a 
estudante Laissa Polyanna, que sofre de AME.

Como resultado, muitos pacientes recorrem à 
Justiça para obter os remédios gratuitamente. Isso é 
ruim para eles, que podem morrer por não receber o 
tratamento a tempo, e também para o poder público, 
que, ao fazer compras isoladas e urgentes, fica sem 
poder de negociação com a indústria farmacêutica. 
Em 2016, o Ministério da Saúde gastou mais de
R$ 1 bilhão para atender ordens judiciais desse tipo.

Em abril, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Man-
detta, assinou no Senado uma portaria que incluiu 
nas farmácias do SUS um remédio específico para 
o tratamento da AME.

Entre os projetos em estudo no Senado que bene-
ficiam os pacientes, estão o PL 682/2019, de Flávio 
Arns (Rede-PR), que prevê benefícios no Imposto 
de Renda de quem tiver dependente com doença 
rara, e o PLS 56/2017, de Rose de Freitas (Pode-ES), 
que autoriza a entrada de remédio estrangeiro para 
doença rara, desde que legalizado no país de origem.

Romário (2º à esq.), Mandetta e Heinze com pessoas com doença rara e famílias.

Laissa, de 12 anos, que tem doença rara, em reunião presidida pelo senador Romário.
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Geraldo Magela/Agência Senado

Mara Gabrilli, que propôs a criação de 
subcomissão sobre doenças raras.
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